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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา  
แนวคดิ 

 

 ทิศท�งก�รนิเทศเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 

๒ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

 ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ ประจำ�

ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒ เป้�หม�ยคือ พัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคว�มสุข “เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” นั้น 

ศึกษ�นิเทศก์ในฐ�นะที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รพัฒน�คุณภ�พครูสู่คุณภ�พผู้เรียน จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ

จ�กหล�ยๆ ฝ่�ย ทั้งฝ่�ยผู้บริห�รก�รศึกษ� ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครูผู้สอนและศึกษ�นิเทศก์ในก�รว�งแผนเพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติที่มีประสิทธิภ�พเกิดประสิทธิผล

 กลุ่มนิเทศ ติดต�ม และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นกลุ่มง�นดำ�เนินก�ร

เกี่ยวกับก�รนิเทศก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัย  ติดต�ม  ตรวจสอบ และประเมินผลก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รและ

ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้สถ�นศึกษ�มีคว�มเข้มแข็งในก�รบริห�รและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีคุณภ�พได้

ม�ตรฐ�นเท่�เทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐ�น ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและต�มอัธย�ศัย  เกิดก�ร

เรียนรู้ต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของก�รศึกษ�

 บทบ�ทหน้�ที่ของศึกษ�นิเทศก์ต�มง�นที่ได้รับมอบหม�ย ๑) ง�นต�มกลุ่มง�น ประกอบด้วย 

กลุ่มง�นพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและกระบวนก�รเรียนรู้ กลุ่มง�นวัดและประเมินผลก�รศึกษ� กลุ่ม

ง�นส่งเสริมและพัฒน�สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� กลุ่มง�นนิเทศ ติดต�มและประเมินผลระบบ

บริห�รและก�รจัดก�รศึกษ� กลุ่มง�นส่งเสริมพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� และกลุ่มง�นเลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รติดต�ม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก�รศึกษ� ๒) ง�นต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้๘ กลุ่มส�ระ

ก�รเรียนรู้ ๓) ง�นต�มกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียนในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ จำ�นวน 

๒๔ กลุ่ม 

 บทบ�ทหน้�ที่ของศึกษ�นิเทศก์ต�มเกณฑ์ก�รประเมิน ได้แก่ ก�รนิเทศก�รศึกษ� จัดทำ�แผน

ก�รนิเทศ ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� หรือเป็นพี่เลี้ยงให้ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์

และสังเคร�ะห์ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� ก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

วัดผลและประเมินผลก�รเรียนรู้ ก�รส่งเสริมก�รบริห�รสถ�นศึกษ�และระบบประกันคุณภ�พ ด้�นก�รส่งเสริม

และพัฒน�สมรรถนะครู สร้�งองค์คว�มรู้ ชี้แนะง�นนโยบ�ย มีก�รพัฒน�ตนเอง

และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรย�บรรณวิช�ชีพ

 ทั้งนี้ มีก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  เขต ๒ ประจำ�ปีก�ร

ศึกษ� ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย

 ๒. ก�รพัฒน�ก�รอ่�นออกเขียนได้ อ่�นคล่องเขียนคล่อง

 ๓. โรงเรียนคุณธรรม

 ๔. พัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนร่วม

 ๕. ก�รวิจัยในชั้นเรียน

 ๖. ก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

 ๗. ก�รสะเต็มศึกษ� (STEM Education)

 ๘. ก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ โดย Active Learning

 ๙. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ� ป้องกันก�รทุจริต

 ๑๐. ก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 ๑๑. พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ต่�งประเทศ

 ๑๒. ส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)

 ๑๓. พัฒน�ระบบก�รนิเทศจัดก�รศึกษ�

 ๑๔. พัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

 ๑๕  แข่งขันง�นศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ๑๖. สถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถ�นศึกษ�พอเพียง)

 ๑๗. ส่งเสริมนิสัยรักก�รและพัฒน�ห้องสมุด
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การวเิคราะห์สายงานการนิเทศตามองค์ประกอบ ๗ 

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ประเด็นก�รพิจ�รณ� เอกส�รหลักฐ�น

๑.ก�รนิเทศก�รศึกษ�

โดยพิจ�รณ�จ�กก�รจัดทำ�แผนก�รนิเทศ

เพื่อพัฒน�หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียน

รู้ ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� หรือเป็นพี่เลี้ยง

ให้ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ผู้รับก�ร

นิเทศ ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์

ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ� 

ก�รส่งเสริมก�รศึกษ� ค้นคว้�และวิจัยหรือ

พัฒน�สื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

ก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครูมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

วัดผลและประเมินผลก�รเรียนรู้ ก�รให้คำ�

ปรึกษ�แนะนำ� และนิเทศต�มระบบช่วย

เหลือผู้เรียนและประส�นคว�มร่วมมือกับผู้

เกี่ยวข้อง

      ๑.๑ จัดทำ�แผนก�รนิเทศเพื่อพัฒน�หลักสูตร

และก�รจัดก�รเรียนรู้

      ๑.๒ ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� หรือเป็นพี่เลี้ยงให้

กับครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ผู้รับก�รนิเทศ 

(Coaching)

      ๑.๓ ศึกษ� วิเคร�ะห์ และสังเคร�ะห์ง�นวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�

       ๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีคว�มรู้

คว�มส�ม�รถวัดผลและประเมินผล

ก�รเรียนรู้

      ๑.๕ ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� และนิเทศต�ม

ระบบช่วยเหลือผู้เรียนและประส�นคว�มร่วมมือกับ

ผู้เกี่ยวข้อง

๑.แผนก�รนิเทศ

๒.แบบบันทึกก�รนิเทศ

หรือแบบบันทึกก�รให้

บริก�รท�งวิช�ก�ร หรือ

ภ�พถ่�ยก�รให้คำ�ปรึกษ� 

พี่เลี้ยง

๓.ก�รค้นคว้�อิสระ/ง�น

วิจัย/นวัตกรรม

ปีก�รศึกษ�ละ ๑ เรื่อง

ต�มง�นที่ได้รับมอบหม�ย

๒.ด้�นก�รส่งเสริมก�รบริห�รสถ�นศึกษ�

และระบบประกันคุณภ�พโดยพิจ�รณ�จ�ก

ก�รจัดทำ�แผนก�รนิเทศ เพื่อส่งเสริมก�ร

บริห�รสถ�นศึกษ� 

ก�รส่งเสริมและสนับสนุนระบบก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ� ก�รศึกษ�ค้นคว้� 

วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ง�นวิจัยเกี่ยวกับ

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� และก�รให้

คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะในก�รบริห�ร

ง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ�

       ๒.๑ จัดทำ�แผนก�รนิเทศเพื่อส่งเสริม

ก�รบริห�รสถ�นศึกษ�

        ๒.๒ ส่งเสริมก�รบริห�รสถ�นศึกษ� 

        ๒.๓ ก�รส่งเสริมและสนับสนุนระบบก�ร

ประกันคุณภ�พ

        ๒.๔ ศึกษ�ค้นคว้� วิเคร�ะห์ และสังเคร�ะห์

ง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�

       ๒.๕ ให้คำ�ปรึกษ� และข้อเสนอแนะในก�ร

บริห�รง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ�

๑.แผนก�รนิเทศระบบง�น

ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

๒.บันทึกก�รนิเทศ

          

องค์ประกอบ ประเด็นก�รพิจ�รณ� เอกส�รหลักฐ�น

๓.ด้�นก�รส่งเสริมและพัฒน�สมรรถนะ

ครูโดยพิจ�รณ�จ�กก�รร่วมกันสร้�ง

องค์คว�มรู้ ชี้แนะและพัฒน�ง�นด้�น

นโยบ�ยและจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อ

ก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ก�รศึกษ�และวิจัย                

สร้�งนวัตกรรม ก�รนิเทศเพื่อพัฒน�ง�น

ด้�นนโยบ�ยและจุดเน้นที่เป็น

     ๓.๑ ร่วมกันสร้�งองค์คว�มรู้ 

     ๓.๒ ชี้แนะและพัฒน�ง�น ด้�นนโยบ�ย     

     ๓.๓ ชี้แนะและพัฒน�ง�น ด้�นจุดเน้น

ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�

     ๓.๔ ศึกษ� และวิจัย ก�รนิเทศเพื่อพัฒน�ง�นด้�น

นโยบ�ย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์

ต่อก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

     ๓.๕ สร้�งนวัตกรรมก�รนิเทศเพื่อพัฒน�ง�นด้�น

นโยบ�ย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์

ต่อก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

๑.โครงก�รพัฒน�

ข้�ร�ชก�รครู๒.

ร�ยง�นโครงก�ร

๓.ร�ยง�นก�รนิเทศ

๔.ก�รค้นคว้�อิสระ/

ง�นวิจัย

ต�มง�นที่ได้รับมอบ

หม�ย

๔.ด้�นก�รพัฒน�ตนเอง

และพัฒน�วิช�ชีพโดยพิจ�รณ�จ�กก�ร

ว�งแผนและพัฒน�ตนเองม�ใช้ส่งเสริม

และพัฒน�สมรรถนะข้�ร�ชก�รครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ก�รส่งเสริมก�ร

เรียนรู้ท�งวิช�ชีพและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม

ท�งวิช�ก�รในชุมชนแห่งก�รเรียนรู้

      ๔.๑ ว�งแผนและพัฒน�ตนเอง  โดยนำ�ผลก�ร

พัฒน�ตนเอง ม�ใช้ส่งเสริมและพัฒน�สมรรถนะ

ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

     ๔.๒ ส่งเสริมก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพและเป็นผู้ที่มีส่วน

ร่วมท�งวิช�ก�รในชุมชน

แห่งก�รเรียนรู้

๑. ID Plan 

๒. โครงก�รพัฒน�

ข้�ร�ชก�รครู

๓.แบบบันทึกก�ร

นิเทศ 

๔.ร�ยง�นก�รนิเทศ/

ร�ยง�นโครงก�ร

๕.ง�นอื่นที่ได้รับมอบหม�ย ๑.คำ�สั่งที่ได้รับมอบ

หม�ย 

๒.หนังสือร�ชก�ร 

๓.ภ�พถ่�ยก�รเข้�

ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�
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องค์ประกอบ ประเด็นก�รพิจ�รณ� เอกส�ร /หลักฐ�น

๖.วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรย�บรรณ

วิช�ชีพ

๑.มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต รักษ�ประโยชน์ส่วน

รวม ไม่อ�ศัยและยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำ�น�จ

หน้�ที่ของตน เพื่อแสวงห�ประโยชน์

๒.ก�รปฏิบัติต�มระเบียบ กฎหม�ย นโยบ�ย

และคำ�สั่งของผู้บังคับบัญช�

๓.มีคว�มวิริยะอุตส�หะ ตรงต่อเวล� และอุทิศ

เวล�ให้แก่ท�งร�ชก�ร

๔.ก�รมีจิตสำ�นึกที่ดี มุ่งบริก�รต่อกลุ่มเป้�

หม�ยผู้รับบริก�ร โดยไม่เลือกปฏิบัติ

๕.ก�รรักษ�คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพและ

จรรย�บรรณวิช�ชีพ

๖.ก�รรักษ�ภ�พลักษณ์ และคว�มส�มัคคีใน

องค์องค์ ชุมชนและสังคม

        ๖.๑.๑ ก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

ทั้งในและนอกหน่วยง�น

         ๖.๑.๒ ก�รแต่งก�ย ปฏิบัติหน้�ที่

ต�มคำ�สั่งที่ได้รับมอบหม�ย

        ๖.๑.๓ ก�รปฏิบัติร�ชก�รตรงต�มเวล�

        ๖.๑.๔ ให้บริก�รเต็มเวล�แก่ข้�ร�ชก�ร

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

        ๖.๑.๕ ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต�มม�ตรฐ�น

วิช�ชีพและจรรย�บรรณวิช�ชีพ

         ๖.๑.๖ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดี

๗. บันทึกข้อตกลง แบบบันทึกข้อตกลงของ

ศึกษ�นิเทศก์

(MOU)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

คว�มเป็นม�

           โครงก�ร “บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงก�รที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี ทรงพระกรุณ�พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้คณะกรรมก�รนำ�ไปพิจ�รณ�ริเริ่มดำ�เนินก�รนำ�ร่องใน

ประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่�งโครงก�รนี้ คร�วเสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 

2552 คณะกรรมก�รโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิ Haus der kleinen For-

scher นำ�กิจกรรมนี้ม�ทดลองทำ�ในประเทศไทย 

          ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย  โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ ได้ดำ�เนินง�นม�ตั้งแต่ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ซึ่งในปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒ 

จะดำ�เนินก�รครบทุกโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทย�ศ�สตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล โดยก�รสนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในก�รเรียนก�รสอนผ่�นกิจกรรมก�รทดลองแบบ 

Hands-On

ส�ระสำ�คัญ

          จ�กก�รประเมินผลน�น�ของโครงก�ร PISA พบว่� คว�มรู้และทักษะท�งวิทย�ศ�สตร์ของเด็กไทย ยังอยู่

ในระดับต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ย อีกทั้งยังข�ดแคลนนักวิทย�ศ�สตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒน�ประเทศ 

ง�นวิจัยยืนยันว่� เร�ควรสร้�งทัศนคติที่ดีด้�นก�รเรียนรู้ทักษะและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ให้กับเด็กตั้งแต่

ระดับปฐมวัย (อ�ยุ 3-6 ปี) เพร�ะเป็นช่วงอ�ยุที่มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้และจดจำ�ม�กที่สุด เป็นก�รส่งเสริม

ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

โดยมุ่งหวังทำ�ให้วิทย�ศ�สตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียน     

เป้�หม�ย

      ด้�นปริม�ณ 

            โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ จำ�นวน ๑๙๕  โรงเรียน
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        ด้�นคุณภ�พ

           ๑. เด็กในระดับอนุบ�ลรู้จักวิทย�ศ�สตร์ผ่�นก�รทดลองอย่�งง่�ยและมีคว�มสนใจในก�รเรียน

วิทย�ศ�สตร์ 

           ๒. เด็กในระดับอนุบ�ลได้รับก�รถ่�ยทอดทักษะกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ถูกต้อง

           ๓. เด็กในระดับอนุบ�ลได้พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้ต่�งๆ ดังนี้

                - ทักษะด้�นก�รเรียนรู้ : ส�ม�รถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งคำ�ถ�มและก�รค้นห�คำ�ตอบได้

                - ทักษะด้�นก�รสื่อส�รท�งภ�ษ� : ส�ม�รถสื่อส�รคว�มคิดต่�งๆ ออกม�เป็นถ้อยคำ�ที่ผู้อื่นส�ม�รถ

เข้�ใจได้

              - ทักษะด้�นสังคม : ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่�งดีและส�ม�รถสื่อส�รท�งวิทย�ศ�สตร์ได้

              - ทักษะด้�นร่�งก�ย : ได้ฝึกฝนก�รใช้กล้�มเนื้อขณะทำ�ก�รทดลองต่�งๆ

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

     ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

               ๑.๑ แต่งตั้งผู้นำ�เครือข่�ยท้องถิ่น (LN : Local Network) (ศึกษ�นิเทศก์ผู้รับผิดชอบ) 

และวิทย�กรเครือข่�ยท้องถิ่น (LT : Local Trainers) (ตัวแทนครูปฐมวัย จำ�นวน ๒ คน) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียน

ตื่นตัวและพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ตลอดเวล� 

                ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนประกอบด้วย ครูโรงเรียนที่ผ่�นก�รประเมินโรงเรียนโครงก�ร

บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย ระดับดีเยี่ยม 

                ๑.๓ จัดทำ�คู่มือ เอกส�รคว�มรู้เรื่องโครงง�นก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้  ใบกิจกรรมก�รทดลอง

                ๑.๔ อบรมเชิงปฏิบัติก�รเฉพ�ะท�ง ให้คว�มร่วมมือและสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน

                ๑.๕ นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่�งน้อย ปีละ  ๒ ครั้ง

                ๑.๖ ประเมินและสรุปผล

                     ๑) ตรวจประเมินโครงก�ร เพื่อคงสภ�พคว�มยั่งยืน

                     ๒) สรุปร�ยง�นโครงง�นเพื่อเสนอรับตร�พระร�ชท�น “บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย 

ประเทศไทย”

                ๑.๗ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ�เสนอผลง�นโครงง�นเพื่อขอรับก�รประเมินเพื่อรับตร� 

พระร�ชท�นฯ

     ๒. ระดับสถ�นศึกษ�  ดำ�เนินก�รดังนี้

               ๒.๑ ผู้บริห�ร/ครูผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มตระหนักแก่ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบ�ล

               ๒.๒ ร่วมกันกำ�หนดนโยบ�ย โครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบ�ย   

               ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนงบประม�ณ พัฒน�ครู พัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ นวัตกรรม สถ�นที่และห้องเรียน

ปฐมวัยที่มีสภ�พแวดล้อม ในก�รจัดประสบก�รณ์ ด้�นวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

                    ๒.๔ ดำ�เนินก�รต�มแผน 

               ๒.๕ นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง

       ๒.๖ ประเมินและสรุปผล

                     ๑) ประเมินโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย

                     ๒) ส่งร�ยง�นเพื่อรับก�รประเมินรับตร�พระร�ชท�นฯ ต�มกำ�หนดเวล�

                ๒.๗  จัดนิทรรศก�ร นำ�เสนอผลง�นโครงง�นเพื่อขอรับก�รประเมินเพื่อรับตร�พระร�ชท�นฯ

               ๒.๗ สรุปร�ยก�รผลก�รดำ�เนินง�น ต่อเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

           ๓. ระดับห้องเรียน  ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบ�ล ดำ�เนินก�รดังนี้

               ๓.๑ ครู มีคว�มสนใจ กระตือรือร้น ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รฯ  

               ๓.๒ ครู เข้�ใจหลักก�รพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัยและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

               ๓.๓ ครู จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ เปิดโอก�สให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบก�รณ์ในก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ ฝึกก�รสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำ�ถ�มและค้นห�คำ�ตอบด้วยตนเองและว�งร�กฐ�นระยะย�วในก�รสร้�ง

นักวิทย�ศ�สตร์วิศวกรและทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณภ�พ 

               ๓.๔ ครู จัดกิจกรรมบูรณ�ก�รต�มกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย อย่�งน้อย 

๒๐กิจกรรม บันทึกผลก�รจัดกิจกรรม และร�ยง�นผลต่อเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

               ๓.๕ จัดทำ�ร�ยง�นโครงง�น ต�มวัฏจักรก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ระดับปฐมวัย อย่�งน้อย โรงเรียนละ ๑ 

เล่ม เสนอต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

               ๓.๖ จัดนิทรรศก�รนำ�เสนอ โครงง�น กรณีที่เสนอขอรับตร�พระร�ชท�นฯ

แนวท�งก�รประเมิน

     ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อสิ้นภ�คก�รศึกษ� ดังนี้

          ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินโรงเรียน โครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย                

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

          ๒. ประเมินโรงเรียน จ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินง�น พัฒน�กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็ก

ปฐมวัย ที่ส่งเสริมพัฒน�ก�รด้�นต่�งๆ ดังนี้
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                - ทักษะด้�นก�รเรียนรู้ : ส�ม�รถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งคำ�ถ�มและก�รค้นห�คำ�ตอบได้

                - ทักษะด้�นก�รสื่อส�รท�งภ�ษ� : ส�ม�รถสื่อส�รคว�มคิดต่�งๆ ออกม�เป็นถ้อยคำ�ที่ผู้อื่นส�ม�รถ

เข้�ใจได้

                - ทักษะด้�นสังคม : ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่�งดีและส�ม�รถสื่อส�รท�งวิทย�ศ�สตร์ได้

                - ทักษะด้�นร่�งก�ย : ได้ฝึกฝนก�รใช้กล้�มเนื้อขณะทำ�ก�รทดลองต่�งๆ

               ๒.๑ ก�รจัดกิจกรรมก�รทดลองต�มใบง�นหรือกิจกรรมที่กำ�หนดขึ้นเอง อย่�งน้อย ๒๐ กิจกรรม เช่น 

แบบบันทึกก�รจัดกิจกรรม (Log Book) ภ�พถ่�ย ก�รสังเกตชั้นเรียน (ภ�คเรียนที่ ๑) 

               ๒.๒ ร�ยง�นโครงง�น ต�มแนวท�งโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย ด้วย                  

วัฏจักรก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ระดับปฐมวัย (ภ�คเรียนที่ ๒) ต�มเกณฑ์ก�รประเมินโครงก�รที่ สพฐ.กำ�หนด

                      ๑) กรณีคงสภ�พคว�มยั่งยืน อย่�งน้อย ๑ วงรอบ

                      ๒) กรณีขอรับตร�พระร�ชท�น อย่�งน้อย ๒ วงรอบ” 

           ผลสำ�เร็จที่ดีที่สุดของโครงก�รคือ ก�รได้รับตร�พระร�ชท�น “บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย”

เกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หัวข้อเกณฑ์

ก�รประเมิน

ร�ยก�รประเมิน เกณฑ์ก�รให้คะแนน คะแนนที่ได้

๑. เป็นโครงง�น

หรือไม่

๑.๑ โครงง�น : ก�รศึกษ�ใน

หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกิดจ�ก

คว�มสงสัยและสนใจของเด็ก 

โดยครูและเด็กช่วยกันตั้งคำ�ถ�ม 

ว�งแผนร่วมกัน เด็กๆ ร่วม

กันลงมือสืบเส�ะเป็นหลักโดยครู

เป็นผู้สนับสนุนก�รเรียนรู้ผ่�น

กระบวนก�รที่หล�กหล�ยเพื่อให้

เกิดข้อค้นพบที่สอดคล้องกับคว�ม

สงสัยด้วยตนเอง ต�มพัฒน�ก�ร

และทักษะที่เหม�ะสมกับช่วงวัย

* ไม่เป็นโครงง�น

   - เป็นกิจกรรมที่ครูกำ�หนดเป้�หม�ย วิธีทำ�

กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์รวมถึงคำ�ตอบไว้ล่วงหน้�

    - เป็นกิจกรรมสั้นๆ ทำ�ก�รทดลองครั้งเดียว

จบ ทำ�วิธีก�รเดียวจบ เช่น ก�รเปลี่ยนตัวแปร

จ�กใบกิจกรรมแต่ใช้วิธีก�รทดลองเดิมโดยไม่มี

ก�รศึกษ�ห�ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นเพียงก�รทำ�

กิจกรรมที่แนะนำ�ไว้ในใบกิจกรรม

    - ห�กคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนโครงง�นจ�ก

ผู้อื่น

ห�กไม่ผ่�นเกณฑ ์

ข้อที่ ๑ นี้  

ถือว่�ผ่�น(หยุดตรวจ)

* เป็นโครงง�นต�มนิย�มข้�งต้น ตรวจต่อ

๒. ก�รใช้วัฏจักร

สืบเส�ะ

๒.๑ ในโครงง�นมีก�รใช้วัฏจักร

สืบเส�ะครบ ๖ ขั้น เพื่อห�ขอค้น

พบต�มคว�มสงสัย สนใจของเด็ก

อย่�งน้อย ๑ คำ�ถ�ม

* ใช้วัฏจักรสืบเส�ะไม่ครบ ๖ ขั้นตอน  ๐ คะแนน

* มีก�รใช้วัฏจักรสืบเส�ะครบ ๖ ขั้นตอน ๑ คะแนน

๓. คว�มคิดริเริ่ม

สร้�งสรรค์

๓.๑ โครงง�นมีคว�มแปลก

ใหม่ น่�สนใจ คำ�ถ�มที่ทำ�โครง

ง�น ม�จ�กคว�มสนใจและคว�ม

สงสัยของเด็กและเด็กๆร่วม

กันลงมือสืบเส�ะเป็นหลักโดยครู

เป็นผู้สนับสนุนก�รเรียนรู้ผ่�น

กระบวนก�รที่หล�กหล�ย

* โครงง�นได้แรงบันด�ลใจม�จ�กแหล่งอื่น แล้ว

นำ�ม�ต่อยอด เด็กได้ลงมือทำ�จริงและได้ข้อค้น

พบใหม่สำ�หรับเด็ก

๑ คะแนน

* ครูและเด็กริเริ่มโครงง�นขึ้นเอง ๒ คะแนน

* โครงง�นมีคว�มคิดสร้�งสรรค์แปลกใหม่ ๓ คะแนน

๔. ที่ม�ของคว�ม

สงสัยและสนใจใน

ก�รทำ�โครงง�น

๔.๑ มีหลักฐ�นว่�ข้อสงสัยและ

สนใจที่ทำ�โครงง�นนั้นม�จ�ก

แหล่งใด

* ที่ม�โครงง�นม�จ�กก�รกำ�หนดของครู ๑ คะแนน

* ครูและเด็กริเริ่มโครงง�นขึ้นเอง ๒ คะแนน

* ที่ม�โครงง�นม�จ�กคว�มสงสัยและสนใจอย่�ง

แท้จริงขงเด็ก

๓ คะแนน

เกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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เกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หัวข้อเกณฑ์

ก�รประเมิน

ร�ยก�รประเมิน เกณฑ์ก�รให้คะแนน คะแนนที่ได้

๖. ก�รร�ยง�นผล

และแบบบันทึกก�ร

สำ�รวจตรวจสอบ

๖.๑ หลักฐ�นที่แสดงว่�เด็กได้ทำ�ก�รบันทึก

ผลก�รสำ�รวจตรวจสอบด้วยรูปแบบต่�งๆ เช่น

ว�ดรูป ครูออกแบบต�ร�งให้เด็กบันทึกผล ก�ร

ติดภ�พถ่�ยหรือเด็กบอกและครูเขียนข้อคว�ม

ให้เป็นต้น

* มีหลักฐ�นก�รบันทึกผลของเด็ก พิจ�รณ� ๖.๒ ต่อ

* ไม่มีหลักฐ�นก�รบันทึกผลของเด็ก ไปข้อที่ ๗

๖.๒ สิ่งที่เด็กบันทึกและนำ�เสนอสอดคล้องกับ

ทั้งคำ�ถ�มและกระบวนก�ร

* สิ่งที่บันทึกและนำ�เสนอไม่สอดคล้องกับทั้งคำ�ถ�มและกระบวนก�ร ๐ คะแนน

* สิ่งที่บันทึกและนำ�เสนอไม่สอดคล้องกับทั้งคำ�ถ�มและกระบวนก�ร

บ�งข้อ

๑ คะแนน

* สิ่งที่บันทึกและนำ�เสนอไม่สอดคล้องกับทั้งคำ�ถ�มและกระบวนก�ร

ทุกข้อ

๒ คะแนน

๗. ก�รสรุปและ

อภิปร�ยผลก�ร

สำ�รวจตรวจสอบ

๗.๑ ผู้สรุป * ครูสรุป ๐ คะแนน

* เด็กสรุป ๑ คะแนน

๗.๒ สิ่งที่สรุปสอดคล้องกับคำ�ถ�มและผลก�ร

สำ�รวจตรวจสอบ

* สิ่งที่สรุปไม่ตรงคำ�ถ�ม/ข้อสันนิษฐ�นที่ตั้งไว้และไม่เกิดข้อค้นพบใหม่ ๐ คะแนน

* สิ่งที่สรุปไม่สอดคล้องข้อสันนิษฐ�น/คำ�ถ�มที่ตั้งไว้แต่ไม่ส�ม�รถ

อธิบ�ยข้อค้นพบใหม่ได้

๑ คะแนน

* สิ่งที่สรุปสอดคล้องข้อสันนิษฐ�น/คำ�ถ�มที่ตั้งไว้และส�ม�รถอธิบ�ย

ข้อค้นพบใหม่ได้

๒ คะแนน

๗.๓ สรุปจ�กหลักฐ�นที่ค้นพบ * ข้อสรุปไม่สอดคล้องกับหลักฐ�น  ๐ คะแนน

* ข้อสรุปสอดคล้องกับหลักฐ�น ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมินของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หัวข้อเกณฑ์

ก�รประเมิน

ร�ยก�รประเมิน เกณฑ์ก�รให้คะแนน คะแนนที่ได้

๘. ก�รส่ง

เสริมทักษะ

กระบวนก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์

๘.๑ ก�รสังเกต

๘.๒ ก�รวัด

๘.๓ ก�รจำ�แนกประเภท

๘.๔ ห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสเปสกับสเปส  

      และสเปสกับเวล�

๘.๕ ก�รคำ�นวณ

๘.๖ ก�รจัดกระทำ�และสื่อคว�มหม�ยข้อมูล

๘.๗ ก�รลงคว�มเห็นจ�กข้อมูล

๘.๘ ก�รพย�กรณ์

* มีอย่�งน้อย ๒ ทักษะ ๑ คะแนน

* มี ๓ ทักษะขึ้นไป ๒ คะแนน

* มี ๔ ทักษะขึ้นไป ๓ คะแนน

๙. ก�รส่งเสริม

พัฒน�ก�รหรือ

ทักษะด้�นอื่นๆ

๙.๑ ด้�นภ�ษ� เช่น พูดสื่อส�ร เขียน ว�ดรูป เป็นต้น

๙.๒ ด้�นก�รเรียนรู้ เช่น รู้จักตั้งคำ�ถ�ม สังเกต  

     ค้นคว้�ห�คำ�ตอบด้วยตนเอง ใช้ประส�ทสัมผัส 

     ทั้ง ๕ เป็นต้น

๙.๓ ด้�นสังคม เช่น ทำ�ง�นร่วมกันเป็นกลุ่ม

๙.๔ ด้�นก�รเคลื่อนไหว เช่น ก�รเคลื่อนไหวกล้�ม 

     เนื้อมัดเล็ก กล้�มเนื้อมัดใหญ่

๙.๕ ด้�นอ�รมณ์และจิตใจ เช่น เด็กมีคว�มสุข  

     มีคว�มสนใจ มีคว�มกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้

     มีคว�มมั่นใจในตัวเอง เป็นต้น

* มีอย่�งน้อย ๒ ด้�น  ๐ คะแนน

* มีอย่�งน้อย ๓ ด้�น ๒ คะแนน

* มี ๔ ด้�นขึ้นไป ๓ คะแนน

คะแนนรวม ๒๕ คะแนน

คะแนนที่ผ่�นก�รประเมินเพื่อนรับตร�พระร�ชท�น  ๑๒ คะแนน

รูปแบบก�รประเมิน เกณฑ์ก�รผ่�นประเมิน

ประเมินกิจกรรม อย่�งน้อย ๒๐ กิจกรรม

ประเมินโครงง�น อย่�งน้อย ๑๒ คะแนน

***ต้องผ่�นก�รประเมินทั้ง ๒ ส่วน ถึงจะส�ม�รถผ่�นขึ้นรับตร�พระร�ชท�น***
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อ่�นออกเขียนได้ อ่�นคล่องเขียนคล่อง

คว�มเป็นม�

          กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ� โดยมีนโยบ�ยให้ทุกหน่วย

ง�น ที่เกี่ยวข้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีระบบ เพื่อก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนไปสู่คว�มเป็นพลเมือง   

ที่สมบูรณ์ และส�ม�รถดำ�รงตนในสังคมอย่�งปกติสุข 

          ก�รรู้เรื่องก�รอ่�น (Reading  Literacy) เป็นทักษะหนึ่งที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รเรียนรู้ และ

ก�รพัฒน�ชีวิตสู่คว�มสำ�เร็จ ก�รอ่�นอย่�งคล่องแคล่ว และเข้�ใจคว�มหม�ยจะนำ�ม�ซึ่งคว�มรู้และส่งเสริม

ให้เกิดก�รคิดวิเคร�ะห์ มีวิจ�รณญ�ณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้ง

ส�ม�รถถ่�ยทอด สื่อส�รคว�มรู้ คว�มคิดให้ผู้อื่นทร�บและเข้�ใจได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำ�คัญในศตวรรษที่ ๒๑                              

ห�กผู้เรียนบกพร่องหรือข�ดคว�มส�ม�รถในก�รอ่�นจะส่งผลให้ก�รเรียนรู้ไม่อ�จก้�วหน้�ได้ และจะประสบ

คว�มย�กลำ�บ�ก  ในก�รดำ�รงชีวิต จึงเป็นหน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ที่จะต้องพัฒน�

คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น ส่งเสริมก�รคิดวิเคร�ะห์ และก�รสื่อส�รให้แก่ประช�ชนตั้งแต่วัยเย�ว์ เพื่อให้ส�ม�รถ

เรียนรู้ ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่ และนำ�ไปสู่ก�รเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นในช่วงระยะเวล� ๙ ปี  

ของก�รจัดก�รศึกษ�ภ�คบังคับ และ ๑๒ ปีของก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้กับเด็กและเย�วชน จึงเป็นช่วง

เวล�ที่สำ�คัญต่อก�รว�งร�กฐ�นให้นักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งก�รรู้หนังสือหรือก�รอ่�น

ออกเขียนได้ อ่�นคล่องเขียนคล่อง และสื่อส�รได้ นับเป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญอันดับแรก ๆ ของก�รพัฒน�ขีดคว�ม

ส�ม�รถของผู้เรียน ทั้งนี้ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น นอกจ�กครูจะต้องมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ทักษะ และ

กระบวนก�ร พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นของนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับก�รเอ�ใจใส่

เป็นพิเศษแล้ว ครูยังต้องเข้�ใจถึงคว�มแตกต่�งของผู้เรียน ทั้งคว�มแตกต่�งท�งสติปัญญ�และคว�มแตกต่�งท�ง

พื้นฐ�นครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ควรคำ�นึงถึงในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นของผู้เรียน 

ส�ระสำ�คัญ

          ก�รพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ของผู้เรียนด้�นก�รอ่�น ก�รเขียนและก�รสื่อส�รได้ เหม�ะสมกับระดับชั้น

เรียนที่กำ�หนด  

 ๑. ก�รอ่�น หม�ยถึง คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นออกเสียงและก�รอ่�นรู้เรื่องของนักเรียน ดังนี้    

  ๑) ก�รอ่�นออกเสียง หม�ยถึง ก�รอ่�นคำ� ประโยค หรือข้อคว�มสั้น ๆ ที่เป็นวงคำ�ศัพท์ที่กำ�หนด

ในแต่ละระดับชั้นปีและที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน           

  ๒) ก�รอ่�นรู้เรื่อง หม�ยถึง ก�รอ่�นคำ� ประโยค ข้อคว�มสั้น ๆ หรือเรื่องร�วที่เป็นวงคำ�ศัพท์          

ที่กำ�หนดในแต่ละระดับชั้นปี ทั้งที่เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยโดยตรงหรือคำ�ที่มีคว�มหม�ยโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

โดยส�ม�รถบอกข้อคิดที่ได้จ�กก�รอ่�นร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำ�หรับเด็ก (เป็นข้อคว�มง่�ย ๆ) จับใจคว�มจ�ก

เรื่องที่อ่�น ตอบคำ�ถ�มจ�กเรื่องที่อ่�น บอกคว�มหม�ยของเครื่องหม�ยหรือสัญลักษณ์ที่สำ�คัญที่พบเห็นในชีวิต

ประจำ�วัน ค�ดคะเนจ�กเรื่องที่อ่�น และสรุปคว�มรู้ข้อคิดจ�กเรื่องที่อ่�นได้อย่�งสมเหตุสมผล

 ๒. ก�รเขียน หม�ยถึง คว�มส�ม�รถในก�รเขียนคำ� ประโยค หรือเรื่องของนักเรียน ดังนี้

     ๑) ก�รเขียนคำ� หม�ยถึง ก�รเขียนคำ�ที่เป็นวงคำ�ศัพท์ที่กำ�หนดในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีก�ร        

เขียนคำ�ต�มคำ�บอก   

     ๒) ก�รเขียนประโยค/เรื่อง หม�ยถึง ก�รเขียนประโยคง่�ย ๆ ก�รเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ

ประสบก�รณ์หรือจินตน�ก�รอย่�งสร้�งสรรค์ ก�รเขียนย่อคว�ม และก�รเขียนเรียงคว�ม 

 ๓. ก�รอ่�นรู้เรื่องต�มแนวท�ง PISA  

      ก�รประเมินก�รรู้เรื่องก�รอ่�น (Reading Literacy) ต�มแนวท�งก�รประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

น�น�ช�ติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 - 3 ได้กำ�หนดนิย�มศัพท์ดังนี้

      ก�รรู้เรื่องก�รอ่�น (Reading Literacy) หม�ยถึง คว�มรู้และทักษะที่จะเข้�ใจเรื่องร�วและส�ระ   

ของสิ่งที่ได้อ่�น ตีคว�ม หรือแปลคว�มหม�ยของข้อคว�มที่ได้อ่�น และประเมิน คิดวิเคร�ะห์ ย้อนกลับไปถึงจุด

มุ่งหม�ยของก�รเขียนได้ว่�ต้องก�รส่งส�รส�ระอะไรให้ผู้อ่�น โดยมีก�รประเมินใน ๓ ด้�น คือ

 ๑. ก�รเข้�ถึงและค้นคืนส�ระ (Access and retrieve) เป็นก�รวัดคว�มส�ม�รถในก�รดึงส�ระของสิ่งที่ได้

อ่�น

 ๒. ก�รบูรณ�ก�รและตีคว�ม (Integrate and interpret)  เป็นก�รวัดคว�มเข้�ใจข้อคว�มที่ได้อ่�น คว�ม

ส�ม�รถในก�รตีคว�ม แปลคว�มสิ่งที่ได้อ่�น และคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์เนื้อห�และรูปแบบ      ของ

ข้อคว�มที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่�ง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่ 

 ๓. ก�รสะท้อนและประเมิน (Reflect and evaluate)  เป็นก�รวัดคว�มเข้�ใจข้อคว�มที่ได้อ่�นคว�ม

ส�ม�รถในก�รตีคว�ม แปลคว�มสิ่งที่ได้อ่�น คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์เนื้อห�และรูปแบบของข้อคว�ม

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่�ง ๆ ในชีวิตหรือโลกที่อยู่ พร้อมทั้งคว�มส�ม�รถในก�รประเมินข้อคว�มที่อ่�น และคว�ม

ส�ม�รถในก�รให้คว�มเห็นหรือโต้แย้งจ�กมุมมองของตน

เป้�หม�ย

      เชิงปริม�ณ  

 โรงเรียนทุกโรงในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะท�งภ�ษ�ของผู้เรียนด้�นก�รอ่�น ก�รเขียนและก�รสื่อส�รได้   

     เชิงคุณภ�พ 

  นักเรียนทุกคนมี ทักษะก�รอ่�น ก�รเขียนและก�รสื่อส�รได้ต�มระดับชั้น
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แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

     ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ๑. สร้�งคว�มตระหนัก โดยประก�ศเป็นว�ระสำ�คัญของเขตพื้นที่ 

 ๒. จัดทำ�แนวดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�ก�รอ่�นออกเขียนได้ อ่�นคล่องเขียนคล่องของนักเรียน

 ๓. ประชุมชี้แจงผู้บริห�รและครูวิช�ก�รเพื่อแจ้งแนวดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�ก�รอ่�นออกเขียนได้               

อ่�นคล่องเขียนคล่องของนักเรียน 

 ๔. สร้�งองค์คว�มรู้ ส่งเสริม และพัฒน�ครู ส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทย

     ๕. จัดทำ�คู่มือเอกส�ร สื่อ นวัตกรรมก�รอ่�นออกเขียนได้อ่�นคล่องเขียนคล่อง

 ๖.  จัดกิจกรรมคว�มเป็นเลิศด้�นภ�ษ�ไทย (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)    

                - จัดประกวดแข่งขันทักษะภ�ษ�ไทยระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�เข้�แข่งขันในระดับประเทศ

     - จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และให้จัดแสดงผลง�น 

 ๗. นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รและแนวปฏิบัติอย่�งเป็นระบบและอย่�งต่อเนื่อง

  ๘.  ประเมินและสรุปผล

  ๘.๑ กระบวนก�รดำ�เนินง�น

  ๘.๒ ประเมินก�รอ่�นก�รเขียน นักเรียนต�มเกณฑ์ของระดับชั้น ภ�คเรียนละ ๒ ครั้ง                               

ท�งอิเล็กทรอนิกส์  (E-MES)

   - ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ (อ่�นออกเขียนได้)  

   - ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๒-๖ อ่�นคล่อง เขียนคล่อง และอ่�นรู้เรื่องต�มแนวท�ง PISA  

   - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3  อ่�นคล่อง เขียนคล่อง และอ่�นรู้เรื่องต�มแนวท�ง PISA

 ๙. เสริมแรงและสร้�งเครือข่�ยโรงเรียนต้นแบบ

  ๙.๑ มอบโล่ร�งวัลให้แก่โรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่�นไม่ออก เขียนไม่ได้

        ๙.๒ มอบโล่ร�งวัลวิธีปฏิบัติที่ดีในก�รพัฒน�ก�รอ่�น ก�รเขียน

     ระดับสถ�นศึกษ�

 ๑. ผู้บริห�ร/ครูผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มตระหนักแก่ครูผู้สอน

 ๒. ร่วมกันกำ�หนดแผนง�น โครงก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยที่สอดคล้องต�มนโยบ�ย

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนงบประม�ณ พัฒน�ครู พัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร 

แก้ปัญห�นักเรียนอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้

  ๔. ดำ�เนินก�รต�มแผนทุกระดับชั้น

 ๕. นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่องและประเมินผลสัมฤทธิ์                 

ด้�นก�รอ่�น ก�รเขียนและก�รสื่อส�รของนักเรียนเป็นระยะ

 ๖. ประเมินก�รอ่�นก�รเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ และร�ยง�นผลก�รประเมินในระบบออนไลน์                 

(E-MES)  ภ�คเรียนละ ๒  ครั้ง

  ๗. จัดทำ�สรุปร�ยง�นต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

  ๘. โรงเรียนนำ�ผลก�รประเมินไปเป็นฐ�นข้อมูลในก�รพัฒน�ผู้เรียน

     ระดับห้องเรียน

 ๑.จัดทำ�ประก�ศเป็นว�ระสำ�คัญระดับห้องเรียน “ทุกคนอ่�นออก เขียนได้  อ่�นคล่องเขียนคล่อง”

 ๒. ครูผู้สอนหรือครูผู้ได้รับมอบหม�ยเนินก�รคัดกรอง นักเรียนภ�ยในห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยใช้เครื่อง

มือที่กำ�หนด เพื่อคัดกรองนักเรียน แล้วบันทึกเสนอ ผู้บริห�รโรงเรียน 

 ๓. จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศนักเรียนเป็นร�ยบุคคล ร�ยกลุ่ม ทั้งกลุ่มอ่�นและกลุ่มเขียน ต�มระดับของ

ปัญห� 

 ๔. จัดห� จัดทำ�นวัตกรรม ที่มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับปัญห�ของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม และ

กำ�หนดปฏิทินในก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 

 ๕. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�ให้นักเรียนส�ม�รถอ่�นออกเขียนได้ อ่�นคล่องเขียนคล่อง อย่�งต่อเนื่อง 

 ๖. สังเกต ตรวจสอบ ประเมินพัฒน�ก�รของนักเรียนกลุ่มเป้�หม�ย 

 ๗. สรุปร�ยง�นผลต่อผู้บริห�รโรงเรียนอย่�งต่อเนื่อง   

 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคว�มเป็นเลิศด้�นภ�ษ�ไทยเพื่อเข้�แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ระดับภ�ค  หรือ  ระดับประเทศ ต่อไป

แนวท�งก�รประเมิน

  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินทักษะก�รอ่�นเขียน  ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และระดับกลุ่มเครือข่�ย

โรงเรียน

 ๒.ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�ร

อ่�นก�รเขียน  ก�รสังเกต  สัมภ�ษณ์และทดสอบ ประเมิน ดังนี้

  ๒.๑  กระบวนก�รดำ�เนินง�น

  ๒.๒  อ่�นก�รเขียน นักเรียนต�มเกณฑ์ของระดับชั้น

   - ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑ (อ่�นออกเขียนได้)  

   - ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๒-๖ อ่�นคล่องและอ่�นเอ�เรื่องต�มแนวท�ง PISA 

   - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑-๓ อ่�นคล่อง เขียนคล่อง และอ่�นรู้เรื่องต�มแนวท�ง PISA
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เกณฑ์ก�รประเมิน

      ๑. ด้�นปัจจัย

 ระดับ ๓  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้ด้วยวิธีก�รที่

หล�กหล�ย มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดต�มและสรุปร�ยง�น ผลก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่องและนำ�ผลก�ร

ประเมินไปพัฒน�   

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้และวิธีก�รที่

หล�กหล�ย  มีก�รสรุปร�ยง�นผลก�รพัฒน�ผู้เรียน

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รอ่�นออกเขียนได้ 

         ระดับ ๐  หม�ยถึง  ไม่มีก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้

     ๒. ด้�นกระบวนก�ร

 ระดับ ๓  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรทุกคน รับทร�บ  ตระหนัก

และเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ผู้เรียน ด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้ ต�มนโยบ�ย 

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรบ�งส่วนรับทร�บ  

ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้ ต�มนโยบ�ย

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรรับทร�บก�รพัฒน�ผู้เรียน

ด้�นก�รอ่�นออก เขียนได้ ต�มนโยบ�ย

 ระดับ ๐  หม�ยถึง  ไม่มีก�รประชุมชี้แจง  คณะครูและบุคล�กรไม่ทร�บนโยบ�ยในก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�น

ก�รอ่�นออก เขียนได้ 

     ๓. ด้�นผลผลิต

 ระดับ ๓  หม�ยถึง  นักเรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�นและก�รเขียนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

         ระดับ ๒  หม�ยถึง  นักเรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�นและก�รเขียนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐- ๗๙ 

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  นักเรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�นและก�รเขียนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐-๖๙ 

 ระดับ ๐  หม�ยถึง      นักเรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�นและก�รเขียนเฉลี่ยต่ำ�กว่�ร้อยละ ๖๐ 

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๘๐-๑๐๐

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๗๐-๗๙

 ระดับดี  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๖๐-๖๙

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๕๐-๕๙

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๐-๔๙

แนวท�งก�รจัดกิจกรรม

  หลังจ�กที่คัดกรองนักเรียน โรงเรียนส�ม�รถเลือกจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับระดับ

คว�มส�ม�รถของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ของนักเรียน  ครูผู้สอนทำ�ก�รสอนซ่อมเสริม ด้วยก�รจัดกิจกรรมต�ม

สอดคล้องกับปัญห�  ส�เหตุ  และสภ�พบริบทของโรงเรียน ดังนี้

 ๑. คลินิกภ�ษ� 

 ๒. เพื่อนช่วยเพื่อน

 ๓. ห้องเรียนบริบ�ล

 ๔. สอนซ่อมเสริม

 ๕. ฝึกหัดอ่�น ฝึกหัดเขียน 

 ๖. ฝึกแจกลูกประสมคำ� 

 ๗. ภ�ษ�ไทยวันละคำ�

 ๘. เขียนต�มคำ�บอก

 ๙. เสียงต�มส�ย

 ๑๐.แต่งประโยคจ�กภ�พ

 ๑๑.ค�ร�โอเกะหรรษ�

      ......เป็นต้น
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โรงเรียนคุณธรรม

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ

          กระแสก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ    ที่หลั่งไหลเข้�สู่ประเทศไทยในสังคม  ที่เป็นยุคดิจิทัล  ส่งผลให้ค่�นิยม

ในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว คนไทยบ�งส่วนไม่ส�ม�รถเลือกรับ ปรับใช้กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน  

ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นร�กเหง้�ของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่�นิยมยึด

ตนเองเป็นหลักม�กกว่�ก�รคำ�นึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและคว�มสบ�ย   เชื่อข่�วลือ    ข�ดคว�มอดทน  

ข�ดวินัย  วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐ�นะม�กกว่�คนดี มีคุณธรรม  โดยผลสำ�รวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับนิด้�

โพล  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  พบว่� ปัญห�ด้�นคุณธรรมจริยธรรมที่ประช�ชนม�กกว่�  ร้อยละ  ๕๐ เห็นว่�สำ�คัญ

ที่สุด  คือ  คว�มซื่อสัตย์สุจริต   ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และประช�ชนกว่� ร้อยละ  ๙๐  เห็นว่�จำ�เป็นต้องส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด จ�กที่ผ่�นม�ก�รพัฒน�ประเทศไทยภ�ยใต้แนวท�งก�รพัฒน�ที่กำ�หนดด้วย

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ตั้งแต่แผนพัฒน�ฯ ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๙) ม�จนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุด

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับก�รพัฒน�ที่สูงขึ้นต�มลำ�ดับ  ทั้งใน

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม   อ�ทิเศรษฐกิจมีขน�ดและฐ�น  ก�รผลิตและบริก�รที่ใหญ่ขึ้น    ร�ยได้ประช�ชนสูงขึ้น   

ปัญห�คว�มย�กจนลดลง     คุณภ�พชีวิตประช�ชนดีขึ้น อันเนื่องม�จ�กก�รบริก�รท�งสังคมทุกด้�นที่มีคว�ม

คว�มครอบคลุมทั่วถึงม�กขึ้น  แต่ประเทศไทยยังประสบปัญห�คุณภ�พในเกือบทุกด้�น เช่น คุณภ�พคนต่ำ�ทั้ง

ในด้�นคว�มรู้  ทักษะและทัศนคติ  มีปัญห�ด้�นคุณธรรม  จริยธรรม ประช�กรจำ�นวนไม่น้อยไม่เค�รพสิทธิผู้อื่น

และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น ปัญห�คุณภ�พบริก�รส�ธ�รณะ คุณภ�พ

ก�รศึกษ�และบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข  

  พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระร�ชกระแสรับสั่งต่อประช�ชนช�วไทย

ให้ “ช่วยสร้�งคนดีให้บ้�นเมือง” พร้อมทั้งพระร�ชท�นหลัก ๓ ประก�ร ที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่�  ประก�ร

แรก “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” ประก�รที่สอง “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำ�ใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับ

ตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนช้�กว่�” และประก�รที่ส�ม “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำ�ร่วมกัน 

เพื่อให้เห็นคุณค่�ของคว�มส�มัคคี”จ�กพระร�ชกระแสรับสั่งข้�งต้นสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณบดิ

นทรเทพยวร�งกรู ทรงพระร�ชท�น พระบรมร�โชบ�ย ด้�นก�รศึกษ�เพื่อส�นต่อพระร�ชปณิธ�นของพระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชก�ลที่ ๙ แห่งร�ชวงศ์จักรี  ว่�ก�รศึกษ�ต้องมุ่งสร้�งพื้นฐ�นให้แก่ผู้

เรียน ๔ ด้�น ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้�นเมือง  ๒) มีพื้นฐ�นชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ๓) มีง�นทำ�  

มีอ�ชีพ  ๔) เป็นพลเมืองดี 

          เพื่อเป็นก�รสืบส�นศ�สตร์พระร�ช�และสนองพระร�ชกระแสรับสั่งของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินท

รมห�ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�ของสมเด็จพระเจ้�อยู่มห�วชิร�ลงกรณ บดินทร

เทพยวร�งกรู สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  จึงได้ทำ�โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อ

มุ่งปลูกฝังให้ผู้บริห�ร ครู นักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับก�รปลูกฝังคุณธรรม   ๕  ประก�ร  ได้แก่  ๑) 

คว�มพอเพียง  ๒) คว�มกตัญญู  ๓) คว�มซื่อสัตย์สุจริต  ๔) คว�มรับผิดชอบ และ ๕) อุดมก�รณ์คุณธรรม โดย

ปีงบประม�ณ ๒๕๖๐ ให้แต่ละสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� คัดเลือกโรงเรียนเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. อย่�งน้อยร้อยละ ๓๕  และปีงบประม�ณ ๒๕๖๑  โรงเรียนทุกแห่งต้องเข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม  

สพฐ.  เพื่อสนองนโยบ�ยดังกล่�วและเพื่อปลูกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน ในสังกัด สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  จึงได้จัดทำ�นโยบ�ยนี้ขึ้นม�

ส�ระสำ�คัญ

         คุณธรรม คือ สิ่งกำ�กับจิตใจให้ปร�กฏเป็นพฤติกรรม (คำ�พูด-ก�รกระทำ�) ที่สังคมตัดสินได้ว่�ว�งอยู่

บนคว�มดี-คว�มจริง-คว�มง�ม (มยส.)  

  จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือศีลธรรม หม�ยถึง คำ�พูดและก�รกระทำ�หรือพฤติกรรม

บ่งชี้เชิงบวก (มยส.)

  คุณธรรมและจริยธรรม หม�ยถึง  สภ�พคุณง�มคว�มดีทั้งที่อยู่ในจิตใจ และแสดงออกท�งกิริย�  ที่ควร

ประพฤติปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น  หรือส่วนร�ชก�รนั้นได้ยอมรับนับถือกันม�  หรือได้กำ�หนดร่วมกัน

ขึ้นใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับกันว่�ข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี  อะไรเป็นสิ่งชั่ว  อะไรถูก  อะไรผิด 

อะไรควรทำ� หรือไม่ควรทำ� (พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตสถ�น พ.ศ.๒๕๒๕) 

  โรงเรียนคุณธรรม หม�ยถึง สถ�นศึกษ�ที่ผู้บริห�ร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วน

ร่วมในกระบวนก�รขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคว�มดีในรูปแบบต่�งๆ  ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ� ซึ่งนำ�

ไปสู่ก�รพัฒน�และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่�งยั่งยืน และนำ�ไปขย�ยเครือข่�ยได้ (มยส.)

 หลักคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  หม�ยถึง  หลักคุณธรรมที่ใช้เป็นแนวดำ�เนินก�รสำ�หรับส่งเสริม 

พัฒน� ปลูกฝังให้ผู้บริห�ร ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และนักเรียนในโรงเรียนที่ดำ�เนินง�นต�มโครงก�รคุณธรรม 

สพฐ. มี ๕ ข้อ ได้แก่  คว�มพอเพียง  คว�มกตัญญู  คว�มซื่อสัตย์สุจริต  คว�มมีวินัยรับผิดชอบและอุดมก�รณ์

คุณธรรม
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          ก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม คือ ก�รแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของ

นักเรียนเพื่อพัฒน�โรงเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้นักเรียน ครู ผู้บริห�รและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

ตระหนักรู้ เข้�ใจและมีกระบวนก�รคิดอย่�งมีเหตุผล ซึมซับคุณค่�แห่งคุณธรรมคว�มดีอย่�งเป็นธรรมช�ติ 

และสร้�งคว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักก�รของศ�สน� 

ซึ่งจะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” 

ซึ่งจะเป็นก�รัฒน�เย�วชน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่�งยั่งยืน  ดังคำ�ขัวญของโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ที่ให้ไว้ว่�  “ สร้�งนักเรียนดี........ให้บ้�นเมือง     สร้�งครูดี........ให้ห้องเรียน    สร้�งผู้บริห�รดี..........ให้โรงเรียน    

สร้�งโรงเรียนดี..........ให้ชุมชน  ”

เป้�หม�ย

     เชิงปริมาณ  

   สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ ร้อยละ ๑๐๐ 

ดำ�เนินง�นต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ได้ต�มม�ตรฐ�นและตัวชี้วัด 

     เชิงคุณภาพ

   ผู้บริห�ร  ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และนักเรียนทุกคนมีคว�มตระหนัก รู้ เข้�ใจ และคิดอย่�งมี

เหตุผล ซึมซับคุณค่�แห่งคุณธรรม คว�มดีอย่�งเป็นธรรมช�ติ สร้�งคว�มรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในก�รทำ�คว�มดี  

โรงเรียนดำ�เนินง�นต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ได้ในระดับ ๒ ด�วขึ้นไป

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

     ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

   ๑. กำ�หนดนโยบ�ย เป้�หม�ย แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร ก�รวัดและประเมินผล  

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

   ๒. สร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม และตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

   ๓. กำ�หนดแผน ปฏิทินก�รนิเทศ  ผู้นิเทศติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร อย่�งน้อย

ภ�คเรียนละ ๑ ครั้ง

   ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ด�ว 

   ๕.  สรุปผลก�รดำ�เนินง�น ก�รนิเทศติดต�ม ก�รประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อสิ้น 

ปีก�รศึกษ�  

     ระดับสถ�นศึกษ�   

 ๑.สถ�นศึกษ�

   ๑.๑  โรงเรียนจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี / โครงก�ร/กิจกรรมด้�นคุณธรรมที่เป็นระบบต่อ

เนื่อง

   ๑.๒  โรงเรียนดำ�เนินก�รค้นห�ปัญห� ส�เหตุ กำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในก�ร

แก้ปัญห� กำ�หนดกิจกรรมอย่�งสร้�งสรรค์ ผู้บริห�ร ครู บุคล�กรและนักเรียนปฏิบัติต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   ๑.๓  โรงเรียนสะอ�ด บรรย�ก�ศร่มรื่น สวยง�ม ปลอดภัย มีสถ�นที่ในก�รปลูกฝังปฏิบัติด้�น

คุณธรรม

   ๑.๔  โรงเรียนมีนวัตกรรม  สร้�งสรรค์คนดี

     ๑.๕  โรงเรียนประเมินและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รด้�นคุณธรรม/กิจกรรมด้�น

คุณธรรม

 ๒. ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

   ๒.๑  มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

   ๒.๒   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

     ๒.๓   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รนิเทศ ติดต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   ๒.๔   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

   ๒.๕  บริห�รสถ�นศึกษ�ด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

   ๒.๖  ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด  เป็นแบบอย่�งที่

ดีและได้รับก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ

 ๓. ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

   ๓.๑  มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

   ๓.๒  มีแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�นคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ
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     ๓.๓  สร้�งหรือจัดห�สื่อก�รเรียนก�รสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม

   ๓.๔  วัดและประเมินผลด้�นคุณธรรมและนำ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุงพัฒน�นักเรียน      

                   ๓.๕  มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่�งสม่ำ�เสมอ

   ๓.๓  ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 ๔. นักเรียน      

    ๔.๑ นักเรียนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

  ๔.๒  นักเรียนส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.

   ๔.๓ นักเรียนส�ม�รถนำ�เสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์คว�มรู้จ�กโครงง�นคุณธรรม

ภ�ยในโรงเรียน

   ๔.๔  นักเรียนมีก�รเผยแพร่โครงง�นคุณธรรม สู่ส�ธ�รณชน ในรูปแบบต่�งๆ เช่น เอกส�ร แผ่น

พับ ป้�ยนิเทศ เสียงต�มส�ยหรือโซเซียลมีเดีย

   ๔.๕ นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมต�มคว�มสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้�นคุณธรรม

   ๔.๖ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ไม่น้อยกว่� ร้อยละ  ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด

แนวท�งก�รประเมิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รนิเทศ ติดต�ม ก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  ๒. จัดทำ�แผนก�รนิเทศ ปฏิทินก�รนิเทศ  สร้�งเครื่องมือนิเทศ ติดต�มและประเมินก�รดำ�เนินง�น

ต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  ๓. ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับคณะกรรมก�รนิเทศ ติดต�ม ก่อนออกพื้นที่นิเทศติดต�ม

  ๔. ออกพื้นที่นิเทศติดต�ม  ณ โรงเรียน ห้องเรียน

  ๕. สรุปผล ร�ยง�นผลก�รนิเทศติดต�ม

  ๖. นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กร�ยผลก�รนิเทศ ไปใช้ว�งแผน ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒน� ง�นโครงก�รในลำ�ดับต่อไป

เกณฑ์ก�รประเมิน

  ๑. ด้านปัจจัย

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง  โรงเรียน  มีแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี / โครงก�ร/กิจกรรมด้�นคุณธรรมที่เป็นระบบ

  ต่อเนื่อง   สะอ�ด บรรย�ก�ศร่มรื่น สวยง�ม ปลอดภัย มีสถ�นที่ในก�รปลูกฝังปฏิบัติด้�นคุณธรรม

   ผู้บริห�ร มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม 

   สพฐ.  มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   มีคว�มรู้

    คว�มเข้�ใจในก�รนิเทศ ติดต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�ร

    ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     ครู มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

   มีแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด

   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�นคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ

   นักเรียน  ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด

    โรงเรียนคุณธรรม

ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง  โรงเรียน มีแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี / โครงก�ร/กิจกรรมด้�นคุณธรรม  สะอ�ด บรรย�ก�ศ

   ร่มรื่น   สวยง�ม ปลอดภัย มีสถ�นที่ในก�รปลูกฝังปฏิบัติด้�นคุณธรรม

   ผู้บริห�ร มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม

  สพฐ.   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   มีคว�มรู้ 

  คว�มเข้�ใจในก�รนิเทศ ติดต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม 

    ครู มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

    มีแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด

   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   นักเรียน  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด

   โรงเรียนคุณธรรม

ระดับ ๑ (พอใช้) หม�ยถึง  โรงเรียนมีแผนก�รประจำ�ปี/ โครงก�ร/กิจกรรมด้�นคุณธรรม   สะอ�ด บรรย�ก�ศ

   ร่มรื่น   สวยง�ม ปลอดภัย

    ผู้บริห�ร มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม

       สพฐ.   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

     คร ูมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

   นักเรียน  ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด

  โรงเรียนคุณธรรม
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ระดับ ๐ (ปรับปรุง) หม�ยถึง   โรงเรียน ไม่มีแผนปฏิบัติก�ร  มีบรรย�ยก�ศไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รจัดก�รเรียนรู้

    ผู้บริห�ร  ไม่มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด โรงเรียน 

    ครู   ไม่มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

   นักเรียน  น้อยกว่� ร้อยละ ๕๐ มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือ

   กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

     ๒. ด้านกระบวนการ

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง  โรงเรียน จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี  ดำ�เนินก�รค้นห�ปัญห� ส�เหตุ กำ�หนด

     พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และคุณธรรมในก�รแก้ปัญห� กำ�หนด

   กิจกรรมอย่�งสร้�งสรรค์มีนวัตกรรม  สร้�งสรรค์คนดี  ประเมินและสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�ม

  โครงก�รด้�นคุณธรรม/กิจกรรมด้�นคุณธรรม

     ผู้บริห�ร มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นคุณธรรม  มีรูปแบบ/นวัตกรรมในก�รบริห�รง�น

        ด้�นคุณธรรม  มีกระบวนก�รนิเทศ กำ�กับ ติดต�มก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

      ครู ออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรม

    อัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�นคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ  

    สร้�งหรือจัดห�สื่อก�รเรียนก�รสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม   วัดและประเมินผลด้�นคุณธรรมและ

   นำ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุงพัฒน�นักเรียน

      นักเรียน ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

   คุณธรรม สพฐ.   นำ�เสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์คว�มรู้จ�กโครงง�นคุณธรรม   มีก�รเผยแพร่

  โครงง�นคุณธรรม สู่ส�ธ�รณชน ในรูปแบบต่�งๆ เช่น เอกส�ร แผ่นพับ ป้�ยนิเทศ เสียงต�มส�ยหรือ

   โซเซียลมีเดีย

ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง  โรงเรียน จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี  ดำ�เนินก�รค้นห�ปัญห� ส�เหตุ กำ�หนด 

         พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณธรรมในก�รแก้ปัญห� กำ�หนดกิจกรรม

  อย่�งสร้�งสรรค์  มีนวัตกรรม  สร้�งสรรค์   คนดี  

   ผู้บริห�ร มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นคุณธรรม  มีรูปแบบ/นวัตกรรมในก�รบริห�รง�น

        ด้�นคุณธรรม  

  คร ูออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรม

    อัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�นคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ  

    สร้�งหรือจัดห�สื่อก�รเรียนก�รสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม   

    นักเรียน ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

   คุณธรรม สพฐ.   นำ�เสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์คว�มรู้จ�กโครงง�นคุณธรรม   

ระดับ ๑ (พอใช้)  หม�ยถึง หม�ยถึง  โรงเรียนดำ�เนินก�รค้นห�ปัญห� ส�เหตุ กำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

   เป็นคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณธรรมในก�รแก้ปัญห� 

   ผู้บริห�ร มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นคุณธรรม  

    คร ูออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรม

    อัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

    นักเรียน   ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

   คุณธรรม สพฐ.   

ระดับ ๐ (ปรับปรุง) หม�ยถึง  โรงเรียนไม่จัดทำ�แผน ไม่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

   ผู้บริห�ร ไม่มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นคุณธรรม  

    ครู ไม่มีก�รออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ด้�นก�รปลูกฝังและเสริมสร้�งคุณธรรม  

    นักเรียน   ไม่ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด

  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

  ๓. ด้านผลผลิต

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง   โรงเรียน มีคุณธรรมอัตลักษณ์   มีบรรย�ก�ศเอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ มีสรุปผล

  ก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม

    ผู้บริห�ร  ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด  

         เป็นแบบอย่�งที่ดีและได้รับก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีผลก�รปฏิบัติง�นและมีก�รเผยแพร่

  สู่ส�ธ�รณชน

     ครู  มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

    ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เป็นแบบอย่�ง

    และได้รับก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจ�กบุคคล หน่วยง�นภ�ยในหรือภ�ยนอก ระดับเขตพื้นที่

    ก�รศึกษ�

  นักเรียน จัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมต�มคว�มสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้�นคุณธรรม   นักเรียน

   มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด
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ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง   โรงเรียน  มีคุณธรรมอัตลักษณ์   มีบรรย�ก�ศเอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนรู้

   ผู้บริห�ร  ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด

    เป็นแบบอย่�งที่ดีและได้รับก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ  

      ครู  มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ระดับกลุ่มโรงเรียน  ปฏิบัติตน 

    ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เป็นแบบอย่�งและได้รับ

   ก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจ�กบุคคล หน่วยง�นภ�ยในหรือภ�ยนอก ระดับกลุ่มโรงเรียน

   นักเรียน   มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิดโรงเรียน

     คุณธรรม สพฐ.ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด

ระดับ ๑ (พอใช้) หม�ยถึง   โรงเรียน    มีคุณธรรมอัตลักษณ์   

    ผู้บริห�ร  ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด  

  เป็นแบบอย่�งที่ดี

      ครู  มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ระดับสถ�นศึกษ� ปฏิบัติตน

   ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เป็นแบบอย่�งและได้รับ

    ก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจ�กบุคคล หน่วยง�นภ�ยใน ระดับสถ�นศึกษ�

    นักเรียน   มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิดโรงเรียน 

 คุณธรรม สพฐ. ร้อยละ  ๕๐ ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด

ระดับ ๐ (พอใช้) หม�ยถึง   โรงเรียน   ไม่มีคุณธรรมอัตลักษณ์    

   ผู้บริห�ร  ไม่ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

    คร ู   ไม่มีผลง�น และไม่ปฏิบัติตนต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

   นักเรียน   มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิดโรงเรียน

   คุณธรรม สพฐ. น้อยกว่� ร้อยละ  ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด

 ระดับดีเยี่ยม    หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐

  ระดับดีม�ก   หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ 

   ระดับดี   หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ 

   ระดับพอใช้  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙ 

  ระดับต้องปรับปรุง  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ   ๐ – ๔๙ 

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ

ตารางกิจกรรมประจำาวัน

เวล� นักเรียน ครู ผู้บริห�ร

- ๐๘.๓๐ น. -เดินท�งจ�กบ้�นม�โรงเรียน

-ทำ�คว�มเค�รพครูเวรหน้�

ประตูท�งเข้�โรงเรียน

-ทำ�เวรคว�มสะอ�ดห้องเรียน

และเขตรับผิดชอบ

- ครูเวรทำ�หน้�ที่รับนักเรียนหน้�ประตูท�งเข้�

โรงเรียน ตรวจสอบคว�มสะอ�ดของร่�งก�ย ก�ร

แต่งก�ยของนักเรียน

-ครูที่เหลือตรวจคว�มสะอ�ด คว�มปลอดภัย คว�ม

พร้อมของอ�ค�รสถ�นที่ที่รับผิดชอบก่อนจัดก�ร

เรียน

-ตรวจสอบคว�มสะอ�ด คว�ม

ปลอดภัย คว�มพร้อมของอ�ค�ร 

สถ�นที่ จำ�นวนครู บุคล�กร 

นักเรียน สำ�หรับจัดก�รเรียน

ประจำ�วัน

๐๘.๓๐ – 

 ๐๙.๐๐ น.

-เข้�แถวเค�รพธงช�ติ สวด

มนต์ ไหว้พระ

-ทำ�กิจกรรมหน้�เส�ธง

-ครูเวร ทำ�หน้�ที่ดำ�เนินกิจกรรมหน้�เส�ธงภ�คเช้�

-ครูที่เหลือควบคุมนักเรียนห้องเรียน/ชั้นเรียนที่

ประจำ�ชั้นหรือรับผิดชอบ ในก�รเข้�แถวหร้�เส�ธง

-ร่วมกิจกรรมหน้�เส�ธง อบรม 

แนะนำ� สั่งสอน มอบหม�ยง�น 

แก่ครู นักเรียนต�มเห็นสมควร

๐๙.๐๑ –  

๐๙.๑๐ น.

-เตรียมคว�มพร้อมก่อนเรียน -ทำ�กิจกรรมโฮมรูมตอนเช้� ได้แก่ ตรวจสอบร�ยชื่อ

นักเรียนม� ป่วย ล� ข�ด อบรมสั่งสอน มอบหม�ย

ง�น แก่นักเรียนต�มที่เห็นสมควร

-นิเทศห้องเรียน ตรวจก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนของครู, นักเรียน

-มอบหม�ยง�นแก่ครูและ

บุคล�กรต�มที่เห็นสมควร
๐๙.๑๑ –  

๑๒.๐๐ น.

-เข้�เรียนต�มต�ร�งเรียนภ�ค

เช้�

-ทำ�กิจกรรมต�มครูมอบหม�ย

-เข้�สอนต�มต�ร�งสอน หรือทำ�ง�นต�มที่ได้รับ

มอบหม�ย

-สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอน

๑๒.๐๑ –  

๑๓.๐๐ น.

-พักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

-ทำ�กิจกรรมต�มครูมอบหม�ย

-ครูเวรควบคุมคว�มเรียบร้อย คว�มปลอดภัย คว�ม

สะอ�ด ในก�รรับประท�นอ�ห�รกล�งวันของ

นักเรียน

นิเทศ ตรวจสอบ ก�รจัดทำ�

อ�ห�ร ก�รรับประท�นอ�ห�ร 

คว�มสะอ�ด คว�มเป็นระเบียบ 

คว�มปลอดภัย ของก�รรับ

ประท�นอ�ห�รของนักเรียน

๑๓.๐๑ –  

๑๓.๑๐ น.

เข้�แถวทำ�กิจกรรมก่อนเข้�

เรียนภ�คบ่�ย

-ครูประจำ�ชั้นอบรม สั่งสอน แนะนำ� เตรียมคว�ม

พร้อมนักเรียน ก่อนเข้�เรียนภ�คบ่�ย

-นิเทศห้องเรียน ตรวจก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนของครู, นักเรียน

-มอบหม�ยง�นแก่ครูและ

บุคล�กรต�มที่เห็นสมควร๑๓.๑๑ – 

 ๑๕.๓๐ น.

-เข้�เรียนต�มต�ร�งเรียนภ�ค

บ่�ย

-เข้�สอนภ�คบ่�ยหรือทำ�ง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

๑๕.๓๑ –  

๑๖.๐๐ น.

-ทำ�กิจกรรม เช่น กิจกรรม

ชมรม, กิจกรรมชุมนุม

ทำ�คว�มสะอ�ด, ลูกเสือ เนตร

น�รี  ยุวก�ช�ด กีฬ� ฯลฯ

-ทำ�หน้�ที่ครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษ�กิจกรรมชมรม, 

ชุมนุม ฯลฯ

-โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส� 

บำ�เพ็ญประโยชน์ 

-นิเทศ ติดติด ควบคุม แนะนำ� 

ก�รทำ�กิจกรรมของครูและ

นักเรียน

-จัดห�วัสดุ อุปกรณ์ งบประม�ณ

สนับสนุน ส่งเสริมก�รทำ�กิจกรรม

ของนักเรียน
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แบบประเมินก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของ สพป.อุดรธ�นี เขต ๒ ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

ชื่อโรงเรียน............................................กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน...........................อำ�เภอ...................  หน้�ที่ ๑

ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้องปรับปรุง)

๑.ด้�นปัจจัย

๑.๑ โรงเรียน มีแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี /

โครงก�ร/กิจกรรมด้�นคุณธรรม

ที่เป็นระบบต่อเนื่อ สะอ�ด

บรรย�ก�ศร่มรื่น สวยง�ม 

ปลอดภัย มีสถ�นที่ในก�รปลูกฝัง

ปฏิบัติด้�นคุณธรรม

มีแผนปฏิบัติก�รประจำ�

ปี / โครงก�ร/กิจกรรมด้�น

คุณธรรม  สะอ�ดบรรย�ก�ศ 

ร่มรื่น   สวยง�ม ปลอดภัย มี

สถ�นที่ในก�รปลูกฝังปฏิบัติ

ด้�นคุณธรรม

มีแผนก�รประจำ�ปี/ 

โครงก�ร/กิจกรรม

ด้�นคุณธรรม  สะอ�ด 

บรรย�ก�ศร่มรื่น 

สวยง�ม ปลอดภัย

ไม่มีแผนปฏิบัติ

ก�ร มีบรรย�ย

ก�ศไม่เอื้ออำ�นวย

ต่อก�รจัดก�ร

เรียนรู้

๑.๒ ผู้บริห�ร มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบ

แนวคิด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รขับ

เคลื่อนก�รบริห�รโครงก�ร

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   มี

คว�มรู้  คว�มเข้�ใจในก�รนิเทศ 

ติดต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

คุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบ

แนวคิด โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.   มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�ร

โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจใน

ก�รนิเทศ ติดต�มโครงก�ร

โรงเรียนคุณธรรม 

มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับคุณธรรมอัต

ลักษณ์และกรอบแนวคิด 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในก�รขับเคลื่อนก�ร

บริห�รโครงก�รโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.   

ไม่มีคว�มรู้ คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับ

คุณธรรมอัตลักษณ์

และกรอบแนวคิด 

โรงเรียน

๑.๓ ครู มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรมอัต

ลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.  มีแผนก�รจัดก�ร

เรียนรู้และจัดก�รเรียนรู้โดย

บูรณ�ก�ร  เสริมสร้�งคุณธรรมอัต

ลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�น

คุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ

มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจคุณธรรม

อัตลักษณ์และกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  มี

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้และ

จัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  

เสริมสร้�งคุณธรรมอัตลักษณ์

หรือกรอบแนวคิด โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ

คุณธรรมอัตลักษณ์และ

กรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.   

ไม่มีคว�มรู้ คว�ม

เข้�ใจคุณธรรมอัต

ลักษณ์และกรอบ

แนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.

๑.๔ นักเรียน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีคว�มรู้ คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 

หรือกรอบแนวคิโรงเรียนคุณธรรม

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณธรรม

อัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด  

โรงเรียนคุณธรรม

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปมี

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยว

กับคุณธรรมอัตลักษณ์ 

หรือกรอบแนวคิด 

โรงเรียนคุณธรรม

น้อยกว่� ร้อย

ละ ๕๐ มีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจเกี่ยว

กับคุณธรรมอัต

ลักษณ์ 
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แบบประเมินก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของ สพป.อุดรธ�นี เขต ๒ ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

ชื่อโรงเรียน............................................กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน...........................อำ�เภอ...................  หน้�ที่ ๒

ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้อง

ปรับปรุง)

๒.ด้�น

กระบวนก�ร

๑.๑ โรงเรียน จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีดำ�เนิน

ก�รค้นห�ปัญห� ส�เหตุ กำ�หนด

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเป็นคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน และคุณธรรม

ในก�รแก้ปัญห� กำ�หนดกิจกรรมอย่�ง

สร้�งสรรค์ มีนวัตกรรม  สร้�งสรรค์คน

ดี  ประเมินและสรุปผลก�รดำ�เนินง�น

ต�มโครงก�รด้�นคุณธรรม/กิจกรรม

ด้�นคุณธรรม

จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�

ปี  ดำ�เนินก�รค้นห�ปัญห� 

ส�เหตุ กำ�หนดพฤติกรรมบ่งชี้

เชิงบวกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนและคุณธรรมใน

ก�รแก้ปัญห� กำ�หนดกิจกรรม

อย่�งสร้�งสรรค์ มีนวัตกรรม  

สร้�งสรรค์  คนดี 

ดำ�เนินก�รค้นห�

ปัญห� ส�เหตุ 

กำ�หนดพฤติกรรม

บ่งชี้เชิงบวกเป็น

คุณธรรม อัตลักษณ์

ของโรงเรียนและ

คุณธรรมในก�รแก้

ปัญห�

ไม่จัดทำ�แผน 

ไม่มีคุณธรรม

อัตลักษณ์ของ

โรงเรียน

๑.๒ ผู้บริห�ร มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�นคุณธรรม  

มีรูปแบบ/นวัตกรรมในก�รบริห�รง�น

ด้�นคุณธรรม  มีกระบวนก�รนิเทศ 

กำ�กับ ติดต�มก�รดำ�เนินง�นโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.  

มีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นด้�น

คุณธรรม  มีรูปแบบ/นวัตกรรม

ในก�รบริห�รง�น

ด้�นคุณธรรม  

มีโครงสร้�งก�ร

บริห�รง�นด้�น

คุณธรรม 

ไม่มีโครงสร้�ง

ก�รบริห�ร

ง�นด้�น

คุณธรรม 

๑.๓ ครู ออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้และ

จัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  เสริมสร้�ง

คุณธรรม

อัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครงง�น

คุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ  สร้�งหรือ

จัดห�สื่อก�รเรียนก�รสอนเพื่อปลูก

ฝังคุณธรรม   วัดและประเมินผลด้�น

คุณธรรมและนำ�ผลก�รประเมินไป

ปรับปรุงพัฒน�นักเรียน

ออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

และจัดก�รเรียนรู้โดยบูรณ�ก�ร  

เสริมสร้�งคุณธรรมอัตลักษณ์

หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. โดยผ่�นโครง

ง�นคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ  

สร้�งหรือจัดห�สื่อก�รเรียนก�ร

สอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  

ออกแบบแผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้และ

จัดก�รเรียนรู้โดย

บูรณ�ก�ร  เสริม

สร้�งคุณธรรมอัต

ลักษณ์หรือกรอบ

แนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม

ไม่มีก�ร

ออกแบบ

แผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้

ด้�นก�รปลูก

ฝังและเสริม

สร้�งคุณธรรม 

๑.๔ นักเรียน ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม ต�ม

คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   นำ�เสนอ แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์คว�มรู้จ�ก

โครงง�นคุณธรรม   มีก�รเผยแพร่โครง

ง�น สู่ส�ธ�รณชน ในรูปแบบต่�งๆ เช่น 

เอกส�ร แผ่นพับ ป้�ยนิเทศ เสียงต�ม

ส�ยหรือโซเซียลมีเดีย

ส�ม�รถจัดทำ�โครงง�นคุณธรรม 

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือ

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.   นำ�เสนอ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสรุปองค์คว�มรู้จ�ก

โครงง�นคุณธรรม  

ส�ม�รถจัดทำ�โครง

ง�นคุณธรรม ต�ม

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

หรือกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. 

ไม่ส�ม�รถจัด

ทำ�โครงง�น

คุณธรรม ต�ม

คุณธรรมอัต

ลักษณ์ หรือ

กรอบแนวคิด

 โรงเรียน

คุณธรรม 

สพฐ.  

แบบประเมินก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของ สพป.อุดรธ�นี เขต ๒ ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๒

ชื่อโรงเรียน............................................กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน...........................อำ�เภอ...................  หน้�ที่ ๓

ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้องปรับปรุง)

๑.ด้�นผลผลิต

๑.๑ โรงเรียน มีคุณธรรมอัตลักษณ์   มี

บรรย�ก�ศเอื้อต่อก�รจัดก�รเรียน

รู้ มีสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�ม

โครงก�รโรงเรียนคุณธรรม

มีคุณธรรมอัตลักษณ์   มี

บรรย�ก�ศเอื้อต่อก�รจัดก�ร

เรียนรู้

มีคุณธรรมอัตลักษณ์  ม่มีคุณธรรมอัต

ลักษณ์   

๑.๒ ผู้บริห�ร ประพฤติ ปฏิบัติตนต�มคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบ

แนวคิด เป็นแบบอย่�งที่ดีและได้

รับก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชู

เกียรติ  มีผลก�รปฏิบัติง�นและมี

ก�รเผยแพร่สู่ส�ธ�รณชน

ประพฤติ ปฏิบัติตนต�ม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนหรือกรอบแนวคิด

เป็นแบบอย่�งที่ดีและได้รับ

ก�รยอมรับหรือยกย่องเชิดชู

เกียรติ  

ประพฤติ ปฏิบัติตน

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนหรือกรอบ

แนวคิด  เป็นแบบอย่�ง

ที่ดี

ไม่ประพฤติ ปฏิบัติ

ตนต�มคุณธรรม

อัตลักษณ์ของ

โรงเรียน

๑.๓ ครู มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผลง�น

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับ

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ปฏิบัติตน

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.  เป็นแบบอย่�ง

และได้รับก�รยอมรับหรือยกย่อง

เชิดชูเกียรติจ�กบุคคล หน่วยง�น

ภ�ยในหรือภ�ยนอก ระดับเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�

มีผลง�น มีก�รเผยแพร่ผล

ง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน 

ระดับกลุ่มโรงเรียน  ปฏิบัติตน 

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนหรือกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เป็น

แบบอย่�งและได้รับก�ร

ยอมรับหรือยกย่องเชิดชู

เกียรติจ�กบุคคล หน่วยง�น

ภ�ยในหรือภ�ยนอก ระดับ

กลุ่มโรงเรียน

ประพฤติ ปฏิบัติตน

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนหรือกรอบ

แนวคิด   เป็นแบบอย่�ง

ที่ดี

ไม่มีผลง�น และ

ไม่ปฏิบัติตนต�ม

คุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียน

๑.๔ นักเรียน จัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมต�ม

คว�มสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้�น

คุณธรรม   นักเรียนมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ ต�มคุณธรรมอัต

ลักษณ์ หรือต�มกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ร้อยละ  

๗๐ ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด

มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ต�มคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือ

ต�มกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ร้อยละ  ๖๐ 

ขึ้นไปของนักเรียนทั้งหมด

มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ ต�มคุณธรรม

อัตลักษณ์ หรือต�ม

กรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ร้อยละ  

๕๐ ขึ้นไปของนักเรียน

ทั้งหมด

มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ ต�ม

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

หรือต�มกรอบ

แนวคิดโรงเรียน  

คุณธรรม สพฐ. 

น้อยกว่� ร้อยละ  

๕๐ ของนักเรียน

ทั้งหมด

ลงชื่อผู้ประเมิน..............................................   วัน/เดือน/ปี ประเมิน.......................................   ค่�ร้อยละของคะแนน......................................
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ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

คว�มเป็นม�

          ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม  เป็นก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสนองเจตน�รมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย  พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ ตลอดจนพระร�ชบัญญัติก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�ร 

ซึ่งเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิในก�รเข้�ถึง

บริก�รท�งก�รศึกษ�อย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พอย่�งเท่�เทียมกัน  สถ�นศึกษ�ทุกแห่งต้องจัดก�รศึกษ�เป็นพิเศษ

สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องเพื่อเป็นก�รประกันโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รได้รับก�รศึกษ�

ส�ระสำ�คัญ

 ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อพัฒน�ศักยภ�พของนักเรียนร�ยบุคคล 

ซึ่งจะปรับให้เหม�ะสมต�มคว�มจำ�เป็นของนักเรียนแต่ละคน  ก�รจัดศึกษ�จะช่วยส่งเสริมด้�นพัฒน�ก�รส่วนตัว

ด้�นปฏิสัมพันธ์ท�งสังคมและสร้�งพื้นฐ�นที่ดีสำ�หรับก�รมีส่วนร่วมในสังคม  ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวมขั้น

พื้นฐ�นโดยมีหน้�ที่หลัก ได้แก่ คัดกรอง และให้ก�รดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยนักเรียนที่มี

แนวโน้มมีคว�มบกพร่อง  จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล จัดทำ�/จัดห� พัฒน�สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค

วิธีก�รในก�รพัฒน�นักเรียน ก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนก�รติดต�มคว�ม

ก้�วหน้�/ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนเป็นร�ยบุคคล

เป้�หม�ย

     เชิงปริมาณ

 โรงเรียนที่ร�ยง�นข้อมูลนักเรียนพิก�รเรียนรวมในระบบส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�พิเศษ (SET)  สังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2  ปีก�รศึกษ� 2562  จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะ

บุคคล (Individualized Education Program : IEP)  และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

     เชิงคุณภาพ

 นักเรียนพิก�รเรียนรวมทุกคน  ได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ

แนวท�งดำ�เนินก�ร

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. จัดทำ�แผนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

 2. แต่งตั้งคณะทำ�ง�นที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวช�ญและผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษ

 3. จัดทำ�คู่มือก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

 4. พัฒน�ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รคัดกรองคนพิก�รท�งก�รศึกษ� และก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�

เฉพ�ะบุคคล (IEP)

 5. นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีก�รที่หล�กหล�ย  

 7. จัดก�รประกวดวิธีก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 8. สร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้

     ระดับสถานศึกษา

 1. ผู้บริห�รและบุคล�กร  ประชุมเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในระดับสถ�นศึกษ�

 2. จัดทำ�โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

 3. แต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

ในระดับสถ�นศึกษ�

 4. คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม โดยผู้ที่ผ่�น

ก�รอบรมหลักสูตรผู้ดำ�เนินก�รคัดกรองคนพิก�รท�งก�รศึกษ� อย่�งน้อย 2 คน  ดำ�เนินก�รคัดกรองคนพิก�ร

ท�งก�รศึกษ�  ต�มแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 5. ประชุมผู้ปกครอง ครูประจำ�ชั้น ผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP)  โดยใช้

ข้อมูลจ�กก�รคัดกรอง  ครูประจำ�ชั้น และคว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง ประกอบก�รจัดทำ�แผน

 6. ร�ยง�นผลก�รคัดกรองในระบบส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�พิเศษ (SET) 

 7. สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียน ห้องเรียนสร้�งบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้

 8. กำ�หนดผู้รับผิดชอบ จัดทำ�ต�มต�ร�งสอน 

 9. ผู้บริห�ร นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนิน ร่วมกับคณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม  อย่�งต่อเนื่อง

 10.ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อทบทวนแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP) เมื่อสิ้นภ�คเรียนที่ 1 กรณี

นักเรียนที่สำ�เร็จก�รศึกษ� หรือย้�ย  โรงเรียนจัดทำ�ข้อมูลด้�นผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน  พฤติกรรม  สุขภ�พ และ

คว�มค�ดหวังของผู้ปกครอง เพื่อส่งต่อไปยังสถ�นศึกษ�ปล�ยท�ง
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     ระดับห้องเรียน

 1. ครูประจำ�ชั้นวิเคร�ะห์ข้อมูลนักเรียนจ�กข้อมูลที่หล�กหล�ย เช่น ผลก�รเรียน  พฤติกรรม  ก�รทำ�ง�น

ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ  กรณีพบนักเรียนที่มีแนวโน้มที่เป็นปัญห�  ควรส่งต่อให้คณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร

จัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม เพื่อดำ�เนินก�รคัดกรองคนพิก�รท�งก�รศึกษ�

 2. กรณีพบนักเรียนที่มีแนวโน้มจะพบคว�มบกพร่อง  ครูประจำ�ชั้นส่งนักเรียนเพื่อรับก�รประเมินและคัด

กรอง ให้กับคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม  และร่วมให้ข้อมูลที่จำ�เป็น

ต่อก�รประเมิน คัดกรอง

 3. ห�กพบว่�นักเรียนที่ได้รับก�รประเมิน/คัดกรอง  มีภ�วะบกพร่อง ครูประจำ�ชั้นร่วมจัดทำ�แผนก�ร

ศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP) 

 4. จัดห� จัดทำ�สื่อก�รเรียนรู้  ปรับสภ�พแวดล้อมภ�ยในและภ�ยนอกห้องเรียนให้เป็นบรรย�ก�ศที่เอื้อ

ต่อก�รเรียนรู้

 5. จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP)  ใช้วิธีก�รสอนที่มีประสิทธิภ�พ  

สอดคล้องกับคว�มบกพร่องของนักเรียน  และมีก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของนักเรียนเป็นระยะ

 6. ประเมินผลก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ที่กำ�หนดในแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล 

(IEP)

 7. ทบทวนแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล  เมื่อสิ้นภ�คเรียนที่ 1  

 8. ร�ยง�นผลก�รจัดก�รศึกษ�ของนักเรียนที่มีคว�มต้องก�รพิเศษเป็นร�ยบุคคลให้ผู้ปกครองทร�บ 

แนวท�งก�รประเมิน

 1. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษ

เรียนรวม ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และระดับกลุ่มเครือข่�ย

 2. ประเมินผลจ�กก�รเอกส�ร หลักฐ�น ก�รสัมภ�ษณ์  สังเกตก�รจัดกิจกรรมในห้องเรียน    ของครู 

นักเรียน และสื่อก�รเรียนรู้

เกณฑ์ก�รประเมิน

ประเด็นก�รประเมิน เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

ด้�นนักเรียน

  1.1 มีแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP) ทุกคน

  1.2 มีแผนก�รสอนเฉพ�ะบุคคล (IIP)

  1.3 มีแฟ้ม/ร่องรอยผลง�นของนักเรียนทุกคน

  1.4 มีก�รวัดและประเมินทุกคน

  1.5 มีก�รร�ยง�นผลก�รพัฒน�นักเรียนทุกคน

5 มีก�รปฏิบัติ 5 ร�ยก�ร

4 มีก�รปฏิบัติ 4 ร�ยก�ร

3 มีก�รปฏิบัติ 3 ร�ยก�ร

2 มีก�รปฏิบัติ 2 ร�ยก�ร

1 มีก�รปฏิบัติ 1 ร�ยก�ร

ด้�นครู

  2.1 ครูมีคว�มรู้เกี่ยวกับ หลักก�ร แนวคิดในก�รจัดก�รเรียนรวม 

และประเภทของคนพิก�รท�งก�รศึกษ�

  2.2 ครูมีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

  2.3 ครูมีเจตคติที่ดีต่อก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

  2.4 ดำ�เนินก�รคัดกรองโดยครูที่มีวุฒิบัตรผู้ผ่�นก�รอบรม

หลักสูตรก�รคัดกรองคนพิก�รท�งก�รศึกษ� 

  2.5 ครูแจ้งผลก�รคัดกรองให้ผู้ปกครองรับทร�บ

  2.6 ครูมี และใช้สื่อก�รเรียนรู้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รพิเศษ

ของนักเรียนพิก�รเรียนรวม

  2.7 ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่สอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รพิเศษของนักเรียนพิก�รเรียนรวมแต่ละประเภท

  2.8 ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย

  2.9 ครูใช้เครื่องมือ และวิธีก�รวัดและประเมินที่หล�กหล�ย  

สอดคล้องกับจุดประสงค์ของก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนใน

แผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP)

  2.10 ครูนำ�ผลก�รวัดและประเมิน  ก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ไป

ใช้ในก�รว�งแผนก�รให้คว�มช่วยนักเรียนอย่�งต่อเนื่อง

  ๒.๑๑ ครูทบทวนก�รแผนก�รจัดก�รศึกษ�เฉพ�ะบุคคล (IEP) 

ของนักเรียนอย่�งน้อยปีละก�รศึกษ�ละ ๑ ครั้ง

11 มีก�รปฏิบัติ 11 ร�ยก�ร

10 มีก�รปฏิบัติ 10 ร�ยก�ร 

9 มีก�รปฏิบัติ 9 ร�ยก�ร

8 มีก�รปฏิบัติ 8 ร�ยก�ร

7 มีก�รปฏิบัติ 7 ร�ยก�ร

6 มีก�รปฏิบัติ  6 ร�ยก�ร

5 มีก�รปฏิบัติ 5 ร�ยก�ร 

4 มีก�รปฏิบัติ 4 ร�ยก�ร

3 มีก�รปฏิบัติ 3 ร�ยก�ร

2 มีก�รปฏิบัติ 2 ร�ยก�ร

1 มีก�รปฏิบัติ 1 ร�ยก�ร



40 41

เกณฑ์ก�รประเมิน (ต่อ)

ประเด็นก�รประเมิน เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

3. ด้�นก�รบริห�รจัดก�รก�รจัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

   3.1 ผู้บริห�รมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ มีเจตคติที่ดีต่อก�ร

จัดก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

  3.2 ผู้บริห�รมีทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้ปกครอง และประส�น

ง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

  3.3 กำ�หนดทิศท�งในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�ร

ศึกษ�พิเศษ

เรียนรวม / มีแผนปฏิบัติก�รและโครงก�ร

  3.4 ปรับสภ�พแวดล้อมด้�นก�ยภ�พที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้

  3.5 ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พ

ก�รศึกษ�พิเศษเรียนรวม

  3.6 มีก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รและโครงก�ร

  3.7 ก�รนิเทศ ติดต�มกำ�กับผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผน

ปฏิบัติก�รและโครงก�รดำ�เนินง�นอย่�งน้อย ๔ ครั้งต่อ

ภ�คเรียน

  3.8 มีก�รสรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น เผยแพร่

ประช�สัมพันธ์

  3.9 มีก�รร�ยง�นข้อมูลนักเรียนพิก�รเรียนรวมใน

ส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�พิเศษ  (SET)

9 มีก�รปฏิบัติ 9 ร�ยก�ร

8 มีก�รปฏิบัติ 8 ร�ยก�ร

7 มีก�รปฏิบัติ 7 ร�ยก�ร

6 มีก�รปฏิบัติ 6 ร�ยก�ร

5 มีก�รปฏิบัติ 5 ร�ยก�ร 

4 มีก�รปฏิบัติ 4 ร�ยก�ร

3 มีก�รปฏิบัติ 3 ร�ยก�ร

2 มีก�รปฏิบัติ 2 ร�ยก�ร

1 มีก�รปฏิบัติ 1 ร�ยก�ร

รวมคะแนนก�รประเมิน (25 คะแนน)

             ลงชื่อ               กรรมก�รประเมิน

                 (      )

    ลงชื่อ                กรรมก�รประเมิน

                 (     )

     ลงชื่อ                กรรมก�รประเมิน

                   (     )

  

วิจัยในชั้นเรียน

คว�มเป็นม�

 ก�รวิจัยปฏิบัติก�รในชั้นเรียน เป็นง�นในหน้�ที่ที่สำ�คัญของครูในยุคปฏิรูปก�รศึกษ� เห็นได้จ�ก พระ

ร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 ในม�ตร� 24(5) ได้กำ�หนดว่�“ส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สอนส�ม�รถจัดบรรย�ก�ศสภ�พแวดล้อม สื่อก�รเรียน และอำ�นวยคว�มสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดก�รเรียนรู้และมีคว�มรอบรู้ รวมทั้งส�ม�รถใช้ก�รวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รเรียนรู้”และม�ตร�ที่ 

30  “ให้สถ�นศึกษ�พัฒน�ส่งเสริมให้ครูผู้สอนส�ม�รถพัฒน�ก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับก�ร

ศึกษ�”

ส�ระสำ�คัญ

 วิจัยในชั้นเรียน หม�ยถึง กระบวนก�รแก้ไขปัญห�หรือพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งเป็นระบบ

ด้วยกระบวนก�ร CIPEAR Model เพื่อพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ

เป้�หม�ย

     เชิงปริมาณ

 1. ข้�ร�ชก�รครูสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 จำ�นวน 195 โรงเรียน  

มีง�นวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 60 (จำ�นวน 117 โรงเรียน)

 2. ข้�ร�ชก�รครูสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 จำ�นวน 195 โรงเรียน  

มีนวัตกรรมที่เกิดจ�กก�รวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 50 (จำ�นวน 98 โรงเรียน)

     เชิงคุณภาพ

 ข้�ร�ชก�รครูสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 มีสมรรถนะ ด้�นก�รวิจัย

เพิ่มขึ้น

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. กำ�หนดนโยบ�ย

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบ�ยและแต่งตั้งคณะทำ�ง�นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อว�งแผนและกำ�หนด

แนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ
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 3. จัดทำ�คู่มือก�รดำ�เนินง�น

 4. จัดกิจกรรมต�มกระบวนก�ร CIPEAR Model 

  4.1 Classifying : C ก�รคัดกรองคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะก�รวิจัยของข้�ร�ชก�รครู

  4.2 Informing : I ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รวิจัย

  4.3 Proceeding : P ก�รดำ�เนินก�รและก�รนิเทศติดต�มและประเมินผล

  4.4 Evaluation : E ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

  4.5 After Action Review : A ก�รสะท้อนผลก�รดำ�เนินง�น

  4.6 Report : R  สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

      ระดับสถานศึกษา

 1. ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รแก่ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ�ในโรงเรียน

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบ�ยระดับโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

 3. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในโรงเรียนวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ในชั้นเรียน

 4. ร�ยง�นสภ�พปัญห�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในชั้นเรียนแก่ผู้บังคับบัญช�

 5. วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

 6. คัดกรองคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะในก�รวิจัยในชั้นเรียนของข้�ร�ชก�รครูที่เข้�ร่วมโครงก�ร

 7. ก�รให้คว�มรู้ครูเกี่ยวกับก�รวิจัยในชั้นเรียน

 8. ดำ�เนินก�รวิจัยในชั้นเรียน

 9. ก�รนิเทศ ติดต�มและประเมินผล

         10. ประเมินผลก�รนิเทศ ติดต�มและประเมินผล

         11. สะท้อนผลก�รปฏิบัติแก่ข้�ร�ชก�รครูและผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทร�บ

     ระดับห้องเรียน

 1. วิเคร�ะห์ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล 

 2. วิเคร�ะห์ตัวชี้วัดและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่มีปัญห�ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 3. ศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4. กำ�หนดหัวข้อเรื่องในก�รวิจัยในชั้นเรียน

 5. เสนอหัวข้อเรื่องต่อผู้บังคับบัญช� และคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

 6. ดำ�เนินก�รวิจัยในชั้นเรียน

 7. ร�ยง�นและนำ�เสนอก�รวิจัยในชั้นเรียน

แนวท�งก�รประเมิน

 1. แต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับเขตพื้นที่ ระดับกลุ่มเครือข่�ยและระดับโรงเรียน 

         2. ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ย โดยก�รทดสอบ ก�รสัมภ�ษณ์และก�รประเมินผลง�น

เกณฑ์ก�รประเมิน

 ระดับ 3  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/ครูมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะในก�รวิจัย 

                                 มีก�รดำ�เนินก�รวิจัยในชั้นเรียน สรุปและนำ�เสนอง�นวิจัยอย่�งต่อเนื่อง

 ระดับ 2  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/ครูมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทักษะในก�รวิจัย 

                                 มีก�รดำ�เนินก�รวิจัยในชั้นเรียน 

 ระดับ 1  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะในก�รวิจัย

 ระดับ 0  หม�ยถึง  ไม่มีแผนง�น/โครงก�ร ไม่มีก�รดำ�เนินก�รวิจัยในชั้นเรียน

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  80-100

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  70-79

 ระดับดี  หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  60-69

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  50-59

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  0-49

เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมิน

 1. แบบทดสอบคว�มรู้ข้�ร�ชก�รครูเกี่ยวกับก�รวิจัย

 2. แบบสัมภ�ษณ์

 3. แบบประเมินผลง�น
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ก�รขับเคลื่อนก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

ที่ม�และคว�มสำ�คัญ

        สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้ดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนด้�นก�รคิดคำ�นวณ   

ต�มนโยบ�ยของน�ยกรัฐมนตรี ได้แก่ ก�รคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ก�รท่องสูตรคูณ  ให้ผู้เรียนส�ม�รถ

คิดคำ�นวณได้ถูกต้อง แม่นยำ�  

ส�ระสำ�คัญ

       ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนด้�นก�รคิดคำ�นวณ  คิดเลขได้อย่�งรวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ� ด้วยวิธีก�ร                   

คิดเลขเร็วแบบเวทคณิตที่มีวิธีก�รคิดเลขเร็วที่หล�กหล�ยได้อย่�งถูกต้อง  เหม�ะสมต�มระดับชั้น

เป้�หม�ย

      เชิงปริมาณ  

 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�ร

คิดเลขเร็วต�มนโยบ�ยคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต ปีก�รศึกษ�  ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐

     เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ มีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวท

คณิตได้อย่�งรวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ�  ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยได้อย่�งถูกต้อง  เหม�ะสมต�มระดับชั้น

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑.ว�งแผนและกำ�หนดแนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ

 ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบต�มนโยบ�ย

 ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ครูให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสอนด้�นก�รคิดเลขเร็ว

แบบเวทคณิต

  ๔. จัดห�/จัดทำ�คู่มือ  เอกส�ร  สื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะก�รคิดเลขเร็วให้กับโรงเรียนในสังกัด

  ๕. จัดกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบก�รณ์จ�กโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

 ๖. จัดแข่งขันก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  ภ�คเรียนที่ ๒ ปีก�รศึกษ�ละ  ๑  

ครั้ง

 ๗. นิเทศ กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนในสังกัดอย่�งต่อเนื่อง  อย่�งน้อยภ�คเรียนละ  ๓  ครั้ง

 ๘. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับโรงเรียน

  ๑. ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

 ๒. จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น

 ๓. เลือกกิจกรรม/วิธีก�รที่เหม�ะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน

 ๔. นำ�กิจกรรม/วิธีก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วไปใช้อย่�งต่อเนื่อง

   ๕. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้�ร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  ๖. นิเทศ  กำ�กับ  ติดต�มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง  

  ๗. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับห้องเรียน

 ๑.  วิเคร�ะห์หน่วยก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

 ๒.  ปรับลดเวล�เรียนแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้

 ๓.  จัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคก�รคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

 ๔.  ปรับโครงสร้�งหน่วยก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

 ๕.  ออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้

 ๖.  จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 ๗.  จัดทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้

 ๘.  ประเมินผลก�รเรียนรู้

แนวท�งดำ�เนินก�ร

 ๑. จัดทำ�เป็นร�ยวิช�เพิ่มเติม

         ๒. จัดทำ�เป็นหน่วยก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

          ๓. สอดแทรกบูรณ�ก�รในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  

          ๔.จัดทำ�เป็นกิจกรรมชุมนุม/ชมรม

          ๕. จัดทำ�เป็นโครงก�ร/กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้



46 47

 
การจัดทำารายวิชาเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการของสถานศึกษา 

ครูผู้สอน 

 

- จัดทำ�ส�ระก�รเรียนรู้ แต่ละระดับชั้น   

- เขียนคำ�อธิบ�ยร�ยวิช� จัดทำ�โครงสร้�ง 

   ร�ยวิข� 

-  ปรับเล่มหลักสูตรสถ�นศึกษ� 

-  ปรับเล่มระเบียบว่�ด้วยก�รวัดและ
ประเมินผลก�รเรียนรู้ 

-  จัดต�ร�งเรียน 

-  จัดครูผู้สอน 

-  นิเทศ กำ�กับ ติดต�มและประเมินผล 
   ก�รใช้หลักสูตร  

-  ออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ 
-  จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 
-   ประเมินผลก�รเรียนรู้ 
  

 
การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

-  วิเคร�ะห์หน่วยก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์  

-  ปรับลดเวล�เรียนแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้ 

-  จัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคก�รคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) 

-  ปรับโครงสร้�งหน่วยก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้
คณิตศ�สตร์ 

-  ออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้ 

-  จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

-  จัดทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้ 

-  ประเมินผลก�รเรียนรู้ 

 
การสอดแทรกบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ตรวจสอบ หน่วยก�รเรียนรู้ และแผนก�รจัดก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระ  
ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ 

- ปรับแผนและกิจกรรมก�รเรียนรู้ โดยสอดแทรกบูรณ�ก�ร  
              เทคนิคก�รคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

-   จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 
-   ประเมินผลก�รเรียนรู้ 

 

 
การจัดทำากิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
งานวิชาการของสถานศึกษา 

ครูผู้สอน 

 

-  จัดทำาโครงการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม 

-  จัดทำาโครงสร้างกิจกรรมชุมนุม/
ชมรม 

-  ปรับเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 

-  ปรับเล่มระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

-  จัดตารางเรียน 

-  จัดครูผู้สอน 

-  นิเทศ กำากับ ติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตร 

-  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรม 

-  จัดทำาแผนการจัดกิจกรรม 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
จัดทำาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- จัดทำ�โครงก�ร/กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้ เก่ียวกับก�รนำ�เทคนิค
ก�รคิดเลขเร็วม�ใช้ 

-  จัดทำ�แผนก�รจัดกิจกรรม 

-  จัดต�ร�งก�รจัดกิจกรรม 

-  จัดครูผู้รับผิดชอบ 

-  จัดกิจกรรม 

-  ประเมินผลก�รเรียนรู ้
-  นิเทศ กำ�กับ ติดต�มและประเมินผล 
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แนวท�งก�รประเมิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต  ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และ

ระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

  ๒. ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

ด้�นคิดเลขเร็ว  ก�รสังเกต  สัมภ�ษณ์และทดสอบ

เกณฑ์ก�รประเมิน

 ๑. ด้านปัจจัย 

 ระดับ ๓  หม�ยถึง    คณะครูและบุคล�กรทุกคนรับทร�บ  ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญ   

     ของก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตต�มนโยบ�ย 

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  คณะครูและบุคล�กรบ�งส่วนรับทร�บ  ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญ 

      ของก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตต�มนโยบ�ย

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  คณะครูและบุคล�กรรับทร�บก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็ว 

    แบบเวทคณิตต�มนโยบ�ย

 ระดับ ๐  หม�ยถึง คณะครูและบุคล�กรไม่ทร�บนโยบ�ยในก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็ว 

แบบเวทคณิต 

  ๒. ด้านกระบวนการ 

 ระดับ ๓  หม�ยถึง     ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�   

                             ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต  หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอื่นที่              

                             เป็นก�รส่งเสริมทักษะด้�นก�รคิดเลขเร็ว มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดต�ม 

                            และสรุปร�ยง�นผลก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง   

      ระดับ ๒  หม�ยถึง     ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�         

                                 ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็ว แบบเวทคณิต หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอื่นที่

                                 เป็นก�รส่งเสริมทักษะด้�นก�รคิดเลขเร็ว  และมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

                                 ก�รพัฒน�ผู้เรียน 

     ระดับ ๑  หม�ยถึง     ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�

                                 ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

      ระดับ ๐  หม�ยถึง     ไม่มีประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  หรือก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม

                                 ส่งเสริมหรือพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

 

 

     ๓. ด้านผลผลิต

  ระดับ ๓  หม�ยถึง    นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็วและถูกต้อง  คิดเป็น   

             ร้อยละ ๗๐  ขึ้นไป ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด  

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็วและถูกต้อง คิดเป็น          

               ร้อยละ   ๕๐ – ๖๙  ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด    

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็วและถูกต้อง คิดเป็น

              ร้อยละ ๑๐ – ๔๙ ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด  

 ระดับ ๐  หม�ยถึง นักเรียนไม่มีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต และหรือมีทักษะก�รคิดเลขเร็ว          

         แบบเวทคณิตถูกต้อง ต่ำ�กว่�ร้อยละ ๑๐ ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด                

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๘๐ - ๑๐๐

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๗๐ - ๗๙

 ระดับดี  หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๖๐ - ๖๙

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๕๐ - ๕๙

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ    ๐ - ๔๙

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

 1. แบบประเมินก�รพัฒน�คุณภ�พบริห�รจัดก�รต�มนโยบ�ยคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

        2. แบบทดสอบก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต
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แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการตามนโยบาย

คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

  ที่             ร�ยก�รประเมิน     ระดับ 

   คะแนน

  คะแนน 

 ก�รประเมิน

๑ ด้�นปัจจัย

คณะครูและบุคล�กรทุกคนรับทร�บ  ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

พัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วต�มนโยบ�ย 
๓

คณะครูและบุคล�กรบ�งส่วนรับทร�บ  ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

พัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วต�มนโยบ�ย
๒

คณะครูและบุคล�กรรับทร�บก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็วต�มนโยบ�ย ๑

คณะครูและบุคล�กรไม่ทร�บนโยบ�ยในก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�รคิดเลขเร็ว ๐

๒ ด้านกระบวนการ

ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต  หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นก�รส่ง

เสริมทักษะด้�นก�รคิดเลขเร็ว มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดต�มและสรุปร�ยง�น

ผลก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง  

๓

ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ด้�นก�รคิดเลขเร็ว  แบบเวทคณิต   หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นก�รส่ง

เสริมทักษะด้�นก�รคิดเลขเร็ว  และมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในก�รพัฒน�ผู้เรียน

๒

ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

๑

ไม่มีประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  หรือก�รดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ

พัฒน�ผู้เรียน

ด้�นก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 

๐

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการตามนโยบาย

คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต

  ที่             ร�ยก�รประเมิน     ระดับ 

   คะแนน

  คะแนน 

 ก�รประเมิน

๓ ด้�นผลผลิต

นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็ว  และถูกต้อง  คิด

เป็นร้อยละ   ๗๐  ขึ้นไป ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด  ได้อย่�งถูกต้อง 

นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็ว  ถูกต้อง คิดเป็น

ร้อยละ   ๕๐ – ๖๙              ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด  ได้อย่�งถูกต้อง 

นักเรียนมีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้อย่�งรวดเร็ว  ถูกต้อง คิดเป็น

ร้อยละ   ๑๐ – ๔๙            ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด  ได้อย่�งถูกต้อง   

นักเรียนไม่มีทักษะก�รคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต และหรือ มีทักษะก�รคิดเลขเร็ว

แบบเวทคณิตถูกต้อง ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด   คิดเป็นร้อยละ   ๑ – ๙           

รวม

คิดเป็นร้อยละ
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สะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา ((SSTTEEMM    EEdduuccaattiioonn))  

  

ความเปนมา ความเปนมา 

 รัฐบ�ลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ให้คว�มสำ�คัญกับก�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

เป็นฐ�นในก�รพัฒน�ประเทศ จึงมีนโยบ�ยให้บูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ (Science)เทคโนโลยี 

(Technology) วิศวกรรมศ�สตร์ (Engineering) และคณิตศ�สตร์ (Mathematics)  เรียกโดยย่อว่� STEM เพื่อ

นำ�ไปสู่ก�รคิดแก้ปัญห�และก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำ�วันและก�รทำ�ง�น  รวมทั้งมุ่งผลิตกำ�ลังคน

ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์  คณิตศ�สตร์  และเทคโนโลยี  ให้ส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับน�น�ช�ติ  

 กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดให้สะเต็มศึกษ�เป็นโครงก�รสำ�คัญในด้�นหลักสูตรและกระบวนก�รเรียนรู้

ของจุดเน้น ๖ ยุทธศ�สตร์  เป็นนวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับสร้�งคนไทยรุ่นใหม่

รองรับก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลของประเทศให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและเป็นกลไกในก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�ม

เจริญอย่�งยั่งยืนในอน�คต  

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนก�ร ให้เกิดทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์  คิดแก้ปัญห�  และคิดสร้�งสรรค์ ใน

ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีเจตคติที่ดีต่ออ�ชีพสะเต็ม (STEM) ให้ผู้เรียนมีทักษะก�รเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑  ปลูกฝังทักษะกระบวนก�รวิทย�ศ�สตร์ และจิตวิทย�ศ�สตร์  ส่งเสริมก�รเรียนรู้เชิงบูรณ�ก�ร

แบบสหวิทย�ก�รอย่�ง STEM  Education  เพื่อพัฒน�กระบวนก�รคิดและก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้�ง

มูลค่�เพิ่ม  สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  ตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญของสะเต็มศึกษ� จึงจัดทำ�นโยบ�ยสะเต็มศึกษ� (STEM  Education)  ให้โรงเรียนในสังกัดได้นำ�ไป

ใช้ในโรงเรียน  
 

สาระสำาคัญ สาระสำาคัญ 

 สะเต็มศึกษ� (Science  Technology  Engineering  and  Mathematics  Education : STEM Edu-

cation)  เป็นแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้และส�ม�รถบูรณ�ก�รคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์  

เทคโนโลยี  กระบวนก�รท�งวิศวกรรมและคณิตศ�สตร์ ไปใช้ในก�รเชื่อมโยงและแก้ปัญห�ในชีวิตจริง  รวมทั้ง

ก�รพัฒน�กระบวนก�รหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ก�รจัดกระบวนก�รเรียน

รู้แบบสะเต็มศึกษ�เป็นก�รเรียนรู้ผ่�นกิจกรรม หรือโครงง�นที่บูรณ�ก�รก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ 

เทคโนโลยี  ผนวกกับแนวคิดก�รออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�ม

เข้�ใจและฝึกทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์และเทคโนโลยี และได้นำ�คว�มรู้ม�ออกแบบชิ้นง�นหรือวิธีก�ร 

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รหรือแก้ปัญห� ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันเพื่อให้ได้ เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจ�ก

กระบวนก�รออกแบบเชิงวิศวกรรม      โดยจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษ�เป็นวิช�เพิ่มเติม หรือกิจกรรมลดเวล�เรียน

เพิ่มเวล�รู้ หรือชุมนุม 

 

เป้าหมาย เป้าหมาย 

     เป้าหมายเชิงปริมาณ   

  ๑) โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒   ร้อยละ  ๑๐๐  จัดก�ร

เรียนรู้สะเต็มศึกษ� (STEM  Education)

 ๒) ครูผู้สอนวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

อุดรธ�นี เขต ๒  ร้อยละ  ๑๐๐  ผ่�นก�รอบรมคว�มรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษ�และนำ�ไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอน

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 ๑)  ครูผู้สอนวิทย�ศ�สตร์  คณิตศ�สตร์  และเทคโนโลยี  ทุกคนมีคว�มรู้  คว�มเข้�ใจ  ก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอนสะเต็มศึกษ�  และนำ�ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๒) นักเรียนสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  มีผลง�น/ชิ้นง�น หรือสร้�ง

องค์คว�มรู้  จ�กกิจกรรมก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�

 

แนวทางการแนวทางการ

ดำาเนินงาน ดำาเนินงาน 
     ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ๑. ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ มอบนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�แก่ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ในสังกัด

 ๒. แต่งตั้งคณะทำ�ง�น  ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�  ว�งแผนก�รอบรม ให้คว�มรู้และแนว

ท�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�แก่ครูในสังกัด

 ๓. จัดอบรมให้คว�มรู้และแนวท�งก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�แก่ครูผู้สอนในสังกัด

 ๔. นิเทศ  กำ�กับติดต�มก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�

 ๕. ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�

 ๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นสะเต็มศึกษ�ของโรงเรียนในสังกัด ระดับกลุ่ม

เครือข่�ยโรงเรียน  หรือระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

     ระดับสถานศึกษา

 ๑.  ประชุมชี้แจง ทำ�คว�มเข้�ใจ และมอบนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�แก่ครูและบุคล�กรในสถ�นศึกษ�

 ๒.  จัดทำ�โครงก�รเพื่อรองรับนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�  โดย

      - กำ�หนดเป้�หม�ยที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้�หม�ยของต้นสังกัด  

      - ปรับโครงสร้�งเวล�เรียน จัดต�ร�งเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนให้สอดคล้องเหม�ะสม

      - จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนก�รจัดกิจกรรม
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 ๓.  มอบหม�ยครู/ผู้รับผิดชอบก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ� และเข้�รับ ก�รอบรม

เชิงปฏิบัติก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�

 ๔.  จัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ในโรงเรียน ในรูปแบบร�ยวิช�เพิ่มเติม กิจกรรมลดเวล�เรียนหรือชุมนุม 

 ๕.  นิเทศ  กำ�กับติดต�มก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ของครูผู้สอน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

 ๖.  ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�ในสถ�นศึกษ�  โดยประเมินจ�กผลก�รปฏิบัติง�น  

แผนก�รจัดกิจกรรม  ชิ้นง�น  ผลง�น  ร่องรอยก�รเรียนรู้  องค์คว�มรู้ของผู้เรียน

 ๗.  ส่งผลง�นชิ้นง�นหรือโครงง�นสะเต็มศึกษ�เข้�ประกวด  หรือนำ�ไปจัดแสดงนิทรรศก�รผลง�นสะเต็ม

ศึกษ�ของโรงเรียนในระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน  หรือระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 

แนวทางการแนวทางการ

ประเมิน ประเมิน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยสะเต็มศึกษ� (STEM  Education)   

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

  ๒. ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มนโยบ�ย  

สะเต็มศึกษ� (STEM  Education) ก�รสังเกต สัมภ�ษณ์  และทดสอบ ก�รปฏิบัติ  แผนก�รจัดกิจกรรมชิ้นง�น  

ผลง�น  โครงง�น  ร่องรอยก�รเรียนรู้ องค์คว�มรู้ของผู้เรียน

แบบประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยสะเต็มศึกษ� (STEM  Education)

โรงเรียน .........................................................  กลุ่มเครือข่�ย ..............................................................

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒

ข้อ ร�ยก�รประเมิน ระดับคุณภ�พ

๑.ด้านปัจจัย ๐ ๑ ๒ ๓

๑ ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ� มีก�รประชุมชี้แจง

ทำ�คว�มเข้�ใจ  มีคำ�สั่งมอบหม�ยง�น  จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร  กำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนิน

ง�น

๒ ครูผ่�นก�รอบรมสะเต็มศึกษ� และขย�ยผลให้ครูในโรงเรียน

๓ จัดห�สื่อก�รสอนที่สอดคล้องและเหม�ะสมกับก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ไว้ในชั้นเรียน

สรุปด้�นปัจจัย

๒. ด้านกระบวนการ

๔ ปรับโครงสร้�งเวล�เรียน จัดต�ร�งเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนให้สอดคล้องเหม�ะสม  

จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนก�รจัดกิจกรรม

๕ ผู้ผ่�นก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รสะเต็มศึกษ�ได้นำ�คว�มรู้ไปใช้จัดก�รเรียน      ก�รสอนอย่�งต่อ

เนื่องทุกคน ทุกระดับชั้น

๖ จัดทำ�แผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ที่เหม�ะสมทุกระดับชั้น

๗ ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ของผู้เรียนเหม�ะสมกับกิจกรรม

๘ ก�รนิเทศ กำ�กับติดต�มก�รเรียนก�รสอนสะเต็มศึกษ�ในโรงเรียนเป็นไปต่อเนื่อง และนำ�ผลก�ร

นิเทศไปพัฒน�กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน 

สรุปด้�นกระบวนก�ร

๓. ด้านผลผลิต

๙ นักเรียนมีชิ้นง�น/โครงง�น/วิธีก�ร/องค์คว�มรู้ใหม่ที่เกิดจ�กกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ทุกระดับชั้น

๑๐ นักเรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันในห้องเรียน  

โรงเรียน

สรุปด้านผลผลิต

สรุป  ๓ ด้าน

 ระดับคุณภ�พ  ๓   หม�ยถึง คุณภ�พในระดับดีเยี่ยม 

 ระดับคุณภ�พ  ๒    หม�ยถึง คุณภ�พในระดับดี 

 ระดับคุณภ�พ  ๑    หม�ยถึง คุณภ�พในระดับพอใช้

 ระดับคุณภ�พ  ๐    หม�ยถึง คุณภ�พในระดับปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

๑. ด้านปัจจัย

๑) มีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ� 

ตัวบ่งชี้   

   ๑.๑ ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ

   ๑.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น

   ๑.๓ ศึกษ�วิเคร�ะห์นโยบ�ยก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ� 

   ๑.๔ ศึกษ�เอกส�รคู่มือก�รก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�

   ๑.๕ กำ�หนดเป้�หม�ยตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จอย่�งชัดเจน

   ๑.๖ จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร

ระดับคุณภาพ 

๐  ไม่ดำ�เนินก�ร

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑.๑ - ๑.๓

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑.๑ - ๑.๕

๓  ดำ�เนินก�รทุกข้อ

๒) ครูผ่�นก�รอบรมสะเต็มศึกษ� และขย�ยผลให้ครูในโรงเรียน

ตัวบ่งชี้  

   ๒.๑  ครูผู้สอนวิทย�ศ�สตร์  หรือคณิตศ�สตร์  หรือเทคโนโลยี  

ผ่�นก�รอบรมสะเต็มศึกษ�

   ๒.๒ ครูที่ผ่�นก�รอบรมสะเต็มศึกษ�ขย�ยผลให้กับครูในโรงเรียนเป็นบ�งคน

   ๒.๓ ครูที่ผ่�นก�รอบรมสะเต็มศึกษ�ขย�ยผลให้กับครูในโรงเรียนทุกคน

   ๒.๔ ครูที่ผ่�นก�รอบรมขย�ยผลให้ครูทุกคนและส�ม�รถจัดกิจกรรมต้นแบบให้

ครูคนอื่นได้

ระดับคุณภาพ 

๐  ไม่ดำ�เนินก�ร

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๒.๑

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๒.๑– ๒.๒

๓  ดำ�เนินก�รทุกข้อ

๓) จัดห�สื่อก�รสอนที่สอดคล้องและเหม�ะสมกับก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ไว้ในชั้นเรียน

ตัวบ่งชี ้  

   ๓.๑ ไม่มีสื่อก�รสอนสะเต็มศึกษ�

   ๓.๒ มีสื่อก�รสอนสะเต็มศึกษ�เป็นบ�งชั้น

   ๓.๓ มีสื่อก�รสอนสะเต็มศึกษ�ทุกระดับชั้น 

   ๓.๔ มีสื่อก�รสอนสะเต็มศึกษ�ที่สอดคล้องและเหม�ะสมทุกระดับชั้น

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๓.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๓.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๓.๓

๓  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๓.๔

๒. ด้านกระบวนการ

๔) ปรับโครงสร้�งเวล�เรียน จัดต�ร�งเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนให้สอดคล้อง เหม�ะสม จัดสรรงบประม�ณสนับสนุนก�ร

จัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้  

   ๔.๑ ว�งแผนก�รจัดกิจกรรมระดับโรงเรียนสอดคล้องต�มหลักสูตร

๔.๒ ปรับโครงสร้�งเวล�เรียน

๔.๓ จัดต�ร�งเรียนสะเต็มศึกษ�

๔.๔ จัดงบประม�ณ หรือวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนก�รจัดกิจกรรม

ระดับคุณภาพ 

๐ ไม่ดำ�เนินก�ร

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๔.๑

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๔.๑–๔.๓

๓  ดำ�เนินก�รทุกข้อ

๒. ด้านกระบวนการ

๕)  ผู้ผ่�นก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รสะเต็มศึกษ�ได้นำ�คว�มรู้ไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งต่อเนื่องทุกคน ทุกระดับชั้น

ตัวบ่งชี้   

 ๕.๑ ผู้ผ่�นก�รอบรมโครงก�รสะเต็มศึกษ�ไม่ได้นำ�คว�มรู้จ�กก�รอบรมไปใช้

จัดก�รเรียนก�รสอน

   ๕.๒ ผู้ผ่�นก�รอบรมโครงก�รสะเต็มศึกษ�บ�งคนได้นำ�คว�มรู้จ�ก

ก�รอบรมไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอน

   ๕.๓ ผู้ผ่�นก�รอบรมโครงก�รสะเต็มศึกษ�ทุกคนได้นำ�คว�มรู้จ�ก

ก�รอบรมไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอน

   ๕.๔ ผู้ผ่�นก�รอบรมโครงก�รสะเต็มศึกษ�ทุกคนได้นำ�คว�มรู้จ�ก

ก�รอบรมไปใช้จัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งต่อเนื่องทุกระดับชั้นมีเอกส�รอ้�งอิง

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ  ๕.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ  ๕.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ  ๕.๓

๓   ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๕.๔

๖)  จัดทำ�แผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ที่เหม�ะสมทุกระดับชั้น

ตัวบ่งชี้  

   ๖.๑ ไม่มีแผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

   ๖.๒ มีแผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�เป็นบ�งระดับชั้น

   ๖.๓ มีแผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�เหม�ะสมทุกระดับชั้น

   ๖.๓ มีแผนก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�เหม�ะสมทุกระดับชั้นและนำ�ไปใช้จริง

ระดับคุณภาพ 

๐  ไม่ดำ�เนินก�รทุกข้อ

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๖.๑ 

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๖.๒ 

๓   ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๖.๓

๗)  มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ที่เหม�ะสมกับกิจกรรม

ตัวบ่งชี ้  

   ๗.๑ ไม่มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�

   ๗.๒ มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�เป็นบ�งระดับชั้น

   ๗.๓ มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ต�มสภ�พจริงทุกระดับชั้น

   ๗.๔ มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ต�มสภ�พจริง  หล�กหล�ย และ

เหม�ะสมกับกิจกรรมและมีก�รนำ�ผลก�รประเมินไปพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ  ๗.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๗.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๗.๓

๓  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๗.๔

๘)  ก�รนิเทศ กำ�กับติดต�มก�รเรียนก�รสอนสะเต็มศึกษ�ในโรงเรียนเป็นไปต่อเนื่อง และนำ�ผลก�รนิเทศไปพัฒน�กิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอน 

ตัวบ่งชี้  

   ๘.๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

   ๘.๒ กำ�หนดกรอบและ  จัดทำ�ปฏิทินก�รนิเทศ

   ๘.๓ นิเทศ กำ�กับติดต�มต�มและมีก�รบันทึกก�รนิเทศ

   ๘.๔ นำ�ผลก�รนิเทศไปใช้พัฒน�

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๘.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๘.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๘.๓

๓  ดำ�เนินก�รทุกข้อ
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๓. ด้านผลผลิต 

๙)  นักเรียนมีชิ้นง�น/โครงง�น/วิธีก�ร/องค์คว�มรู้ใหม่ที่เกิดจ�กกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ทุกชั้น

ตัวบ่งชี้   

   ๙.๑ นักเรียนไม่มีชิ้นง�นหรือผลง�นที่เกิดจ�กกิจกรรมสะเต็มศึกษ�บ�งระดับชั้น

   ๙.๒ นักเรียนมีชิ้นง�น/โครงง�น/องค์คว�มรู้ใหม่ที่เกิดจ�กกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

ในบ�งระดับชั้น

   ๙.๓ นักเรียนมีชิ้นง�น/โครงง�น/วิธีก�ร/องค์คว�มรู้ใหม่ที่เกิดจ�กกิจกรรมสะ

เต็มศึกษ� อย่�งหล�กหล�ย ทุกระดับชั้น

   ๙.๔ นักเรียนมีชิ้นง�น/โครงง�น/วิธีก�ร/องค์คว�มรู้ใหม่ที่เกิดจ�กกิจกรรมสะ

เต็มศึกษ� อย่�งหล�กหล�ย ทุกระดับชั้นและมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งระดับ

ชั้น

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ  ๙.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๙.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๙.๓

๓   ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๙.๔

๑๐) นักเรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญห�ในในห้องเรียน โรงเรียนและในชีวิตประจำ�วัน  

ตัวบ่งชี้  

    ๑๐.๑ นักเรียนไม่ได้นำ�คว�มรู้ไปใช้

   ๑๐.๒ นักเรียนคนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญห�ใน

ห้องเรียน

   ๑๐.๓ นักเรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญห�ในห้องเรียน 

หรือในโรงเรียน

   ๑๐.๔ นักเรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้จ�กก�รเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญห�ในในห้องเรียน  

โรงเรียน และในชีวิตประจำ�วัน  

ระดับคุณภาพ 

๐  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑๐.๑

๑  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑๐.๒

๒  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑๐.๓

๓  ดำ�เนินก�รต�มข้อ ๑๐.๔

ตัวอย่�งกิจกรรมต�มนโยบ�ย (เป็นแนวท�ง)

ศึกษ�ได้จ�กเว็บไซด์ของ สสวท.  ต�มลิงค์นี้

http://www.ipst.ac.th/index.php/news-and-announcements/training-seminar/item/๒๗๘๑-๒๐๑๗-๐๙-๒๖-๐๕-

๔๒-๒๘

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษ� จ�ก  สสวท.

คว�มรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษ�   http://bit.ly/๒๘LrnGP 

เอกส�รกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๑  http://bit.ly/๒๘U๐frH

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๑  http://bit.ly/๒๘MbFNz

เอกส�รกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๒  http://bit.ly/๒๘Oc๘QD

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๒  http://bit.ly/๒๘NPOZJ

เอกส�รกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๓  http://bit.ly/๒๘NPYAc

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๓  http://bit.ly/๒๘PhsDS

เอกส�รกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๔  http://bit.ly/๒๘MhFXO

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษ� ช่วงชั้นที่ ๔  http://bit.ly/๒๘Nujrv

ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มแนวท�งสะเต็มศึกษ�

http://www.astroeducation.com/wp-content/uploads/A-STEM-lessonplan.pdf

ตัวอย่�งแผนก�รสอนสะเต็มศึกษ� STEM

http://www.hongpakkroo.com/๓๐๐๑.html

แหล่งค้นคว้�/ข้อมูลเพิ่มเติม

สสวท. เอกส�รด้�นสะเต็มศึกษ�ด�วน์โหลด

 http://www.scimath.org/stem

ดร. พรพรรณ  ไวทย�งกูร  ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัด

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร แจ้งว่�  สสวท. เปิดให้ด�วน์โหลดเอกส�รด้�นสะเต็มศึกษ� กิจกรรม และคู่มือ  ช่วงชั้นที่ ๑ 

ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ในเว็บไซต์สะเต็มศึกษ� ประเทศไทย  www.

stemedthailand.org 



60 61

 

  ความเปนมา 

  พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ 2542 ม�ตร� 22 ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องยึดหลักว่�ผู้เรียนทุกคน    มี

คว�มส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้และถือว่�ผู้เรียนมีคว�มสำ�คัญที่สุด กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�ต้องส่ง

เสริมให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�ต�มธรรมช�ติและเต็มต�มศักยภ�พ นโยบ�ยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�น  มีนโยบ�ยพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน และส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  

โดยก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งมีคุณภ�พด้วยก�รปรับหลักสูตรก�รวัดและประเมินผลที่เหม�ะสม  พัฒน�คุณภ�พ

กระบวนก�รเรียนรู้  ให้ผู้เรียนส�ม�รถอ่�นออกเขียนได้ต�มช่วงวัย  มีนิสัยรักก�รอ่�น ได้เรียนรู้ผ่�นกิจกรรมก�ร

ปฏิบัติจริง (Active Learning)  เน้นทักษะกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์  คิดแก้ปัญห�และคิดสร้�งสรรค์

 

สาระสำาคัญ 

  Active Learning เป็นกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ�และใช้กระบวนก�รคิด

เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ�หรือปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์คว�มรู้นำ�ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญห�   สร้�งชิ้น

ง�น/ผลง�น นวัตกรรม โดยก�รเพิ่มกระบวนก�รและกิจกรรมที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�

กิจกรรมต่�ง ๆ ม�กขึ้น  

 

เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ   

 ๑. โรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  ร้อยละ ๑๐๐    จัดก�ร

เรียนรู้ด้วยกระบวนก�ร  Active Learning

 ๒. ครูผู้สอน  สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  ร้อยละ ๑๐๐     จัดก�ร

เรียนรู้ด้วยกระบวนก�ร  Active Learning 

 เชิงคุณภาพ

 นักเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ ส�ม�รถสร้�งองค์คว�มรู้ชิ้น

ง�น/ผลง�น นวัตกรรม โดยก�รลงมือปฏิบัติจริง

 

  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยActive 

Learning 

 

แนวทางการดำาเนินงาน 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑. ว�งแผนและกำ�หนดแนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ

 ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบต�มนโยบ�ย

 ๓. จัดห�/จัดทำ�คู่มือ เอกส�ร สื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมก�รจัดกระบวนก�ร Active Learning    

ให้กับโรงเรียน  ในสังกัด

 ๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ครูให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดกระบวนก�ร 

 Active Learning

 ๕. กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียน

 ๖. จัดกิ จกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบก�รณ์จ�กโรงเรียนหรือบุคล�กรที่มีวิธีปฏิบัติ  ที่เป็นเลิศ 

ด้�นก�รจัดกระบวนก�ร  Active Learning 

 ๗.  สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับสถานศึกษา

 ๑.ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของนโยบ�ย ก�รพัฒน�กระบวนก�ร

เรียนรู้ด้วย  Active Learning 

 ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น

 ๓. เลือกกิจกรรม/วิธีก�รที่เหม�ะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน

 ๔. นำ�กิจกรรม/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นกระบวนก�ร  Active Learning ไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอน

 ๕. นิเทศ  กำ�กับ  ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง  

 ๖. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับห้องเรียน

 ๑. สร้�งคว�มเข้�ใจและตระหนัก 

 ๒. ดำ�เนินต�มกิจกรรมที่อยู่ในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 ๓. นำ�กิจกรรม/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นกระบวนก�ร  Active Learning  ไปใช้ในชั้นเรียน

 ๔. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง  

 ๕. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�
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แนวทางการจัดกิจกรรม 

 โรงเรียนส�ม�รถเลือกรูปแบบก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับระดับคว�มส�ม�รถของนักเรียนในแต่ละ

คน แต่ละกลุ่ม ดังนี้

 ๑. ก�รบรรย�ย

 ๒. ก�รส�ธิต

 ๓. ก�รทดลอง

 ๔. ก�รนิรนัย

 ๕. ก�รอุปนัย

 ๖. ก�รไปศึกษ�ดูง�น

 ๗. ก�รอภิปร�ยกลุ่มย่อย

 ๘. ก�รแสดงละคร

 ๙. ก�รแสดงบทบ�ทสมมุติ

 ๑๐. ก�รใช้กรณีตัวอย่�ง

 ๑๑. ก�รใช้เกม

 ๑๒. ก�รใช้สถ�นก�รณ์จำ�ลอง

 ๑๓. ก�รใช้ศูนย์ก�รเรียน

 ๑๔.ก�รใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น

 

แนวทางการการประเมิน 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ ด้วย Active 

Learning  ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

 ๒. ประเมินผลต�มสภ�พจริงโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรม   

ต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้  Active Learning  ก�รสังเกต  สัมภ�ษณ์  แผนก�รจัดก�รเรียน

รู้  บันทึกผลก�รเรียนรู้  ร่องรอย  ชิ้นง�น / ผลง�น  องค์คว�มรู้จ�กกระบวนก�ร Active Learning  ก�รลงมือ

ปฏิบัติ  ก�รมีส่วนร่วม  ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้แก้ปัญห�   เช่น  โครงง�น  องค์คว�มรู้   

ที่นักเรียนสร้�งขึ้น  ก�รตอบคำ�ถ�มที่บูรณ�ก�รคว�มรู้  ก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ และก�รประเมินค่�

 

เกณฑ์การประเมิน 

๑. ด้านปัจจัย 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ระดับ ๐

คณะครูและบุคล�กร

ทุกคนรับทร�บ  ตระหนักและเห็นคว�ม

สำ�คัญของก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ต�มนโยบ�ยก�รพัฒน�กระบวนก�ร

เรียนรู้ ด้วย  Active Learning

คณะครูและบุคล�กรบ�ง

ส่วนรับทร�บ  ตระหนักและ

เห็นคว�มสำ�คัญของก�ร    

จัดก�รเรียนรู้ต�มนโยบ�ย

ก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ 

ด้วย  Active Learning

คณะครูและบุคล�กรรับ

ทร�บนโยบ�ยก�รพัฒน�

กระบวนก�รเรียนรู้ด้วย                  

Active Learning

คณะครูและบุคล�กร

ไม่ทร�บนโยบ�ยก�ร

พัฒน�กระบวนก�ร

เรียนรู้ด้วย                 

Active Learning

๒. ด้านกระบวนการ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ระดับ ๐

-ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ 

-มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมก�รเรียนรู้                  

ที่เน้นกระบวนก�ร  Active Learning 

ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย  

-มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำ�กับติดต�ม  

-สรุปและร�ยง�นผลก�รจัดกิจกรรม

อย่�งต่อเนื่อง

-ประชุมชี้แจงสร้�งคว�ม

เข้�ใจ 

-มีแผนง�น/โครงก�ร/-

กิจกรรมก�รเรียนรู้                

-ที่เน้นกระบวนก�ร  Active 

Learning ด้วยวิธีก�รที่หล�ก

หล�ย  

-มีก�รสรุปและร�ยง�นผล

ก�รจัดกิจกรรม

ประชุมชี้แจง

สร้�งคว�มเข้�ใจ 

-มีแผนง�น/โครงก�ร/

กิจกรรมก�รเรียนรู้                

ที่เน้นกระบวนก�ร  Ac-

tive Learning

-ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร

ต�มนโยบ�ยก�ร

พัฒน�กระบวนก�ร

เรียนรู้ด้วย                 

Active Learning

๓  ด้�นผลผลิต

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ระดับ ๐

-นักเรียนมีชิ้นง�น/ผลง�น ที่เกิด

จ�กกระบวนก�ร Active Learning                       

-มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-ส�ม�รถนำ�เสนอชิ้นง�นที่สะท้อนก�ร

ปฏิบัติได้   

-นักเรียนมีชิ้นง�น/ผลง�น ที่เกิด

จ�กกระบวนก�ร 

Active Learning                   

-มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

-นักเรียนมีชิ้นง�น/

ผลง�น ที่เกิดจ�ก

กระบวนก�ร 

Active Learning

-นักเรียนไม่มีชิ้นง�น/

ผลง�น และร่องรอย 

จ�กกระบวนก�ร  

Active Learning
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๘๐-๑๐๐

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๗๐-๗๙

 ระดับดี  หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๖๐-๖๙

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๕๐-๕๙

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๐-๔๙

 
    ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑. ว�งแผนและกำ�หนดแนวท�ง 
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดห�/จัดทำ�คู่มือ เอกส�ร สื่อ/นวัตกรรม 
๔. จัดอบรม 
๕. กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�น  
๕. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเม่ือสิ้นปีก�รศึกษ� 
 

 
ระดับสถานศึกษา 

๑. ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและตระหนัก 
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น 
๓. เลือกกิจกรรม/วิธีก�รท่ีเหม�ะสมกับโรงเรียน 
๔. นำ�กิจกรรม/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนก�ร      

          Active Learningไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
     ๕. นิเทศ  กำ�กับ  ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น   
     ๖. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเม่ือสิ้นปีก�รศึกษ� 

 

 
ระดับห้องเรียน 
๑. สร้�งคว�มเข้�ใจและตระหนัก  
๒. ดำ�เนินต�มกิจกรรมท่ีอยู่ในแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 
๓. นำ�กิจกรรม/วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนก�ร  
Active Learning ไปใช้ในชั้นเรียน 
๔. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง   
๕. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเม่ือสิ้นปีก�รศึกษ� 

 
 

 

แนวทางการ
ดำาเนินงาน 

 

 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกนัการทุจริต” 

 
ความเป็นมา 

 โครงก�รเสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรมและธรรม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ�“ป้องกันก�รทุจริต” (โครงก�ร 

“โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจ�ก ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันปร�บปร�มก�รทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 

–2560)ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ว่� “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล” มีเป้�หม�ยหลัก  เพื่อลดปัญห�ก�รทุจริต ในสังคมไทยและ

ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผล ต่อค่�ดัชนีชี้วัดภ�พลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 

Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นโดยตั้งค่�เป้�หม�ยไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุล�คม 2559 เห็นชอบยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งกำ�หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอ�ด ไทยทั้งช�ติต้�น

ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำ�หนดพันธกิจหลักเพื่อสร้�งวัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

ยกระดับธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รจัดก�รทุกภ�คส่วน และปฏิรูปกระบวนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

ทั้งระบบ ให้มีม�ตรฐ�นเทียบเท่�ส�กล ผ่�นยุทธศ�สตร์ 6 ด้�น ได้แก่ สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต ยกระดับ

เจตจำ�นงท�งก�รเมือง ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต สกัดกั้นก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย พัฒน�ระบบป้องกันก�รทุจริตเชิง

รุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนก�รก�รปร�บปร�มก�รทุจริต และยกระดับดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทย 

โดยเป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์ช�ติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่�ดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต (CPI) สูงกว่�ร้อยละ 

50 เพื่อให้เป็นม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับจ�กทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ 

 
สาระสําคัญ 

 1. คุณลักษณะ 5 ประก�รของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนก�รคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่

อย่�งพอเพียง และจิตส�ธ�รณะ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่�ว  

 2. ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity & Transpar-

ency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

  2.1. คว�มโปร่งใส (Transparency) ประเมินจ�กคว�มคิดเห็นของประช�ชนผู้รับบริก�รหรือผู้

มีส่วน ได้ส่วนเสียต�มประสบก�รณ์ในก�รรับบริก�รจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ และจ�กข้อมูลเอกส�ร/หลักฐ�นเชิง

ประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น 

  2.2 คว�มพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจ�กคว�มคิดเห็นของประช�ชนผู้รับบริก�รหรือ

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต�มประสบก�รณ์ในก�รรับบริก�รจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ 

  2.3 คุณธรรมก�รให้บริก�รของหน่วยง�น (Integrity in Service Delivery) ประเมินจ�กก�รรับรู้ 

และประสบก�รณ์โดยตรงของประช�ชนผู้รับบริก�รหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อก�รให้บริก�รของหน่วยง�นภ�ค

รัฐ 
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  2.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจ�กคว�มคิดเห็นของเจ้�หน้�ที่ 

ภ�ยในหน่วยง�นภ�ครัฐ และจ�กข้อมูลเอกส�ร/หลักฐ�นเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)        บนพื้นฐ�น

ของข้อเท็จจริง ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น 

  2.5 คุณธรรมก�รทำ�ง�นในหน่วยง�น (Work Integrity) ประเมินจ�กคว�มคิดเห็นของเจ้�หน้�ที่ 

ภ�ยในหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีต่อก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น

 3. หลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ� คือ หลักสูตรที่จัดก�รศึกษ�ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงชั้น

มัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ในร�ยวิช�เพิ่มเติม “ก�รป้องกันก�รทุจริต”ประกอบด้วย เนื้อห� 4 หน่วยก�รเรียนรู้ ได้แก่  

    1) ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

   2) คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต   

   3) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้�นก�รทุจริต และ  

    4) พลเมืองและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 
เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ

 1. โรงเรียนในสังกัดได้รับก�รพัฒน�ให้เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ เสริมสร้�งคุณธรรมจริยธรรมในสถ�น

ศึกษ� ป้องกันและ แก้ไขปัญห�ก�รทุจริตโดย เน้นไปที่ก�รพัฒน�คุณลักษณะที่สำ�คัญของโรงเรียนสุจริต 5 

ประก�ร คือ ทักษะก�รคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่�ง พอเพียง และมีจิตส�ธ�รณะ   

 2. ครู ผู้บริห�ร บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ได้รับก�รพัฒน�แบบบูรณ�ก�รอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่องให้มี

คุณภ�พ คว�มพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบ�ยมุข บนฐ�นก�รเรียนรู้ที่เท่�ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

 3. โรงเรียนในสังกัดได้รับส่งเสริมและสนับสนุนด้�นก�รส่งเสริมและต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ อย่�งเป็น

ระบบ และมีเครือข่�ยที่เข้มแข็ง  

     เชิงคุณภาพ

 ครู ผู้บริห�ร บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และนักเรียนมีคว�มรู้และตระหนักในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

ทุกรูปแบบ

 
แนวทางการดําเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 1  ว�งแผนพัฒน�โครงก�ร “โรงเรียนสุจริต” ทั้งระยะสั้น และระยะย�ว

 2.  ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนโครงก�ร “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปต�มแผน/นโยบ�ย/ยุทธศ�สตร์ของโครงก�ร

       ๑) จัดประชุมผู้บริห�รโรงเรียน ครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

       ๒) จัดอบรม ปปช.สพฐ.น้อย/ ปปช.สพฐ.ชุมชน

        ๓) จัดค่�ยเย�วชน  “คนดีของแผ่นดิน” และค่�ย “ เด็กไทยหัวใจ STRONG” 

           3. นิเทศ กำ�กับ ติดต�มและประเมินผล ก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนสุจริต อย่�งต่อเนื่อง

           4. สรุปร�ยง�นผล ก�รดำ�เนินง�นให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น    

     ระดับสถานศึกษา

 1.ก�รจัดทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รพัฒน�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตคอร์รัปชัน

 2. จัดทำ�คำ�สั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เช่น   คำ�สั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

โรงเรียนสุจริต คำ�สั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ประก�ศแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                                                                                  

 3. เข้�ร่วมกิจกรรมค่�ยเย�วชน  “คนดีของแผ่นดิน” และค่�ย “ เด็กไทยหัวใจ STRONG”  

   4. ดำ�เนินง�นกิจกรรมบริษัทสร้�งก�รดี

 5. ขับเคลื่อนหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ�สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม 

  6. เตรียมรับก�รประเมินก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ค

รัฐ(ITA) (ปี 2562 คือ กลุ่ม โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บล จำ�นวน ๓๙ โรง)

 7. ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนสุจริต

 
การวดัและประเมินผล 

ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ

โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ จัดกิจกรรมเสริมสร้�งคุณธรรม

จริยธรรม และธรรมม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ� “ป้องกัน

ก�รทุจริต” (โครงก�รโรงเรียนสุจริต)

-ประเมิน ๕ คุณลักษณะ คือทักษะ

กระบวนก�รคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่

อย่�งพอเพียง และมีจิตส�ธ�รณะ    

- แบบประเมิน

คุณลักษณะ 5 ประก�ร

โรงเรียนคุณภ�พประจำ�ตำ�บลร้อยละ ๘๐ ผ่�นก�ร

ประเมิน ITA ในระดับ  สูงม�ก

-ก�รประเมิน ITA - แบบประเมิน ITA

โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้�นทุจริต

ศึกษ�

ก�รประเมินผลก�รใช้หลักสูตร -แบบประเมินผลก�รใช้

หลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน 

ที่ กรอบก�รประเมิน ประเด็นก�รประเมิน เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑ คุณลักษณะ๕ ประก�ร 

คือทักษะกระบวนก�ร

คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 

อยู่อย่�งพอเพียง และมี

จิตส�ธ�รณะ

๑.มีก�รทำ�ง�นเป็นขั้นตอน

 ๒. ปฏิบัติตนต�มระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

และข้อตกลงของโรงเรียน

 ๓. ปฏิบัติต�มคำ�มั่นสัญญ� ไม่ถือ

เอ� สิ่งของหรือผลง�นของผู้อื่น ม�เป็น

ของตน  

 ๔. มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและ 

ใช้สิ่งของอย่�งคุ้มค่�

 ๕. ช่วยเหลือง�นผู้อื่นและส่วนรวม 

ด้วยคว�มเต็มใจ  

  ๕  คะแนน  :   มีก�รดำ�เนินง�นต�ม

ประเด็นก�รประเมิน ทุกร�ยก�ร

  ๔  คะแนน  : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ประเมิน จำ�นวน ๔ ร�ยก�ร

 ๓  คะแนน :  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๓ ร�ยก�ร

 ๒  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๒ ร�ยก�ร

 ๑  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๑ ร�ยก�ร

๒ ก�รขับเคลื่อนหลักสูตร

ต้�นทุจริตศึกษ�

๑.มีแผนง�น / โครงก�รเพื่อสร้�ง

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และตระหนักในก�ร 

ดำ�เนินง�นโครงก�รโรงเรียนสุจริต

 ๒. สนับสนุนงบประม�ณให้บุคล�กร 

ในก�รพัฒน�และแสวงห�คว�ม

รู้ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินโครงก�ร 

โรงเรียนสุจริตอย่�งเหม�ะสม และคุ้มค่�

 ๓. ดำ�เนินก�รนิเทศภ�ยในเกี่ยวกับ

ก�รใช้หลักสูตร/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง กับ

ก�รจัดก�รเรียนรู้และก�รจัดกิจกรรม 

ต่�งๆ ของโครงก�รโรงเรียนสุจริต 

 ๔.  สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน

ง�นก�รขับเคลื่อนหลักสูตรต้�นทุจริต

ศึกษ�ในระดับชั้นเรียน  

 ๕. มีก�รเผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลก�รดำ�เนินง�นด้�น

ก�รขับเคลื่อนหลักสูตรต้�นทุจริตศึกษ� 

ต่อเนื่อง  

  ๕  คะแนน  : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน ทุกร�ยก�ร

  ๔  คะแนน  :  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ประเมิน จำ�นวน ๔ ร�ยก�ร

 ๓  คะแนน :  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๓ ร�ยก�ร

 ๒  คะแนน :  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๒ ร�ยก�ร

 ๑  คะแนน :  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ก�รประเมิน  จำ�นวน ๑ ร�ยก�ร

ที่ กรอบก�รประเมิน ประเด็นก�รประเมิน เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๓ ก�รดำ�เนินง�น

โครงก�ร    

๑.สภ�พแวดล้อมร่มรื่น สวยง�ม เป็น

สัดส่วน และปลอดภัยเอื้อต่อก�ร เรียนรู้

 ๒. มีข้อตกลง และแนวปฏิบัติร่วมกัน   

ในก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�คุณภ�พ ก�ร

ศึกษ�

 ๓. บริห�รง�นอย่�งมีส่วนร่วม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

 ๔. ใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� และเกิด 

ประโยชน์

 ๕. ร่วมปฏิบัติง�นด้วยคว�มเสียสละ 

และเต็มใจกับโรงเรียนและชุมชน

  ๕  คะแนน  : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน ทุกร�ยก�ร

  ๔  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ประเมิน จำ�นวน ๔ ร�ยก�ร

 ๓  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๓ ร�ยก�ร

 ๒  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๒ ร�ยก�ร

 ๑  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๑ ร�ยก�ร

๔ ผลลัพธ์แห่งคว�ม

สำ�เร็จ    

๑.มีก�รว�งแผนก�รปฏิบัติอย่�งเป็น 

ระบบ

 ๒. ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎหม�ย ระเบียบ 

แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของท�ง 

ร�ชก�รและจรรย�บรรณวิช�ชีพ

 ๓. ปฏิบัติหน้�ที่เต็มเวล�และ เต็ม

คว�มส�ม�รถ 

 ๔. ดำ�รงชีวิตโดยยึดหลักคว�มพอเพียง

 ๕. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของท�ง

ร�ชก�ร และส่วนรวม

  ๕  คะแนน  : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน ทุกร�ยก�ร

  ๔  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็น

ประเมิน จำ�นวน ๔ ร�ยก�ร

 ๓  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๓ ร�ยก�ร

 ๒  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๒ ร�ยก�ร

 ๑  คะแนน : มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๑ ร�ยก�ร

 
สรุปผลการประเมิน

ประเมินผล 

คะแนนที่ได้   เท่�กับ  คะแนนรวม     (๑+๒+๓+4) / 4

คะแนนที่ได้  เท่�กับ    .............................. ระดับคุณภ�พ  .....................

ก�รคิดค่�คะแนน

ช่วงคะแนน (เต็ม  ๕  คะแนน) ระดับคุณภ�พ

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ปรับปรุง

๑.๕๑ – ๒.๕๐ พอใช้

๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดีม�ก

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีเยี่ยม



70 71

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ความเปนมา 

 แผนก�รศึกษ�ช�ติ พ.ศ. 2560 –  2579  ได้กำ�หนดกรอบและแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�

ยุทธศ�สตร์ที่ 4  ก�รสร้�งโอก�ส คว�มเสมอภ�ค และคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�  โดยมีเป้�หม�ย ข้อที่ 4.1  

ผู้เรียนทุกคนได้รับโอก�สและคว�มส�ม�รถเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ 

 

สาระสำาคัญ 

 ก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน หม�ยถึง กระบวนก�รดำ�เนินง�นที่ทำ�ให้คะแนน ก�รทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น (O – NET) และก�รทดสอบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (NT) เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 3 โดยใช้กระบวนก�ร 4A ขั้นตอนที่ 1 ก�รสร้�งคว�มตระหนัก (Awareness – A1) ขั้นตอนที่ 2 คว�ม

พย�ย�ม (Attempt-A2) ขั้นตอนที่ 3 คว�มสำ�เร็จ (Achievement–A3) ขั้นตอนที่ 4 คว�มต่อเนื่องยั่งยืน (Ac-

credited system-A4) เพื่อพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ

 

เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ

   1.นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3 มีผลก�รทดสอบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อย

ละ 3

   2. นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 มีผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับ

ช�ติขั้นพื้นฐ�น (O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ 3

 3.กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน จำ�นวน 24 กลุ่มและโรงเรียนจำ�นวน 195 โรงเรียน มีก�รจัดกิจกรรมยกระดับ 

O-NET และ NT ร้อยละ 100

     เชิงคุณภาพ

 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 มีคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ช�ติ

 

แนวทางการ

ดำาเนินงาน       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. กำ�หนดนโยบ�ย

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบ�ยและแต่งตั้งคณะทำ�ง�นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อว�งแผนและกำ�หนด

แนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ

 3. จัดทำ�คู่มือก�รดำ�เนินง�น

 4. จัดกิจกรรมต�มกระบวนก�ร 4A ก�รสร้�งคว�มตระหนัก คว�มพย�ย�มคว�มสำ�เร็จและคว�มยั่งยืน

 5. นิเทศ ติดต�มและประเมินผล

 6. สรุปและร�ยง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

    ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

 1. ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสำ�คัญแก่ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในกลุ่มเครือ

ข่�ยโรงเรียน

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบ�ยระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

 3. ประส�นคว�มร่วมมือคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อประชุมสร้�งคว�มเข้�ใจ 

ว�งแผนก�รดำ�เนินง�น กิจกรรม/วิธีก�ร

 4. จัดกิจกรรมยกระดับของกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

 5. นิเทศ ติดต�มและประเมินแบบมีส่วนร่วม

 6. สรุปและร�ยง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับสถานศึกษา

 1.ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสำ�คัญแก่ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในโรงเรียน

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบ�ยระดับโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น

 3.ประส�นคว�มร่วมมือคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อประชุมสร้�งคว�มเข้�ใจ 

ว�งแผนก�รดำ�เนินง�น กิจกรรม/วิธีก�ร

 4.จัดกิจกรรมหรือเข้�ร่วมกิจกรรมยกระดับของกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

 5. นิเทศ ติดต�มและประเมิน

 6. สรุปและร�ยง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

     ระดับห้องเรียน

 1. วิเคร�ะห์ผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล 

 2. วิเคร�ะห์ตัวชี้วัดและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 3. จัดก�รเรียนก�รสอนตรงต�มตัวชี้วัดและนำ�โครงสร้�งข้อสอบม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 4. นิเทศ ติดต�มและประเมินแบบมีส่วนร่วม

 5. วัดผลต�มตัวชี้วัด โดยเน้นก�รวัดพฤติกรรมท�งสมองขั้นสูงของบลูมและประเมินผลตรงต�มเกณฑ์ก�ร

ประเมินเกณฑ์ก�รประเมิน
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 6. นำ�ผลก�รประเมินม�ใช้และร�ยง�นผลแก่ผู้ปกครองทร�บ เพื่อก�รปรับปรุงพัฒน�ผู้เรียนร่วมกัน

 7. สรุปและร�ยง�น

 

แนวทางการประเมิน 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับเขตพื้นที่ ระดับกลุ่มเครือข่�ย คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น/ตัวแทน

ผู้ปกครอง

 2. ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ท�งก�รศึกษ� โดยก�รสังเกต สัมภ�ษณ์และก�รทดสอบ

 

เกณฑ์การประเมิน 

     1.ด้านปัจจัย 

 ระดับ 3  หม�ยถึง    มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

    ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย  มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดต�มและสรุป

    ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง   

 ระดับ 2  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

    ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย  มีก�รสรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

 ระดับ 1  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 ระดับ 0  หม�ยถึง ไม่มีก�รดำ�เนินก�รกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

     2. ด้านกระบวนการ 

 ระดับ 3  หม�ยถึง    มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรทุกคนรับทร�บ  

    ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของนโยบ�ยก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 ระดับ 2  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรบ�งส่วนรับทร�บ   

     ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของนโยบ�ยก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 ระดับ 1  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ  คณะครูและบุคล�กรรับทร�บนโยบ�ย 

     ก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 ระดับ 0 หม�ยถึง ไม่มีประชุมชี้แจง  คณะครูและบุคล�กรไม่ทร�บนโยบ�ยก�รยกระดับผลสัมฤทธิ ์

     ท�งก�รเรียน

     3. ด้านผลลัพธ์ 

 ระดับ 3  หม�ยถึง    นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3  ,ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  6  และนักเรียนชั้น 

      มัธยมศึกษ�ปีที่  3  มีผลก�รทดสอบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น(NT)  และมีผล 

      ก�รทดสอบระดับช�ติ (O-NET)  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ  3 หรือมีค่�เฉลี่ย      

     ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

   ระดับ 2  หม�ยถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3  ,ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  6  และนักเรียนชั้น 

     มัธยมศึกษ�ปีที่  3  มีผลก�รทดสอบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น(NT)  และมีผล 

      ก�รทดสอบระดับช�ติ (O-NET)  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ  2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3  

      หรือมีค่�เฉลี่ยร้อยละ 40-49

   ระดับ 1  หม�ยถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3  ,ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  6  และนักเรียนชั้น 

     มัธยมศึกษ�ปีที่  3  มีผลก�รทดสอบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น(NT)  และมีผล 

      ก�รทดสอบระดับช�ติ (O-NET)  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่�ร้อยละ  1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 2  

     หรือมีค่�เฉลี่ยร้อยละ 30-39

  ระดับ 0  หม�ยถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3  ,ชั้นประถมศึกษ�ปีที่  6  และนักเรียนชั้น 

      มัธยมศึกษ�ปีที่  3  มีผลก�รทดสอบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น(NT)  และมีผล 

      ก�รทดสอบระดับช�ติ (O-NET)  คงที่/ลดลง/เพิ่มขึ้นน้อยกว่�ร้อยละ 1 หรือ 

     มีค่�เฉลี่ยร้อยละ 0-29

หม�ยเหตุ แยกพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ก�รประเมินเป็นร�ยชั้น แล้วสรุปภ�พรวมต�มเกณฑ์ระดับคุณภ�พ

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  80-100

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  70-79

 ระดับดี  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  60-69

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  50-59

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  0-49

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ประเมิน 
 1. แบบสังเกต

 2. แบบสัมภ�ษณ์

 3. แบบทดสอบ

 4. แบบประเมินก�รพัฒน�คุณภ�พบริห�รจัดก�รต�มนโยบ�ยก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

สู่คุณภ�พผู้เรียน
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  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 
 

ความเปนมา 

  ปัจจุบันภ�ษ�อังกฤษเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในโลกไร้พรมแดน  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในภูมิภ�คอ�เซียน  

ภ�ษ�อังกฤษได้ถูกกำ�หนดให้เป็นภ�ษ�ในก�รทำ�ง�น  เมื่อก้�วเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน  รัฐบ�ลจึงถือเป็น

นโยบ�ยสำ�คัญที่ต้องยกระดับก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษของประช�ชนในทุกระดับ  กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงได้ประก�ศ

นโยบ�ยเร่งด่วนนโยบ�ยข้อที่  ๖. ภ�ยใน ๓ ปี : ยกระดับภ�ษ�อังกฤษให้นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ

ก�รสื่อส�รในชีวิตประจำ�วันได้และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

เรื่อง ก�รบริห�รจัดก�รเวล�เรียนภ�ษ�อังกฤษ  ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑-๓  ในสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ประก�ศ 

ณ วันที่ ๓๑ ตุล�คม ๒๕๕๙  โดยกำ�หนดให้มีก�รพัฒน�หลักสูตรและกระบวนก�รเรียนรู้  เป็นยุทธศ�สตร์สำ�คัญ

ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ� โดยมีนโยบ�ยยกระดับคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ  เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ผู้

เรียนให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร  

   สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  เขต  ๒  จึงได้ดำ�เนินก�รขับเคลื่อน

ก�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร  เพื่อให้นักเรียนส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ    ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ 

ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งเหม�ะสมต�มระดับชั้น  

 

สาระสำาคัญ 

  ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะด้�นก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วันทั้งในและ

นอกห้องเรียน  อย่�งเหม�ะสมต�มระดับชั้น  

 

เป้าหมาย 

   เชิงปริมาณ  

  โรงเรียนใน  สพป.อด.๒  มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้�นก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ ปีก�รศึกษ�  

๒๕๖๑  ร้อยละ  ๑๐๐

 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน  ใน  สพป.อด.๒  มีทักษะด้�นก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน  

ทั้งในและนอกห้องเรียน  อย่�งเหม�ะสมต�มระดับชั้น  

 

แนวทางการดำาเนินงาน 

 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ๑. ว�งแผนและกำ�หนดแนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ

  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบต�มนโยบ�ย

  ๓. จัดห�/จัดทำ�คู่มือ  เอกส�ร  สื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ  ให้กับ

โรงเรียนในสังกัด

  ๔.จัดประชุมและหรืออบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ครูให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสอนภ�ษ�

อังกฤษ  เพื่อก�รสื่อส�ร

  ๕. กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนในสังกัดอย่�งต่อเนื่อง อย่�งน้อยภ�คเรียนละ  ๑  ครั้ง

  ๖. จัดกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหรือถอดประสบก�รณ์จ�กโรงเรียนหรือบุคล�กร

ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้�นภ�ษ�อังกฤษ

  ๗. สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

 ระดับสถานศึกษา

  ๑. ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ

ของผู้เรียน

  ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น

   ๓. เลือกกิจกรรม/วิธีก�รที่เหม�ะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน / ระดับชั้น  ได้แก่ 

    ๑)จัดกิจกรรมสร้�งเจตคติและฝึกทักษะก�รฟัง-พูดพื้นฐ�น  

     ๒)  จัดสภ�พแวดล้อม / บรรย�ก�ศที่ส่งเสริมกระตุ้นก�รฝึกทักษะก�รสื่อส�ร เช่น Eng-

lish Song, English Zone, English Corner 

     ๓)  จัดหลักสูตรค่�ยภ�ษ�อังกฤษ   

    ๔)  จัดก�รเรียนก�รสอนเน้นก�รฝึกทักษะต�มธรรมช�ติก�รเรียนรู้ภ�ษ� โดยเริ่มจ�ก  

ก�รฟัง - พูดเป็นหลัก ไม่เน้นอ่�นเขียน   

    ๕)  จัดกิจกรรมเสริมสร้�งเจตคติที่ดีและคว�มคุ้นเคยกับเสียงและคำ�ศัพท์ สำ�นวนภ�ษ�

อังกฤษง่�ยๆ โดยใช้สื่อช่วยในก�รจัดกิจกรรม  เช่น ก�ร์ตูน เพลง นิท�น เกม สื่อเสียง ภ�พ  ฝึกฝนก�รฟังและพูด

ใช้สื่อเสียงเจ้�ของภ�ษ�   ใช้สื่อ Digital / e-book / learning.app. / website  ใช้ร�ยก�รของ ETV / ร�ยก�ร

สอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)

    ๖) นำ�กิจกรรม/วิธีก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รไปใช้อย่�งต่อเนื่อง

   ๗) นิเทศ  กำ�กับ  ติดต�มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง  

    ๘) สรุปและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�
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แนวทางการประเมิน 

  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินทักษะก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ  ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และระดับกลุ่ม

เครือข่�ยโรงเรียน

  ๒. ประเมินผลโดยใช้วิธีก�รที่หล�กหล�ยจ�กร่องรอยหลักฐ�นก�รดำ�เนินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนด้�นก�ร

สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ ได้แก่ ก�รสังเกต  สัมภ�ษณ์และทดสอบ

   ๓. วัดและประเมินคว�มพร้อม เจตคติต่อก�รเรียนและพัฒน�ก�รด้�นทักษะฟัง-พูดเบื้องต้น

ของนักเรียน ในลักษณะก�รประเมินต�มสภ�พจริง

ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)

คว�มสำ�คัญและคว�มเป็นม�

 ก�รพัฒน�ท�งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้เจริญก้�วหน้�ขึ้นเป็นลำ�ดับ  โดยเฉพ�ะก�รสื่อส�รผ่�นด�วเทียม 

ทำ�ให้ทุกคน ทุกสถ�นที่ส�ม�รถติดต่อสื่อส�รข้อมูลและข่�วส�รต่�งๆ  ได้ถึงกันในระยะเวล�อันรวดเร็ว ดัง

นั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบ�ทต่อสังคม รวมถึงก�รศึกษ�อย่�งไร้พรมแดน ด้วยส�เหตุนี้กระทรวงศึกษ�ธิก�รโดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จำ�เป็นต้องปรับตัวให้ทันกระแสก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในก�ร

จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบเดิมที่มีแบบแผนอย่�งเคร่งครัด  อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงให้มีคว�มยืดหยุ่นม�กขึ้น โดยใช้

เทคโนโลยีเข้�ไปมีส่วนช่วยพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน และเชื่อมโยงก�รเรียนก�รสอนของครูที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ

เฉพ�ะด้�นไปสู่ผู้เรียนในสถ�นที่ต่�งๆ อย่�งรวดเร็ว และมีม�ตรฐ�นเดียวกัน ซึ่งแนวท�งดังกล่�วสอดคล้อง

กับเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ม�ตร� ๓๗ ข้อ ๔ ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลและก�รจัดก�รศึกษ�ที่ให้บริก�รในหล�ย

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� และหมวด ๙ ม�ตร� ๖๓ ถึงม�ตร� ๖๙ ที่ระบุถึงก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ� จึงเห็นได้ว่�

กฎหม�ยดังกล่�วได้ให้คว�มสำ�คัญแก่ก�รจัดก�รศึกษ�โดยก�รนำ�เทคโนโลยี เข้�ม�มีส่วนเกี่ยวข้องต่อก�รจัดก�ร

เรียนรู้

   จ�กข้อสั่งก�รของหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำ�เนินก�ร ในประเด็น

ด้�นก�รศึกษ�เรื่องก�รข�ดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่�งไกล รวมทั้งก�รเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่เด็ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจึงได้น้อมนำ�ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ โดย

กำ�หนดให้ใช้ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขน�ดเล็กทั่วประเทศ จำ�นวน ๑๕,๓๖๙ โรงเรียน 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเนื่องในวโรก�สเฉลิมพระชนมพรรษ� 

วันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๗   ๒) เพื่อช่วยแก้ปัญห�โรงเรียนขน�ดเล็กที่ประสบปัญห�ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรง

ส�ข�วิช�เอก  ๓) เพื่อขย�ยผลโครงก�รก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดย

เร็ว  ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้รับมอบหม�ยนโยบ�ยและดำ�เนินกิจกรรมโครงก�ร ดังน้ี 

๑) จัดห�และติดตั้งอุปกรณ์ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม  ๒)  อบรมผู้บริห�รและครูโรงเรียนปล�ยท�ง  ๓) 

ประช�สัมพันธ์โครงก�ร และ ๔) นิเทศ ติดต�ม ประเมินและร�ยง�นผลโครงก�รก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม

  จ�กก�รนิเทศ ติดต�มและก�รสำ�รวจสภ�พปัจจุบัน  ปัญห�และคว�มต้องก�ร ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

ผ่�นด�วเทียม (DLTV) ของกลุ่มง�นส่งเสริม พัฒน�สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท�งก�รศึกษ� และกลุ่มส่งเสริม

ก�รศึกษ�ท�งไกล เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี 

เขต ๒  พบว่� ด้�น Hard ware วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ บ�งส่วนชำ�รุด เสียห�ยใช้ง�นไม่ได้ บ�งส่วนล้�สมัยตกยุค 
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อัพเกรดไม่ได้ เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รรับ-ส่งสัญญ�ณของโรงเรียนต้นท�ง  ด้�น Soft ware  พบว่� มี

ก�รปรับระบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนต้นท�งเป็นแบบ Active Learning   และจ�กก�รส่งสัญญ�ณ

ก�รสอนสด เป็นก�รส่งสัญญ�ณก�รสอนที่สอนไปเมื่อ ๓ วันที่ ผ่�นก�รตัดต่อจ�กฝ่�ยเทคนิคแล้ว  โรงเรียน

ต้นท�งไม่ส่งคู่มือเป็นเอกส�รไปยังโรงเรียนปล�ยท�ง ให้โรงเรียนปล�ยท�งด�วน์โหลดผ่�นเว็บไชด์ www.dltv.

ac.th เอง ด้�น People ware พบว่� ครูส่วนม�กข�ดเทคนิคในก�รติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บำ�รุงรักษ� 

อุปกรณ์ Hard ware ให้ใช้ง�นได้ดีในโรงเรียน และยังมีคว�มเชื่อว่�ตัวเองสอนนักเรียนเอง ได้ผลกว่�ให้นักเรียน

เรียนรู้จ�ก DLTV  เพื่อเป็นแนวท�งในก�รนิเทศ ติดต�มและขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม ( DLTV) ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒  จึงได้จัดทำ�นโยบ�ยนี้ขึ้นม�

ส�ระสำ�คัญ

 ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมโดยใช้ DLTV หม�ยถึง ก�รจัดก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้สื่อ

ก�รสอนท�งไกลผ่�นระบบก�รรับ-ส่งสัญญ�ณโทรทัศน์ผ่�นด�วเทียม จ�กโรงเรียนต้นท�ง (โรงเรียนวังไกลกังวล) 

ไปยังโรงเรียนปล�ยท�ง ที่อยู่ห่�งไกลออกไป

  องค์ประกอบของก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม DLTV ประกอบด้วย Hard ware (วัสดุอุปกรณ์), 

Soft ware (เทคนิควิธีก�ร, รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้,สื่อ ), People ware (ครูและบุคล�กร)

  Hard ware หม�ยถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่�งที่เกี่ยวกับก�รรับสัญญ�ณโทรทัศน์ผ่�นด�วเทียม 

ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ จ�นรับสัญญ�ณด�วเทียม หัวรับสัญญ�ณ (LNB) กล่องแปลงสัญญ�น ส�ยสัญญ�ณ  

อุปกรณ์ขย�ยสัญญ�ณ ส�ยไฟฟ้� ปลั๊กไฟฟ้� และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Soft ware  หม�ยถึง เทควิธีก�รจัดก�รเรียนรู้  รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้  สื่อก�รเรียนรู้  คู่มือครู ฯลฯ

  People ware หม�ยถึง ผู้บริห�ร ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอน โดยใช้ DLTV 

  ก�รนิเทศ ติดต�ม ก�รจัดก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม DLTV หม�ยถึง  ก�รดำ�เนินก�รให้คว�ม

ช่วยเหลือ แนะนำ� ส่งเสริม สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมของสถ�น

ศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พ

 ม�ตร�ฐ�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) หม�ยถึง  ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รดำ�เนิน

ง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ที่พึงประสงค์และม�ตรฐ�นที่ต้องก�ร ให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น

หลักในก�รเทียบคียงสำ�หรับก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�และสนับสนุนของสถ�นศึกษ� แบ่งออกเป็น 2 ม�ตรฐ�น 

ได้แก่ม�ตรฐ�นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

 ม�ตรฐ�นระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� มี ๑ ม�ตรฐ�น ได้แก่ ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

  ม�ตรฐ�นระดับสถ�นศึกษ� มี ๔ ม�ตรฐ�น ได้แก่ ด้�นก�รดำ�เนินง�นพื้นฐ�นของสถ�นศึกษ�    ด้�นผู้

บริห�รสถ�นศึกษ�  ด้�นครูผู้สอน  ด้�นนักเรียน

เป้�หม�ย

 เชิงปริมาณ

    โรงเรียนขน�ดเล็ก (นักเรียน ๑๒๐ คนลงม�) ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

อุดรธ�นี เขต ๒ จำ�นวน ๑๑๐ โรงเรียน (ข้อมูล : กลุ่มแผน สพป.อด.๒, ๑๐ ธ.ค.๒๕๖๑)  ทุกโรงเรียน ร้อยละ 

๑๐๐ ได้รับก�รนิเทศ ติดต�ม

  เชิงคุณภาพ

   โรงเรียนขน�ดเล็กทุกโรงเรียน ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี 

เขต ๒  จัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมโดยใช้สื่อ DLTV ได้อย่�งมีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�นต�มตัวชี้วัด 

ของ สพฐ.

แนวท�งดำ�เนินก�ร

      ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   ๑. จัดนโยบ�ยและแผนก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม

   ๒. อบรม ประชุมชี้แจงพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

   ๓. นิเทศ กำ�กับ ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

   ๔. ประเมินและร�ยง�นผล

   ๕. สร้�งเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�น

   ๖. ก�รคัดเลือกผลก�รดำ�เนินง�นที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและก�รเผยแพร่  

  ระดับสถานศึกษา

    ๑.ด้�นก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

     ๑.๑. ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�เกี่ยวกับ

คว�มเหม�ะสม คว�มจำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล (DLTV) ของสถ�นศึกษ�

    ๑.๒ จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร/โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

   ๑.๓ จัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่จำ�เป็น สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้ และ/หรือจัดห�เพิ่มเติมเอง 

๑.๔ จัดทำ�ต�ร�งสอนให้เหม�ะสม สอดคล้องกับโรงเรียนต้นท�ง

     ๑.๕ จัดให้มีก�รสอนซ่อมเสริมนอกต�ร�งออกอ�ก�ศอย่�งเป็นรูปธรรม

     ๑.๖ จัดครูเข้�สอนให้เหม�ะสมกับจำ�นวนนักเรียน ห้องเรียน กรณีครูไม่ครบชั้นเรียนต้องพิจ�รณ�

ครูสอนต�มคว�มเหม�ะสมกับสภ�พบริบทของโรงเรียน 
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   ๑.๗ ประเมิน สรุปผลและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�และนำ�ผลก�รประเมินไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง แก้ไข พัฒน�ง�นก�รจัดก�ร

ศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม ในปีก�รศึกษ�ต่อไป

  ๒. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา

    ๒.๑ ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)

อย่�งเป็นระบบ

    ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นไปอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

   ๒.๓ มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV)

   ๒.๔ อำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้

ง�นอยู่เสมอ

   ๒.๕  จัดห�สื่อ คู่มือครูพระร�ชท�นสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียมสำ�หรับโรงเรียนปล�ยท�ง

อย่�งครบถ้วน

   ๒.๖ นิเทศ ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียมอย่�งสม่ำ�เสมอ

   ๒.๗ ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม เป็นร�ยเดือน 

ร�ยภ�คเรียน และสิ้นปีก�รศึกษ�  ร�ยง�นผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. ด้านครูผู้สอน

   ๓.๑ จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม ถูกต้องต�มเกณฑ์ของ สพฐ. และเอื้อต่อก�ร

ปฏิบัติกิจกรรมต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

   ๓.๒ ออกแบบ จัดทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ เตรียมก�รสอนล่วงหน้�ที่สอดคล้องกับคู่มือครู รวมทั้ง

มอบหม�ยง�นให้นักเรียนเตรียมพร้อมก�รเรียนครั้งต่อไปทุกครั้ง

    ๓.๓ ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นท�งและก�รเอ�ใจใส่ กำ�กับ ดูแล แนะนำ�ให้

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มครูต้นท�ง 

  ๓.๔ ก�รสรุปส�ระสำ�คัญร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังก�รจัดก�รเรียนก�รสอนสิ้นสุด

ทุกครั้ง

   ๓.๕ วัดและประเมินผลต�มสภ�พจริงด้วยวิธีก�ร เครื่องมือที่หล�กหล�ย สอดคล้องกับแผน

ก�รจัดก�รเรียนรู้ หลักก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้

   ๓.๖ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกต�ร�งออกอ�ก�ศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุผลจุด

ประสงค์ก�รเรียนรู้ หรือให้คว�มรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

   ๓.๗  ทำ�ก�รวัดและประเมินคว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อก�ร

สอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) เพื่อนำ�ผลม�ปรับปรุงก�รจัดก�รเรียนรู้ต่อไป

      ๔. ด้านนักเรียน

    ๔.๑ เข้�ใจ สนใจ ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

 (DLTV) ต�มครแนะนำ�

    ๔.๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ก�รเรียน เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ต�มที่ครูมอบหม�ย

    ๔.๓ ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับโรงเรียน

ต้นท�ง มอบหม�ย

    ๔.๔ แสดงคว�มคิดเห็น ซักถ�มครูผู้สอนห�กมีข้อสงสัย ขณะทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้

    ๔.๕ ทบทวนบทเรียน ศึกษ�ค้นคว้�จ�กแหล่งก�รเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม

   ๔.๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์และเขียนต�ม

หลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร

แนวท�งก�รประเมิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมก�รนิเทศ ติดต�ม ก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

(DLTV)

  ๒. จัดทำ�แผนก�รนิเทศ ปฏิทินก�รนิเทศ  สร้�งเครื่องมือนิเทศ ติดต�มและประเมินก�รดำ�เนินง�น

ต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)

  ๓. ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับคณะกรรมก�รนิเทศ ติดต�ม ก่อนออกพื้นที่นิเทศติดต�ม

  ๔. ออกพื้นที่นิเทศติดต�ม  ณ โรงเรียน ห้องเรียน

  ๕. สรุปผล ร�ยง�นผลก�รนิเทศติดต�ม

  ๖. นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กร�ยผลก�รนิเทศ ไปใช้ว�งแผน ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒน� ง�นโครงก�รในลำ�ดับต่อไป

เกณฑ์ก�รประเมิน

 ๑. ด้�นปัจจัย

ระดับ  (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง โรงเรียน จัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

    ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้ และ/หรือจัดห�เพิ่มเติมเอง 

    ถูกต้องต�มคุณสมบัติที่ สพฐ.กำ�หนด และมีอุปกรณ์สำ�รองไว้อย่�งน้อย ๑ ชุด

  ผู้บริห�ร  มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล

   ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียมและโทรทัศน์

   ให้พร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ  จัดห�คู่มือครูพระร�ชท�นสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียมสำ�หรับโรงเรียนปล�ยท�ง

  อย่�งครบถ้วน

     ครู  จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม ถูกต้องต�มเกณฑ์ของ สพฐ. และเอื้อต่อ

   ก�รปฏิบัติกิจกรรมต�มแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  เตรียมก�รสอนล่วงหน้�ที่สอดคล้องกับคู่มือครู รวมทั้ง

  มอบหม�ยง�นให้นักเรียนเตรียมพร้อมก�รเรียนครั้งต่อไปทุกครั้ง 
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  นักเรียน   เข้�ใจ สนใจ ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มครูแนะนำ�   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ก�รเรียน เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรม

  แต่ละครั้งต�มที่ครูมอบหม�ย 

ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง  โรงเรียน   จัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

    ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้ และ/หรือจัดห�เพิ่มเติมเอง 

    ถูกต้องต�มคุณสมบัติที่ สพฐ.กำ�หนด 

   ผู้บริห�ร มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล

   ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียมและโทรทัศน์

  ให้พร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ  

    ครู จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม และเอื้อต่อก�รปฏิบัติกิจกรรมต�มแผนก�ร

   จัดก�รเรียนรู้  เตรียมก�รสอนล่วงหน้�ที่สอดคล้องกับคู่มือครู 

  นักเรียน  สนใจ ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มครูแนะนำ�   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ก�รเรียน เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรม

 ระดับ ๑ (พอใช้) หม�ยถึง  โรงเรียน  จัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

    ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้ 

     ผู้บริห�ร มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกล

   ผ่�นด�วเทียม (DLTV)   

     ครู จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม และเอื้อต่อก�รปฏิบัติกิจกรรมต�มแผน

  ก�รจัดก�รเรียนรู้  

   นักเรียน  สนใจ ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มครูแนะนำ� 

ระดับ ๐ (ปรับปรุง) หม�ยถึง   โรงเรียน  ไม่ได้ดำ�เนินก�รจัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์

  ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้ 

    ผู้บริห�ร  ไม่มีคว�มมุ่งมั่น และไม่เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม

   (DLTV)   

    ครู   จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ ไม่เหม�ะสม และไม่มีแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  

  นักเรียน  ไม่ให้คว�มสนใจในก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

      ๒. ด้านกระบวนการ

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง  โรงเรียน   ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมก�ร

   สถ�นศึกษ�เกี่ยวกับคว�มเหม�ะสม คว�มจำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล

    (DLTV) ของสถ�นศึกษ� จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร/โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

  ด�วเทียม (DLTV) จัดทำ�ต�ร�งสอนให้เหม�ะสม สอดคล้องกับโรงเรียนต้นท�ง  จัดให้มีก�รสอนซ่อมเสริม

  นอกต�ร�งออกอ�ก�ศอย่�งเป็นรูปธรรม  จัดครูเข้�สอนให้เหม�ะสมกับจำ�นวนนักเรียน ห้องเรียน กรณี

  ครูไม่ครบชั้นเรียนต้องพิจ�รณ�ครูสอนต�มคว�มเหม�ะสมกับสภ�พบริบทของโรงเรียน

   ผู้บริห�ร  ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รจัดก�รเรียน

   ก�รสอนเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  นิเทศ ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

      DLTV) อย่�งสม่ำ�เสมอ

      ครู ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นท�งและก�รเอ�ใจใส่ กำ�กับ ดูแล แนะนำ�ให้

   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มครูต้นท�ง สรุปส�ระสำ�คัญร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังก�ร

   จัดก�รเรียนก�รสอนสิ้นสุดทุกครั้ง วัดและประเมินผลต�มสภ�พจริงด้วยวิธีก�ร เครื่องมือที่หล�กหล�ย 

  สอดคล้องกับแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ หลักก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้ จัดกิจกรรม

  สอนซ่อมเสริมนอกต�ร�งออกอ�ก�ศ 

      นักเรียน   ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับโรงเรียน

   ต้นท�ง มอบหม�ย แสดงคว�มคิดเห็น ซักถ�มครูผู้สอนห�กมีข้อสงสัย ขณะทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้  

  ทบทวนบทเรียน ศึกษ�ค้นคว้�จ�กแหล่งก�รเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม

ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง  โรงเรียนประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

   เกี่ยวกับคว�มเหม�ะสม คว�มจำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล (DLTV) ของ

   สถ�นศึกษ� จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร/โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

   จัดทำ�ต�ร�งสอนให้เหม�ะสม สอดคล้องกับโรงเรียนต้นท�ง  

  ผู้บริห�ร ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รจัดก�รเรียน

  ก�รสอนเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  นิเทศ ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม

  อย่�งสม่ำ�เสมอ

    ครู ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นท�งและก�รเอ�ใจใส่ กำ�กับ ดูแล แนะนำ�ให้

   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มครูต้นท�ง สรุปส�ระสำ�คัญร่วมกับนักเรียน  วัดและประเมินผล

   ต�มสภ�พจริงสอดคล้องกับแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  

    นักเรียน ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับโรงเรียน

   ต้นท�ง มอบหม�ย แสดงคว�มคิดเห็น ซักถ�มครูผู้สอนห�กมีข้อสงสัย ขณะทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้    

ระดับ ๑ (พอใช้)  หม�ยถึง หม�ยถึง  โรงเรียน  ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

  คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�เกี่ยวกับคว�มเหม�ะสม คว�มจำ�เป็นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดย

   ใช้สื่อก�รศึกษ�ท�งไกล (DLTV) ของสถ�นศึกษ� จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร/โครงก�ร/กิจกรรมด้�นก�ร

    จัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)  

   ผู้บริห�ร ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รจัดก�รเรียน

     ก�รสอน

    ครู ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นท�ง สรุปส�ระสำ�คัญร่วมกับนักเรียน  

   วัดและประเมินผลต�มสภ�พจริงสอดคล้องกับแผนก�รจัดก�รเรียนรู้  

    นักเรียน   ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับโรงเรียน

   ต้นท�ง มอบหม�ย
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ระดับ ๐ (ปรับปรุง) หม�ยถึง  โรงเรียน  ไม่ได้ดำ�เนินกิจกรรมใดเลยเกี่ยวกับก�รสร้�งคว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน 

  ผู้ปกครอง คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� และไม่ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV)  

   ผู้บริห�ร ไม่มีก�รว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รและไม่อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รจัดก�รเรียน

  ก�รสอน

    ครู  ไม่ได้จัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นท�ง

      นักเรียน   ไม่ตั้งใจทำ�กิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับโรงเรียน

   ต้นท�ง มอบหม�ย

 ๓. ด้านผลผลิต

ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม)  หม�ยถึง   โรงเรียน ประเมิน สรุปผลและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�

  ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�และนำ�ผลก�รประเมินไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง แก้ไข 

  พัฒน�ง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม ในปีก�รศึกษ�ต่อไป

   ผู้บริห�ร  ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม เป็นร�ยเดือน 

    ร�ยภ�คเรียน และสิ้นปีก�รศึกษ�  ร�ยง�นผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

     ครู  คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล 

   ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อยู่ระดับดีม�ก

   นักเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์

  และเขียนต�มหลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร ร้อยละ ๗๐ของนักเรียนทั้งหมด

ระดับ ๒ (ดี) หม�ยถึง   โรงเรียน  ประเมิน สรุปผลและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�

  ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

 ผู้บริห�ร  ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม เป็นร�ยเดือน 

  ร�ยภ�คเรียน และสิ้นปีก�รศึกษ�  

      ครู  คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อยู่ระดับดี

   นักเรียน   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์

  และเขียนต�มหลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนทั้งหมด

ระดับ ๑ (พอใช้) หม�ยถึง   โรงเรียน    ประเมิน สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�

    ผู้บริห�ร  ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม สิ้นปีก�รศึกษ�  

      ครู  คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล 

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อยู่ระดับพอใช้

    นักเรียน   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์

  และเขียนต�มหลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด

ระดับ ๐ (พอใช้) หม�ยถึง   โรงเรียน   ไม่มีก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

  ผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

   ผู้บริห�ร  ไม่มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม

  ครู    คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

   ผ่�นด�วเทียม (DLTV) อยู่ระดับปรับปรุง

   นักเรียน   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์

  และเขียนต�มหลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร น้อยกว่� ร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด

เกณฑ์ระดับคุณภ�พ

 ระดับดีเยี่ยม    หม�ยถึง   มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐

  ระดับดีม�ก   หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ 

   ระดับดี   หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ 

   ระดับพอใช้  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙ 

  ระดับต้องปรับปรุง  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�ร ร้อยละ   ๐ – ๔๙ 
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แบบประเมินก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV)  ของ สพป.อุดรธ�นี เขต ๒ 

ชื่อโรงเรียน....................................................กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน................................อำ�เภอ.............................     หน้�ที่ ๑

ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้องปรับปรุง)

๑.ด้�นปัจจัย

๑.๑ โรงเรียน จัดซื้อ จัดห� วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) ต�มที่ สพฐ.

จัดสรรให้ และ/หรือจัดห�เพิ่มเติม

เอง ถูกต้องต�มคุณสมบัติที่ สพฐ.

กำ�หนด และมีอุปกรณ์สำ�รองไว้

อย่�งน้อย ๑ ชุด

จัดซื้อ จัดห� วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง

และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น

สำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

(DLTV) ต�มที่ สพฐ.

จัดสรรให้ และ/หรือ

จัดห�เพิ่มเติมเอง ถูก

ต้องต�มคุณสมบัติที่ 

สพฐ.กำ�หนด

จัดซื้อ จัดห� วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อ

พ่วงและอุปกรณ์ที่

จำ�เป็นสำ�หรับก�ร

จัดก�รศึกษ�ท�งไกล

ผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

ต�มที่ สพฐ.จัดสรรให้

ไม่ได้ดำ�เนินก�ร

จัดซื้อ จัดห� วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงและอุปกรณ์

ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�ร

จัดก�รศึกษ�ท�ง

ไกลผ่�นด�วเทียม 

(DLTV)

๑.๒ ผู้บริห�ร มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและตระหนัก 

เห็นคว�มสำ�คัญก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอนท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

อำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รบำ�รุง

รักษ�เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียม

และโทรทัศน์ให้พร้อมใช้ง�นอยู่

เสมอ  จัดห�คู่มือครูพระร�ชท�น

สอนท�งไกลผ่�นด�วเทียมสำ�หรับ

โรงเรียนปล�ยท�งอย่�งครบถ้วน

มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจ

และตระหนัก เห็น

คว�มสำ�คัญก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนท�งไกล

ผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

อำ�นวยคว�มสะดวกให้มี

ก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องรับ

สัญญ�ณด�วเทียมและ

โทรทัศน์ให้พร้อมใช้ง�น

อยู่เสมอ

มีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจและ

ตระหนัก เห็นคว�ม

สำ�คัญก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV)

ไม่มีคว�มมุ่ง

มั่น และไม่เห็น

คว�มสำ�คัญก�ร

จัดก�รเรียนก�ร

สอนท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม(DLTV)  

๑.๓ ครู จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้�อี้ อย่�ง

เหม�ะสม ถูกต้องต�มเกณฑ์ของ 

สพฐ. และเอื้อต่อ

 ก�รปฏิบัติกิจกรรมต�มแผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้  เตรียมก�รสอนล่วง

หน้�ที่สอดคล้องกับคู่มือครู รวมทั้ง

มอบหม�ยง�นให้นักเรียนเตรียม

พร้อมก�รเรียนครั้งต่อไปทุกครั้ง  

จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ 

เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม 

และเอื้อต่อก�รปฏิบัติ

กิจกรรมต�มแผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้  เตรียม

ก�รสอนล่วงหน้�ที่

สอดคล้องกับคู่มือครู

จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ 

เก้�อี้ อย่�งเหม�ะสม 

และเอื้อต่อก�รปฏิบัติ

กิจกรรมต�มแผน

จัดห้องเรียน จัดโต๊ะ 

เก้�อี้ ไม่เหม�ะสม 

และไม่มีแผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้  

๑.๔ นักเรียน เข้�ใจ สนใจ ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�ร

เรียนก�รสอนโดยใช้สื่อก�รศึกษ�

ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) ต�ม

ครูแนะนำ�   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

ก�รเรียน เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรม

แต่ละครั้งต�มที่ครูมอบหม�ย

 ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�ร

เรียนก�รสอนโดยใช้สื่อ

ก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) ต�ม

ครูแนะนำ�   จัดเตรียม

วัสดุ อุปกรณ์ก�รเรียน 

เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรม

ส�ม�รถเรียนรู้จ�กก�ร

เรียนก�รสอนโดยใช้สื่อ

ก�รศึกษ�ท�งไกล ผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) ต�ม

ครูแนะนำ�

ไม่ให้คว�มสนใจ

ในก�รเรียนก�ร

สอนโดยใช้สื่อก�ร

ศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) 
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ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้องปรับปรุง)

๑.ด้�น

กระบวนก�ร

๑.๑ โรงเรียน ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

เกี่ยวกับคว�มเหม�ะสม คว�มจำ�เป็นใน

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้สื่อDLTV 

ของสถ�นศึกษ� จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร

โครงก�ร/กิจกรรม จัดทำ�ต�ร�งสอนให้

เหม�ะสมสอดคล้องกับโรงเรียนต้นท�ง  

จัดให้มีก�รสอนซ่อมเสริมนอกต�ร�งออก

อ�ก�ศ จัดครูเข้�สอนให้เหม�ะสมกับ

จำ�นวนนักเรียน ห้องเรียน

ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ

กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

เกี่ยวกับคว�มเหม�ะ

สม คว�มจำ�เป็นในก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้

สื่อDLTV จัดทำ�แผนปฏิบัติ

ก�ร/โครงก�ร/กิจกรรม จัด

ทำ�ต�ร�งสอนให้เหม�ะสม 

สอดคล้องกับโรงเรียนต้นท�ง

ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ

กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

เกี่ยวกับคว�มเหม�ะ

สม คว�มจำ�เป็นในก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนโดยใช้

สื่อDLTVจัดทำ�แผนปฏิบัติ

ก�ร/โครงก�ร/กิจกรรม

ไม่ได้ดำ�เนินกิจกรรม

ใดเลยเกี่ยวกับก�ร

สร้�งคว�มเข้�ใจกับ

ครู นักเรียน   

ผู้ปกครอง  และไม่ได้

จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งไกลDLTV

๑.๒ ผู้บริห�ร ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร ส่งเสริม 

สนับสนุน อำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นไปอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ  นิเทศ ติดต�มก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนDLTV อย่�งสม่ำ�เสมอ

ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร 

ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวย

คว�มสะดวกให้ก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนเป็นไปอย่�ง

มีประสิทธิภ�พ  นิเทศ 

ติดต�มก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอนDLTV อย่�งสม่ำ�เสมอ

ว�งแผนก�รบริห�รจัดก�ร 

ส่งเสริม สนับสนุน อำ�นวย

คว�มสะดวกให้ก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอน

ไม่มีก�รว�งแผนก�ร

บริห�รจัดก�รและไม่

อำ�นวยคว�มสะดวก

ให้ก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอน

๑.๓ ครู ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียน

ต้นท�งแนะนำ�ให้ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ต�มครูต้นท�ง สรุปส�ระสำ�คัญ

ร่วมกับนักเรียนและบันทึกผลหลังก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนสิ้นสุดทุกครั้ง วัด

และประเมินผลต�มสภ�พจริงด้วยวิธีก�ร 

เครื่องมือที่หล�กหล�ยจัดกิจกรรมสอน

ซ่อมเสริมนอกต�ร�งออกอ�ก�ศ

รว่มจดัก�รเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบั

ครูโรงเรียนต้นท�งและก�ร

เอ�ใจใส่ กำ�กับ ดูแล แนะนำ�

ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ต�มครูต้นท�ง 

สรุปส�ระ

สำ�คัญร่วมกับนักเรียน  วัด

และประเมินผลต�มสภ�พ

จริงสอดคล้องกับแผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้  

ร่วมจัดก�รเรียนรู้ไปพร้อม

กับครูโรงเรียนต้นท�ง สรุป

ส�ระสำ�คัญร่วมกับนักเรียน  

วัดและประเมินผลต�ม

สภ�พจริงสอดคล้องกับ

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

ไม่ได้จัดก�รเรียนรู้ไป

พร้อมกับครูโรงเรียน

ต้นท�ง

๑.๔ นักเรียน ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น ปฏิบัติ

กิจกรรมต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับ

โรงเรียนต้นท�ง มอบหม�ย แสดง

คว�มคิดเห็น ซักถ�มครูผู้สอนห�กมี

ข้อสงสัย ขณะทำ�กิจกรรมก�รเรียน

รู้  ทบทวนบทเรียน ศึกษ�ค้นคว้�

จ�กแหล่งก�รเรียนรู้อื่นๆ

ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น 

ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียน

รู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับ

โรงเรียนต้นท�ง มอบหม�ย 

แสดงคว�มคิดเห็น ซักถ�ม

ครูผู้สอนห�กมี

ข้อสงสัย ขณะทำ�กิจกรรม

ก�รเรียนรู้ 

ตั้งใจทำ�แบบฝึกหัด ใบง�น 

ปฏิบัติกิจกรรมก�รเรียน

รู้ต�มขั้นตอนพร้อมๆ กับ

โรงเรียนต้นท�ง มอบหม�ย

ไม่ตั้งใจทำ�กิจกรรม

ก�รเรียนรู้ต�มขั้นตอ

นพร้อมๆ กับโรงเรียน

ต้นท�ง มอบหม�ย
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ด้�นประเมิน คะแนนระดับก�รประเมิน ได้

คะแนน๓ (ดีเยี่ยม) ๒ (ดี) ๑ (พอใช้) ๐ (ต้องปรับปรุง)

๑.ด้�นผลผลิต

๑.๑ โรงเรียน ประเมิน สรุปผลและร�ยง�นผลก�ร

ดำ�เนินง�นต�มโครงก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งไกลผ่�นด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้น

ปีก�รศึกษ�และนำ�ผลก�รประเมินไปใช้

เป็นข้อมูลปรับปรุง แก้ไข พัฒน�ง�นก�ร

จัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

ในปีก�รศึกษ�ต่อไป

ประเมิน สรุปผลและร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�นต�ม

โครงก�รจัดก�รศึกษ�

 ท�งไกลผ่�นด�วเทียม 

(DLTV) เมื่อสิ้นปีก�ร

ศึกษ�  

ประเมิน สรุปผลก�ร

ดำ�เนินง�นต�มโครงก�ร

จัดก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV) เมื่อสิ้นปี

ก�รศึกษ�

ไม่มีก�รประเมิน

ก�รดำ�เนินง�นต�ม

โครงก�รจัดก�รศึกษ�

ท�งไกล

 ผ่�นด�วเทียม (DLTV) 

๑.๒ ผู้บริห�ร ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�ร

ศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียม เป็นร�ย

เดือน ร�ยภ�คเรียน และสิ้นปีก�รศึกษ�  

ร�ยง�นผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินผลก�รดำ�เนิน

ง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�งไกล

ผ่�นด�วเทียม เป็นร�ยเดือน 

ร�ยภ�คเรียน และสิ้นปีก�ร

ศึกษ� 

ประเมินผลก�รดำ�เนิน

ง�นก�รจัดก�รศึกษ�ท�ง

ไกลผ่�นด�วเทียม สิ้นปีก�ร

ศึกษ� 

ไม่มีก�รประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นก�รจัดก�ร

ศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม (DLTV)

๑.๓ ครู คว�มพึงพอใจของนักเรียนต่อก�รจัดก�ร

เรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อ DLTV อยู่ระดับ 

ดีม�ก

คว�มพึงพอใจของนักเรียน

ต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู

โดยใช้สื่อDLTV อยู่ระดับ ดี

คว�มพึงพอใจของนักเรียน

ต่อก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู

โดยใช้สื่อ(DLTV อยู่ระดับ

พอใช้

คว�มพึงพอใจของ

นักเรียนต่อก�รจัดก�ร

เรียนรู้ของครูโดยใช้

สื่อDLTV อยู่ระดับ

ปรับปรุง

๑.๔ นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตร  

มีทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์และเขียน

ต�มหลักสูตรและ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร 

ร้อยละ ๗๐ของนักเรียนทั้งหมด

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ต�มหลักสูตร  มีทักษะก�ร

อ่�น คิดวิเคร�ะห์และเขียน

ต�มหลักสูตรและ มีคว�ม

รู้ต�มหลักสูตร ร้อยละ 

๖๐ของนักเรียนทั้งหมด

มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ต�มหลักสูตร  มี

ทักษะก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์

และเขียนต�มหลักสูตร

และ มีคว�มรู้ต�มหลักสูตร 

ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียน

ทั้งหมด

มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ต�มหลักสูตร 

 มีทักษะก�รอ่�น คิด

วิเคร�ะห์และเขียนต�ม

หลักสูตรและ มีคว�ม

รู้ต�มหลักสูตร น้อย

กว่�ร้อยละ ๕๐ ของ

นักเรียนทั้งหมด

รวมคะแนนทั้งหมด (๓๖)

ลงชื่อผู้ประเมิน..........................................   วัน/เดือน/ปี ประเมิน.................................  ค่�ร้อยละของคะแนน...........................

 

การนิเทศการจัดการศึกษา 
 

ความเปนมา 

 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เป็นกระบวนก�รเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อ

สร้�งผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่�งสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ ในช่วงของแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุส�ระ

สำ�คัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ�สตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อเป้�

หม�ยของก�รพัฒน�ประเทศได้ทั้งมิติคว�มมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ได้

อย่�งเป็นรูปธรรม กระบวนก�รจัดก�รศึกษ�จึงมีคว�มสำ�คัญภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต�มสถ�นก�รณ์

ปัจจุบันของสังคมไทย  ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องเป็นไปเพื่อพัฒน�คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่�งก�ย จิตใจ 

สติปัญญ� มีคว�มรู้ มีคุณธรรม และสืบทอดวัฒนธรรม ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข ส่ง

เสริมให้ประช�ชนพึ่งตนเองได้ สอดคล้องต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี ที่ระบุคติพจน์ประจำ�ช�ติว่�  “มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้วต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� มีองค์ประกอบสำ�คัญหล�ยประก�ร ก�รนิเทศก�รศึกษ�เป็นหนึ่งในองค์

ประกอบสำ�คัญของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ก�รนิเทศก�รศึกษ�เป็นกลไกสำ�คัญที่จะเร่งรัด ปรับปรุง

คุณภ�พก�รศึกษ�  เป็นกระบวนก�รที่ช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของครูมีประสิทธิภ�พและส่งผลให้

นักเรียนมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นหลักสูตร ก�รนิเทศก�รศึกษ�จะสำ�เร็จได้ผลดีเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ทักษะ

และคว�มส�ม�รถในก�รนิเทศของศึกษ�นิเทศก์ โดยก�รทำ�ง�นด้�นพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับครู เพร�ะ 

“ศึกษ�นิเทศก์ คือ ผู้ทำ�หน้�ที่นิเทศ-แนะนำ�-ชี้นำ�-กระตุ้นให้ครูและผู้บริห�รสถ�นศึกษ� เกิดคว�มรู้ คว�ม

ตระหนัก และมีทักษะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�  รวมทั้งเป็นที่ปรึกษ�ท�งวิช�ก�ร

สำ�หรับนักบริห�รระดับสูงในองค์กรที่สังกัด  ศึกษ�นิเทศก์จึงเป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีทักษะก�รพัฒน�ง�น

วิช�ก�ร และมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�ให้มีสมรรถนะในเชิงวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง

 

สาระสำาคัญ 

 ก�รนิเทศก�รศึกษ� เป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือ แนะนำ� หรือปรับปรุงท�งก�รศึกษ�แก่บุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ�ในสถ�นศึกษ�เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นของตนไปได้ด้วยดี โดยผู้นิเทศควรเอ�ใจใส่ ในก�รสำ�รวจตรวจสอบ

เพื่อดูแลแนะนำ�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของบุคล�กรในสถ�นศึกษ� ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นอย่�งดีมี

ประสิทธิภ�พ  โดยมีก�รนิเทศต�มกลุ่มง�น  นิเทศต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้  นิเทศต�ม กลุ่มเครือข่�ย และ นิเทศ

ต�มง�นที่ได้รับมอบหม�ย หรือ นโยบ�ยจุดเน้นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
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เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ

 1. สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 ได้รับก�รนิเทศ  

 ทุกโรงเรียน

 2.  สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 ได้รับก�รนิเทศ  

 ภ�คเรียนเรียน ๒ ครั้ง

     เชิงคุณภาพ

         1.  ผู้บริห�ร  มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รเรียนรู้ 

 2.  ครู มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ ให้เป็นไปต�มหลักสูตร

 

แนวทางการดำาเนินงาน 

      ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 1. ประชุมชี้แจง / จัดทำ�แผนก�รนิเทศ

 2. นิเทศต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ นโยบ�ย จุดเน้น ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

 3.  จัดทำ�เครื่องมือก�รนิเทศ ให้สอดคล้อง 

 4.  ศึกษ�นิเทศก์นิเทศชั้นเรียนในกลุ่มเครือข่�ยที่รับผิดชอบ อย่�งน้อย 1 กลุ่มเครือข่�ย  ห้องเรียน 

 ต่อ 1  ครั้ง   

 5.  สรุปผลก�รนิเทศ  วิเคร�ะห์  และนำ�ผลก�รนิเทศม�ปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ� 

     ระดับสถานศึกษา

 1. ประชุมชี้แจง จัดทำ�แผนก�รนิเทศ

 2. ผู้บริห�รโรงเรียนนิเทศภ�ยต�มกรอบง�นของโรงเรียนโดยผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

 3. ผู้บริห�รนิเทศชั้นเรียนอย่�งน้อย 1  ห้องเรียน / 1 วัน / 1  สัปด�ห์

 4. สรุปร�ยง�นผลก�รนิเทศ / มีก�ร PLC

 

วิธีการประเมินงาน 

  1.  มีก�รจัดทำ�แผนก�รนิเทศ 

 2  จัดทำ� หรือ ใช้เครื่องมือก�รนิเทศที่หล�กหล�ย

 3  จัดทำ�ปฏิทินก�รนิเทศ

 4  มีผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินก�รนิเทศภ�ยในหรือ คณะกรรมก�รนิเทศ

 5  สรุปผลก�รนิเทศ และนำ�ผลก�รนิเทศม�ปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

 

เกณฑ์การประเมิน 

         ระดับ  5  หม�ยถึง  ปฏิบัติได้  5  ข้อ    

 ระดับ  4  หม�ยถึง  ปฏิบัติได้  4  ข้อ   

 ระดับ  3 หม�ยถึง  ปฏิบัติได้   3  ข้อ   

 ระดับ  2  หม�ยถึง  ปฏิบัติได้  2 ข้อ   

 ระดับ  1  หม�ยถึง  ปฏิบัติได้  1  ข้อ   
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความเปนมาและ

ความสำาคัญ 

 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕               

ซึ่งประก�ศกฎหม�ยท�งก�รศึกษ�  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงห�คม  พ.ศ. ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้วันที่  ๒๐  สิงห�คม  

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  วันที่  ๘  สิงห�คม  พ.ศ. ๒๕๔๕  วันที่  ๒๒  กรกฎ�คม  ๒๕๕๓  ดังนี้  หมวด  

๖  ม�ตรฐ�นและ ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�   ม�ตร�  ๔๗  ให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อ

พัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน  และระบบ

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอก  

 ม�ตร�  ๔๘  ให้หน่วยง�นต้นสังกัดและสถ�นศึกษ�จัดให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�

และให้ถือว่�ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�ง

ต่อเนื่อง  โดยมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีเสนอต่อหน่วยง�นต้นสังกัด  หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ

ส�ธ�รณชน  เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�  และเพื่อรองรับก�รประเมินภ�ยนอก  กฎ

กระทรวง  ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งจัดให้มีระบบก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ�โดยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�แต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�ที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รประก�ศกำ�หนด พร้อมทั้งจัด

ทำ�แผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ที่มุ่งคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และดำ�เนินก�รต�มแผนที่

กำ�หนดไว้  จัดให้มีก�รระเมินผลและตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ� ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ� และจัดส่งร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองให้แก่หน่วย

ง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลสถ�นศึกษ�เป็นประจำ�ทุกปี

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  ให้หน่วยง�นต้นสังกัดหรือ

หน่วยง�นที่กำ�กับดูแลสถ�นศึกษ�มีหน้�ที่ในก�รให้คำ�ปรึกษ� ช่วยเหลือ และแนะนำ�สถ�นศึกษ� เพื่อให้ก�ร

ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

 
สาระสำาคัญ 

 “ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน” หม�ยคว�มว่� ก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�จ�กภ�ยใน โดยบุคล�กรของสถ�นศึกษ�นั้นเอง หรือโดยหน่วยง�นต้นสังกัดที่

มีหน้�ที่ก�กับดูแลสถ�นศึกษ�นั้น

 “ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอก” หม�ยคว�มว่� ก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�จ�กภ�ยนอก โดยส�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

หรือบุคคลหรือหน่วยง�นภ�ยนอกที่ส�นักง�นดังกล่�วรับรอง เพื่อเป็นก�รประกันคุณภ�พและให้มีก�รพัฒน�

คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

 “ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�” หม�ยคว�มว่� ก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบ

คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�แต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ� โดยมีกลไกในก�รควบคุม

ตรวจสอบระบบก�รบริห�รคุณภ�พก�รศึกษ�ที่สถ�นศึกษ�จัดขึ้น เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�และสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้

แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส�ธ�รณชนว่�สถ�นศึกษ�นั้นส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�ร

ศึกษ� และบรรลุเป้�ประสงค์ของหน่วยง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล 

 “ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ”  หม�ยถึง  ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภ�พ ที่พึงประสงค์ของคน

ไทย  เพื่อให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำ�หรับสร้�งคนไทย ๔.๐ ที่แม้แตกต่�งต�มบริบทของท้องถิ่นและ

ของสถ�นศึกษ�  แต่มีจุดหม�ยร่วม  คือ  “ธำ�รงคว�มเป็นไทยและแข่งขันได้ใน              เวทีโลก”  

 “ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�” หม�ยคว�มว่� ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภ�พ ที่พึงประสงค์และ

ม�ตรฐ�นที่ต้องก�รให้เกิดขึ้นในสถ�นศึกษ�ทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในก�รเทียบเคียงสำ�หรับก�รส่งเสริมและ

ก�รกับดูแล ก�รตรวจสอบ ก�รประเมินผล และก�รประกันคุณภ�พท�งก�รศึกษ�

 ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�  ระดับปฐมวัย  มีจำ�นวน  ๓  ม�ตรฐ�นได้แก่

  ม�ตรฐ�นที่  ๑  คุณภ�พของเด็ก

  ม�ตรฐ�นที่  ๒  กระบวนก�รบริห�รและจัดก�ร

  ม�ตรฐ�นที่  ๓  ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ

แต่ละม�ตรฐ�นมีร�ยละเอียดดังนี้

 ม�ตรฐ�นที่  ๑  คุณภ�พของเด็ก

  ๑.๑  มีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลคว�มปลอดภัยของตนเองได้

  ๑.๒  มีพัฒน�ก�รด้�นอ�รมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกท�งอ�รมณ์ได้

  ๑.๓  มีพัฒน�ก�รด้�นสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสม�ขิกที่ดีของสังคม

  ๑.๔  มีพัฒน�ก�รด้�นสติปัญญ�  สื่อส�รได้  มีทักษะก�รคิดพื้นฐ�น  และแสวงห�คว�มรู้ได้

 ม�ตรฐ�นที่  ๒  กระบวนก�รบริห�รและจัดก�ร

  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒน�ก�รทั้ง  ๔  ด้�น  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดประสบก�รณ์

  ๒.๔  จัดสภ�พแวดล้อมและสื่อเพื่อก�รเรียนรู้  อย่�งปลอดภัยและเพียงพอ

  ๒.๕  ให้บริก�รสื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศ  และสื่อก�รเรียนรู้เพื่อสนับสนุนก�รจัดประสบก�รณ์

  ๒.๖  มีระบบบริห�รคุณภ�พที่เปิดโอก�สให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยมีส่วนร่วม

 ม�ตรฐ�นที่  ๓  ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ

  ๓.๑  จัดประสบก�รณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒน�ก�รทุกด้�นอย่�งสมดุลเต็มศักยภ�พ
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  ๓.๒  สร้�งโอก�สให้เด็กได้รับประสบก�รณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่�งมีคว�มสุข

  ๓.๓  จัดบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับวัย

  ๓.๔  ประเมินพัฒน�ก�รเด็กต�มสภ�พจริง  และนำ�ผลก�รประเมินพัฒน�ก�รเด็กไปปรับปรุงก�ร

จัดประสบก�รณ์และพัฒน�เด็ก

 ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�  ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  มีจำ�นวน  ๓  ม�ตรฐ�น  ได้แก่

  ม�ตรฐ�นที่  ๑  คุณภ�พของผู้เรียน

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  ม�ตรฐ�นที่  ๒  กระบวนก�รบริห�รและจัดก�ร

  ม�ตรฐ�นที่  ๓  กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

แต่ละม�ตรฐ�นมีร�ยละเอียด  ดังนี้

  ม�ตรฐ�นที่  ๑  คุณภ�พของผู้เรียน

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

    ๑)  มีคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น  ก�รเขียน  ก�รสื่อส�ร  แลก�รคิดคำ�นวณ

    ๒)  มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์  คิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ  อภิปร�ยแลก

เปลี่ยนคว�มคิดเห็น  และแก้ปัญห�

    ๓)  มีคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งนวัตกรรม

    ๔)  มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ  และก�รสื่อส�ร

    ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�

    ๖)  มีคว�มรู้  ทักษะพื้นฐ�น  และเจตคติที่ดีต่อง�นอ�ชีพ

  ม�ตรฐ�นที่  ๒  กระบวนก�รบริห�รและจัดก�ร

   ๒.๑  ก�รมีเป้�หม�ย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถ�นศึกษ�กำ�หนดชัดเจน

   ๒.๒  มีระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พของสถ�นศึกษ�

   ๒.๓  ดำ�เนินก�รพัฒน�วิช�ก�รที่เน้นคุณภ�พผู้เรียนรอบด้�นต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�

และทุกกลุ่มเป้�หม�ย

   ๒.๔  พัฒน�ครูและบุคล�กรให้มีคว�มเชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพ

   ๒.๕  จัดสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พและสังคมที่เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนรู้อย่�งมีคุณภ�พ

   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ  เพื่อสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รและก�รจัดก�รเรียน

รู้

  ม�ตรฐ�นที่  ๓    กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

   ๓.๑  จัดก�รเรียนรู้ผ่�นกระบวนก�รคิดและปฏิบัติจริงและส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้

   ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีส�รสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้

   ๓.๓  มีก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียนเชิงบวก

   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่�งเป็นระบบ และนำ�ผลม�พัฒน�ผู้เรียน

 ๓.๕  มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒน�และปรับปรุงก�รจัดก�รเรียนรู้

เป้�หม�ย

 เชิงปริมาณ

   สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  เขต  ๒  จำ�นวน  

๑๙๕  แห่ง  จัดให้มีระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�  ต�มกฎกระทรวง  ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�  ๒๕๖๑

 เชิงคุณภาพ

    สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  เขต  ๒  มีระบบประกัน

คุณภ�พภ�ยในที่เข้มแข็ง

 
วิธีการ 

 โดยที่มีประก�ศใช้กฎกระทรวง ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ 

๒๕๖๑ ได้กำ�หนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�อันส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัดจึงกำ�หนดแนวท�งในก�รขับเคลื่อนก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�สอดคล้อง

กับหลักก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� และมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�แต่ละ

ระดับให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  

เขต  ๒ จึงได้จัดทำ�แนวปฏิบัติก�รดำ�เนินง�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ขึ้น เพื่อให้สถ�นศึกษ�ในสังกัด ใช้เป็น

แนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รพัฒน� ส่งเสริม กำ�กับดูแล และติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ให้เกิด

ประสิทธิภ�พต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� โดยมีร�ยละเอียด  ดังนี้

 ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในฐ�นะหน่วยง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล ดำ�เนินก�รดัง

ต่อไปนี้

  ๑.  ศึกษ� วิเคร�ะห์ ร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองของสถ�นศึกษ� ตลอดจนให้คำ�ปรึกษ� ช่วย

เหลือและแนะนำ�สถ�นศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�แต่ละแห่งอย่�งต่อ

เนื่อง

  ๒.  รวบรวม และสังเคร�ะห์ร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองของสถ�นศึกษ� (Self Assessment 

Report : SAR) พร้อมกับประเด็นต่�ง ๆที่ต้องก�รให้มีก�รประเมินผลและก�รติดต�มตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้

จ�กสถ�นศึกษ�และจัดส่งไปยังสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�  (สมศ.) เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลและแนวท�งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

  ๓. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ปรับปรุง และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� ต�มข้อเสนอ

แนะของสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

  ๔.  ให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (สมศ.) ในก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอก
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 ระดับสถานศึกษา

  ให้สถ�นศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุดรธ�นี  เขต  ๒  

ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

  ๑.  ให้สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งจัดให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ� เพื่อ

ให้เกิดก�รพัฒน� และเพื่อเป็นกลไกในก�รควบคุม ตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ให้เกิดก�รพัฒน�

และสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ๒.  จัดให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ� ต�มกฎกระทรวงก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

   ๒.๑  กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ� 

ระดับก�รศึกษ�ปฐมวัยและหรือระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่กระทรวงประก�ศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดทำ�

เป็น  “ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�” และให้สถ�นศึกษ�กำ�หนดเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จต�มม�ตรฐ�นของ

สถ�นศึกษ�ต�มบริบท  ทั้งนี้ ส�ม�รถเพิ่ม เติม ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� นอกเหนือ จ�กที่กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รประก�ศใช้ได้ โดยให้สถ�นศึกษ�และผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รและรับผิดชอบร่วมกัน

   ๒.๒  จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�  ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�และ

คว�มต้องก�รจำ�เป็นของสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภ�พคว�มสำ�เร็จอย่�งชัดเจนต�มม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

   ๒.๓  ดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

   ๒.๔  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดผู้รับผิด

ชอบ และวิธีก�รที่เหม�ะสม  โดยที่ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในเป็นหน้�ที่ของสถ�นศึกษ�  ต้องประเมินอย่�งน้อย

ปีละ  ๒  ครั้ง

   ๒.๕  ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นของสถ�น

ศึกษ� และนำ�ผลก�รติดต�มไปใช้ประโยชน์ในก�รปรับปรุงพัฒน�

   ๒.๖  จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รประเมินตนเอง (Self AssessmentReport : SAR) ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� พร้อมทั้งนำ�เสนอร�ยง�นผลก�รประเมินตนเองต่อคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นให้คว�มเห็นชอบและจัดส่งร�ยง�นดังกล่�วต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เป็นประจำ�ทุกปี

   ๒.๗  พัฒน�สถ�นศึกษ�ให้มีคุณภ�พโดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นผลก�รประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) และต�มคำ�แนะนำ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� เพื่อให้ก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

  ๓.  สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�ร

ศึกษ� (สมศ.) ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกของสถ�นศึกษ� เพื่อปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ต�มข้อ

เสนอแนะของสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�  (สมศ.)  และหน่วยง�นต้นสังกัดเพื่อนำ�

ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�

 
การประเมินผล 

 ในก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อุดรธ�นี  

เขต  ๒  ได้กำ�หนดเกณฑ์ในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น  ดังนี้

ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในต�มกฎกะทรวง   

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ กรอบก�รดำ�เนิน

ง�นต�มระบบ

ประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�

 

ประเด็นก�รประเมิน

 

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑ ก�รกำ�หนด

ม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�ของ

สถ�นศึกษ�

๑.คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ผู้บริห�รครู ผู้

ปกครองมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�ร

ศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

 ๒. ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ได้รับ

คว�มเห็นชอบ จ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�น

 ๓. มีก�รประก�ศม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของ

 สถ�นศึกษ�ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทร�บ

 ๔. ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�มีก�ร

ระบุตัวชี้วัดเป็นองค์ประกอบชัดเจน

 ๕.  ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� 

สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

      ๑) ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ

      ๒) บริบทของสถ�นศึกษ�

      ๓) ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น/  ก�รศึกษ�

ปฐมวัย เพื่อก�รประกัน คุณภ�พ ก�รศึกษ� ของ

กระทรวง ศึกษ�ธิก�ร

  ๕  คะแนน  

      มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน ทุกร�ยก�ร

  ๔  คะแนน  

      มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นประเมิน 

จำ�นวน ๔ ร�ยก�ร

 ๓  คะแนน 

      มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๓ ร�ยก�ร

 ๒  คะแนน 

      มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๒ ร�ยก�ร

 ๑  คะแนน 

      มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน  จำ�นวน ๑ ร�ยก�ร
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 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในต�มกฎกะทรวง   

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)

ที่ กรอบก�รดำ�เนิน

ง�นต�มระบบ

ประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�

 

ประเด็นก�รประเมิน

 

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๒ จัดทำ�แผนพัฒน� 

ก�รจัดก�รศึกษ�

ของ สถ�นศึกษ�

 ที่มุ่งคุณภ�พ ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

 ของสถ�นศึกษ�

 ๑. ศึกษ�วิเคร�ะห์สภ�พปัญห�และคว�ม

ต้องก�รที่จำ�เป็นของ สถ�นศึกษ�อย่�งเป็นระบบ

เพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�คุณภ�พ/แผนปฏิบัติร�ชก�ร

 ๒. มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้�หม�ย 

และคว�มสำ�เร็จไว้อย่�งชัดเจนและเป็นรูปธรรม

มีก�รรวบรวมผลก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

ประจำ�ปี (SAR) ผลประเมิน คุณภ�พภ�ยนอกของ 

สมศ.และผลก�รประเมินคุณภ�พผู้เรียนเป็นข้อมูล

พื้นฐ�นไว้อ้�งอิงในก�รจัดทำ�แผน

 ๓. มีก�รกำ�หนดวิธีดำ�เนินง�น โครงก�ร  

กิจกรรมที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

ครอบคลุมหลักสูตรสถ�นศึกษ� ก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้  ก�รวัดประเมินผล  ก�รพัฒน�บุคล�กร  

เพื่อให้บรรลุม�ตรฐ�น

 ๔. มีก�รกำ�หนดแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

วิทย�ก�รภ�ยนอกที่ให้ก�รสนับสนุนท�งวิช�ก�ร    

 ๕. มีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ให้บุคล�กร  ผู้

เรียน  รับผิดชอบและดำ�เนินง�นต�มที่กำ�หนดไว้

อย่�งมี  ประสิทธิภ�พ

 ๖. มีก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่และแนวท�งก�ร

มีส่วนร่วมของบิด� ม�รด� ผู้ปกครองและองค์กร

ชุมชน

  ๗ .มีก�รกำ�หนดก�รใช้งบประม�ณและ

         ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๘. มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี

 ๙. เสนอแผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�แผนปฏิบัติ

ก�รประจำ�ปีแก่คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ให้คว�ม

เห็นชอบ

 ๕  คะแนน  

   มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน จำ�นวน ๘-๙ ข้อ

 ๔  คะแนน 

 มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

จำ�นวน ๖-๗ ข้อ

 ๓  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

จำ�นวน ๔-๕ ข้อ

 ๒  คะแนน            

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

จำ�นวน ๒-๓ ข้อ

 ๑  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

จำ�นวน ๑ ข้อ

 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในต�มกฎกะทรวง   

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)

ที่ กรอบก�รดำ�เนิน

ง�นต�มระบบ

ประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�

 

ประเด็นก�รประเมิน

 

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๓ ก�รดำ�เนินง�นต�ม

    แผนพัฒน�ก�ร

จัดก�รศึกษ�ของ

   สถ�นศึกษ�

 ๑. มีก�รกำ�หนดปฏิทินก�รปฏิบัติและ

         ก�รร�ยง�นผลที่ชัดเจน

 ๒. มีก�รแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คณะทำ�ง�น/คณะ

กรรมก�รในก�รดำ�เนินกิจกรรม/โครงก�ร

 ๓.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยมีส่วนร่วมในก�ร

ดำ�เนินก�รต�มกิจกรรม/โครงก�ร 

 ๔. ก�รดำ�เนินกิจกรรม/โครงก�รเป็นไป

ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ในปฏิทินก�รปฏิบัติง�น

 ๕. มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินกิจกรรม/ 

โครงก�ร ต่อผู้บริห�รโรงเรียนทุกโครงก�ร

 ๖.มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของ

        ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังเสร็จสิ้นโครงก�ร

 ๕  คะแนน

  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน ๖ ข้อ

  ๔  คะแนน  

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๕ ข้อ

 ๓  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๔ ข้อ

 ๒  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๓ ข้อ

 ๑  คะแนน

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน           

๑-๒ ข้อ

๔ จัดให้มีก�รติดต�ม

    ตรวจสอบ

คุณภ�พ 

   ก�รศึกษ�

 ๑. ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบติดต�ม

    ตรวจสอบคุณภ�พ  ก�รศึกษ�

 ๒. มีเครื่องมือใช้ในก�รติดต�มตรวจสอบ

         คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

 ๓. กรอบ/ขอบข่�ยก�รติดต�มตรวจสอบ

ครอบคลุมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้�หม�ยก�รจัดก�ร

ศึกษ�  คุณภ�พผู้เรียน ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

ก�รบริห�รผลก�รดำ�เนินง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

 ๔. นำ�ผลก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พ

ก�รศึกษ�เป็นข้อมูลในก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�น

 ๕. มีก�รติดต�มตรวจสอบอย่�งต่อเนื่อง

สม่ำ�เสมอ อย่�งน้อยภ�คเรียนละ ๑ ครั้ง

 ๕  คะแนน

  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๕ 

ข้อ

 ๔  คะแนน  

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๔ ข้อ

 ๓  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๓ ข้อ

 ๒  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๒ ข้อ

 ๑  คะแนน

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๑  ข้อ
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 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในต�มกฎกะทรวง   

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)

ที่ กรอบก�รดำ�เนิน

ง�นต�มระบบ

ประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�

 

ประเด็นก�รประเมิน

 

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๕ จัดให้มีก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยในต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ของสถ�นศึกษ�

 ๑. แต่งตั้งคณะทำ�ง�นและกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่

ชัดเจน

 ๒. ดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�โดยใช้ธีก�รและ

เครื่องมือที่หล�กหล�ย

 ๓. มีเครื่องมือประเมินคุณภ�พภ�ยในที่

 ครอบคลุมม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ปฐมวัย และระดับ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 ๔. นำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน

เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รปรับปรุง ก�รปฏิบัติง�น 

 ๕. นำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน

       เป็นข้อมูลในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมิน

ตนเองประจำ�ปี  (SAR) ของสถ�นศึกษ�

 ๕  คะแนน

  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�ร

ประเมิน ๕ ข้อ

 ๔  คะแนน

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๔ ข้อ

 ๓  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๓ ข้อ

 ๒  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๒ ข้อ

 ๑  คะแนน

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน 

๑ ข้อ

๖ จัดทำ�ร�ยง�น 

ประจำ�ปีที่เป็น

ร�ยง�น ก�ร

ประเมิน คุณภ�พ

ภ�ยใน

 ๑. แต่งตั้งคณะทำ�ง�นและกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่

ชัดเจน

 ๒. ร�ยง�นนำ�เสนอข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณ เชิง

คุณภ�พครบทั้ง ๓  ประเด็น  ประกอบด้วย ๑)

ระดับคุณภ�พจ�กผลก�รประเมินตนเองอยู่ในระดับ

ใด  ๒)มีหลักฐ�น  ร่องรอยเชิงประจักษ์  ๓) กำ�หนด

แนวท�งยกระดับคุณภ�พให้สูงขึ้น

 ๓. มีก�รประเมินคุณภ�พต�มร�ยม�ตรฐ�นทั้ง

ระดับปฐมวัยและระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 ๔. มีก�รนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 

สถ�นศึกษ�ฯ  เพื่อพิจ�รณ�เห็นชอบ

 ๕. ส่งร�ยง�นก�รประเมินตนเองประจำ�ปีต่อ

หน่วยง�นต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

 ๕  คะแนน

  มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๕ 

ข้อ

 ๔  คะแนน  

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๔ ข้อ

 ๓  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๓ ข้อ

 ๒  คะแนน 

มีก�รดำ�เนินง�นต�มประเด็นก�รประเมิน ๒ ข้อ

 ๑  คะแนน

มีก�รดำ�เนินง�น ๑ ข้อ

 สรุปผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พภ�ยในต�มกฎกะทรวงก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 

พ.ศ. ๒๕๖๑

ก�รคิดค่�คะแนน

คะแนนที่ได้   เท่�กับ  คะแนนรวม     (๑+๒+๓+๔+๕+๖) / ๖

คะแนนที่ได้  เท่�กับ    .............................. ระดับคุณภ�พ  .....................

ช่วงคะแนน (เต็ม  ๕  คะแนน) ระดับคุณภ�พ

๐.๐๐ – ๑.๕๐ กำ�ลังพัฒน�

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ป�นกล�ง

๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดีเลิศ

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม

   ๖.๑  ร้อยละ  ๙๐  ของสถ�นศึกษ�มีระบบประกันคุณภ�พภ�ยในที่เข้มแข็ง

 ๖.๒  ร้อยละ  ๑๐๐  ของสถ�นศึกษ�จัดให้มีระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน

 
ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ 
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำาปการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 

ความเปนมา 

          สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต 2 มีนโยบ�ยในก�รส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

ได้แสดงออกถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร ศิลปะก�รแสดง และทักษะท�งวิช�ชีพ รวมทั้งก�รแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และนำ�เสนอผลง�นของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ให้ปร�กฏต่อส�ธ�รณชนทุก

ปีอย่�งต่อเนื่องโดยใช้ชื่อง�นว่� “ ง�นมหกรรมเปิดโลกวิช�ก�รส�นพลัง สพป.อด.2” ซึ่งได้รับคว�มร่วมมือ

อย่�งดีจ�กสถ�นศึกษ�ทั่งในและนอกสังกัด องค์กรต่�ง ๆ ซึ่งนอกจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนดีมีโอก�ส

แสดงออกถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร ศิลปะก�รแสดงและทักษะวิช�ชีพให้กับนักเรียนเพื่อคัดเลือก

ตัวแทนนักเรียนเข้�ร่วมประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรม  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� อุดรธ�นี 

เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญดังกล่�ว  จึงได้จัดโครงก�รนี้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  นักเรียน

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�งด้�นวิช�ก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 
สาระสำาคัญ 

 ก�รจัดก�รศึกษ�มุ่งพัฒน�นักเรียนได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่�งสูงสุดรอบด้�นอัน

จะเกิดพลังก�รขับเคลื่อนประเทศในอน�คตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผู้เรียนจำ�เป็นต้องได้รับประสบก�รณ์ตรงและ

ร่วมกิจกรรมที่สร้�งสรรค์ ก�รจัดให้มีเวทีแสดงคว�มส�ม�รถ จึงเป็นอีกหนึ่งประสบก�รณ์ที่นักเรียนจะได้แสดง

ศักยภ�พของตนเองอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ

      ๑. นักเรียนเข้�ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รนักเรียน ทุกคน

               ๒. ผู้บริห�ร  ครูผู้สอน  และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เข้�ร่วมกิจกรรมทุกคน

               ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่นเข้�ร่วมในก�รจัดง�น และชมนิทรรศก�ร ประม�ณ 3,000 

คน  

               ๔. นักเรียนเข้�ร่วมก�รประกวดแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รระดับเขตพื้นที่และระดับภูมิภ�ค  ระดับ

ช�ติ ทุกกิจกรรมสำ�หรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน

 เชิงคุณภาพ

            ๑.  ครู  นักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  ร้อยละ  100 ได้แสดงออกถึงคว�มส�ม�รถท�ง

ทักษะก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร ทักษะก�รคิด ทักษะก�รแก้ปัญห� ทักษะชีวิต ทักษะก�รใช้เทคโนโลยี 

ท�ง ศิลปะก�รแสดงและทักษะวิช�ชีพ

            ๒.  ผู้บริห�ร ครู นักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  ร้อยละ  90  ได้รับคว�มรู้ทักษะและ

ประสบก�รณ์  จ�กก�รแลกเปลี่ยนก�รเรียนรู้สู่ผลสำ�เร็จในก�รเรียนก�รสอน

            ๓. ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่น ร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมสนับสนุน

ก�รจัดก�รศึกษ�และเข้�ชมนิทรรศก�รท�งวิช�ก�รของบุตรหล�น

            ๔. นักเรียนได้เข้�ร่วมก�รประกวดแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รทั้งระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  ระดับภ�ค 

และระดับช�ติ อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 
แนวทางดำาเนินการ 

 ๑. ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

               ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนโครงก�รประกอบด้วย รองผู้อำ�นวยก�รเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ�,ศึกษ�นิเทศก์ น�ยกสม�คมครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ประธ�นกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน, ผู้อำ�นวยก�ร

สถ�นศึกษ�

                ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รระบบก�รแข่งขันและลงทะเบียน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเครือ

ข่�ยโรงเรียนละ ๑ คน 

                ๑.๓ จัดทำ�ไฟล์คู่มือ เกณฑ์ก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รนักเรียน

                ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รแข่งขันและคณะกรรมก�รตัดสินก�รประกวดแข่งขันฯ

                ๑.๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมก�รตัดสินก�รประกวดแข่งขัน

                ๑.๖ ดำ�เนินก�รประกวดแข่งขันทักษะวิช�ก�รนักเรียนต�มเกณฑ์ที่ สพฐ.กำ�หนด

                ๑.๗ ประก�ศผลก�รแข่งขันร�ยกิจกรรม ส่งต่อระดับภูมิภ�คและระดับช�ติต่อไป

        ๑.๘  สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

                ๑.๙ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำ�หรับโรงเรียนที่ได้รับร�งวัลระดับช�ติ 

        ๒. ระดับสถ�นศึกษ�  ดำ�เนินก�รดังนี้

               ๒.๑ ผู้บริห�ร/ครูผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มตระหนักแก่ครูผู้สอนและนักเรียน

               ๒.๒ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้�แข่งขันระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน 

               ๒.๓ กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียนดำ�เนินก�รแข่งขันระดับกลุ่ม

               ๒.๔ กลุ่มเครือข่�ยโรงเรียนลงทะเบียนเข้�แข่งขันระดับเขตพื้นที่ผ่�นระบบออนไลน์   

               ๒.๕ นิเทศ กำ�กับ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง

               ๒.๖ จัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นกรณีที่ได้รับร�งวัลระดับช�ติ
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 ๓. ระดับห้องเรียน  ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ดำ�เนินก�รดังนี้

               ๓.๑ ครูจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  

               ๓.๒ ครู คัดเลือกนักเรียนตัวแทนนักเรียนแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนโรงเรียน

               ๓.๓ นำ�นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในแต่ละกิจกรรมเข้�แข่งขัน ระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน และ

ระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�,ระดับภูมิภ�ค,ระดับช�ติ ต่อไป 
 

แนวทางการประเมิน 

 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รประเมินจ�กผลก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�ร ดังนี้

         ๑. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขัน แต่ละกิจกรรม 

         ๒. ผลก�รแข่งขันในระดับภูมิภ�คและระดับช�ติ

 
เกณฑ์การประเมิน 

       ๕  คะแนน  หม�ยถึง  ร�งวัลระดับช�ติขึ้นไป     

       ๔  คะแนน  หม�ยถึง  ร�งวัลระดับภูมิภ�ค

       ๓  คะแนน  หม�ยถึง  ร�งวัลระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

       ๒  คะแนน  หม�ยถึง  ร�งวัลเหรียญทองระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

       ๑  คะแนน  หม�ยถึง  เข้�ร่วมแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่�ยโรงเรียน

 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 

 
ความเปนมาและความสำาคัญ 

 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ ส่งเสริมก�ร

พัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ภ�คก�รศึกษ� เพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เย�วชน และประช�ชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่�งพอเพียง” โดยมีแนวท�ง

ในก�รพัฒน�แบบอย่�งที่เป็นเลิศ ก�รวิจัยพัฒน�ศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�น

ก�รศึกษ�ให้เข้มแข็ง ก�รพัฒน�หลักสูตรปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในวิช�ชีพครู ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังหลักคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยและสร้�งเครือข่�ยแหล่ง

เรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนก�รปลูกฝังค่�นิยมอยู่อย่�งพอเพียง

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ภ�คก�รศึกษ�กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รดังกล่�วบรรลุเป้�หม�ย คือ สถ�นศึกษ�ทุกระดับพัฒน�ผ่�นก�รประเมินและเกณฑ์คุณภ�พสถ�น

ศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดก�รเรียนรู้และก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถ�นศึกษ�พอ

เพียง) ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๙๐ ของสถ�นศึกษ�ทั่วประเทศ

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี  เขต  ๒  รับนโยบ�ยของหน่วยง�นต้นสังกัด นำ�สู่

ก�รปฏิบัติ ในสถ�นศึกษ� ในอำ�น�จหน้�ที่ต�มภ�รกิจหลักในก�รบริห�รร�ชก�รภ�ยในหน่วยง�นในพื้นที่

ที่รับผิดชอบในภ�คก�รศึกษ� ส่งเสริมสนับสนุนให้มีก�รนำ�แผนง�น โครงก�ร และกิจกรรม สู่ก�รปฏิบัติเพื่อให้

เกิดก�รพัฒน�ผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร ครู และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รน้อมนำ�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนก�รบริห�ร

จัดก�รสถ�นศึกษ� และก�รพัฒน�บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง ส่ง ผลให้เกิดก�รนำ�ไปปลูกฝัง ให้เด็กและเย�วชนรูจั้กก�ร

คิด วิเคร�ะห์อย่�งเป็นเหตุเป็นผล ใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง คือ มีคว�มพอประม�ณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีคว�มรอบรู้ 

รอบคอบระมัดระวัง ด้วยสติปัญญ� ขยัน อดทน พ�กเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นคุณค่�ของทรัพย�กรต่�ง ๆ ฝึกก�ร

อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่�งเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่�ของวัฒนธรรม ค่�นิยม 

เอกลักษณ์คว�มเป็นไทย

 
สาระสำาคัญ 

๑. แนวท�งก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

  หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระร�ชดำ�ริที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพล

อดุลเดช ได้พระร�ชท�นให้แก่พสกนิกรช�วไทยทุกคน และได้ทรงเน้นยำ้�แนวท�งก�รแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและ

ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้อย่�งมั่นคงและยังยืน ภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์และคว�มเปลี่ยนแปลง “เศรษฐกิจพอเพียง”



108 109

 เป็นปรัชญ�ชี้ถึงแนวท�งก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประช�ชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในก�รพัฒน�และบริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในท�งส�ยกล�ง โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�

เศรษฐกิจเพื่อให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัตน์“หลักพอเพียง คือ หลักพัฒน�คนให้มีคุณภ�พเพื่อก�รพัฒน�ที่

ยั่งยืน”

 ๒. องค์ประกอบหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

  เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประก�ร ดังนี้

   ๑) คว�มพอประม�ณ หม�ยถึง คว�มพอดีต่อคว�มจำ�เป็น และเหม�ะสมกับฐ�นะของ

ตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่ม�กเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่น

   ๒) คว�มมีเหตุผล หม�ยถึง ก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รเรื่องต่�ง ๆ อย่�งมีเหตุผลต�มหลัก

วิช�ก�ร หลักกฎหม�ยหลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีง�ม โดยพิจ�รณ�จ�กเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนคำ�นึงถึงผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กก�รกระทำ�นั้น ๆ อย่�งรอบรู้และรอบคอบ

   ๓) ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หม�ยถึง ก�รเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและก�ร

เปลี่ยนแปลงในด้�นต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้ส�ม�รถปรับตัว

และรับมือได้อย่�งทันท่วงที

  เงื่อนไขสำ�คัญที่จะทำ�ให้ก�รตัดสินใจ และก�รกระทำ�เป็นไปอย่�งพอเพียง จะต้องอ�ศัยทั้ง

คุณธรรมและคว�มรู้ดังนี้

  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้�งเสริมให้เป็นพื้นฐ�นจิตใจของคนในช�ติ ประกอบด้วย ด้�นจิตใจ 

คือก�รตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญ�อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม ในก�รดำ�เนิน

ชีวิตและด้�นก�รกระทำ� คือ มีคว�มขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปัน และรับผิดชอบในก�ร

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

  เงื่อนไขคว�มรู้ ประกอบด้วย ก�รฝึกตนให้มีคว�มรอบรู้เกี่ยวกับวิช�ก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�ง

รอบด้�นมีคว�มรอบคอบ และคว�มระมัดระวังที่จะนำ�คว�มรู้ต่�งๆ เหล่� นั้นม�พิจ�รณ�ให้เชื่อมโยงกันเพื่อ

ประกอบก�รว�งแผนและในขั้นปฏิบัติ

 ๓.  วิธีก�รขับเคลื่อน

 ก�รขับเคลื่อนแผนง�นโครงก�ร มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นขั้นเป็นตอนในลักษณะที่เรียกว่�                 

“ยึดโยงเครือข่�ยค่อยๆ ขย�ยผลเป็นขั้นเป็นตอน เน้นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่คว�มพอเพียง” โดยมุ่งคว�ม

สำ�คัญไปที่ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และก�รบริห�รจัดก�รต�มหลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงภ�ยใต้ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ ๕ ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ� ด้�น

หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้�นก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร ด้�นผลลัพธ์/

ภ�พคว�มสำ�เร็จ

 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ

       ๑.  สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒ ร้อยละ ๑๐๐ เข้�ร่วม

โครงก�รสถ�นศึกษ�เศรษฐกิจพอเพียง

 เชิงคุณภาพ

 ๑.สถ�นศึกษ�มีนโยบ�ยน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ขับเคลื่อน ในสถ�นศึกษ� และบูรณ

�ก�รในแผนปฏิบัติง�นประจำ�ปี

 ๒.ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

 ๓.บุคล�กรของสถ�นศึกษ�มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 
แนวทางการดำาเนินงาน 

     ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑. กำ�หนดแผนปฏิบัติง�นของหน่วยง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของหน่วยง�นต้นสังกัดและส่งเสริม

สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ� ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ 

และเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

 ๒. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�น โครงก�ร งบประม�ณที่ดำ�เนินก�ร เสนอแนะแนวท�ง ให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของหน่วยง�นต้นสังกัด

 ๓. แต่งตั้งคณะคณะทำ�ง�น ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

 ๔. ประส�นแผนปฏิบัติง�นขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ�ของ หน่วยง�น 

สถ�นศึกษ�ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นสถ�นศึกษ�พอเพียง และก�ร

พัฒน�สถ�นศึกษ�พอเพียงสู่ก�รเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�

 ๖. เป็นหน่วยประส�นง�นกล�งก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถ�นศึกษ�ในพื้นที่รับ

ผิดชอบและส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่�ยก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�น/สถ�นศึกษ� รวมทั้งภ�ครัฐและเอกชนใน

พื้นที่

 ๗. พัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รจัดก�รเรียน ก�รสอนในพื้นที่ที่รับ

ผิดชอบ

 ๘. ติดต�ม ประเมินผล และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถ�นศึกษ� ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภ�พ และสร้�งขวัญกำ�ลังใจแก่สถ�นศึกษ�
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      ระดับสถานศึกษา

 ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ต�มหลักสูตรก�ร

จัดก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ในแต่ละระดับก�รศึกษ� โดยดำ�เนินก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน ๕ ด้�น ดังนี้

 ๑. ด้�นก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

  ๑.๑ กำ�หนดเป็นนโยบ�ย ง�นวิช�ก�ร งบประม�ณ บุคคล บริห�รทั่วไป ชุมชนสัมพันธ์

  ๑.๒ นำ�หลักก�รทรงง�น (เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�) ม�ปรับใช้ในก�รบริห�ร สถ�นศึกษ�

  ๑.๓ บริห�รทรัพย�กรต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ก�รมีส่วนร่วม รู้รักส�มัคคี ไม่

ประม�ท

 ๒. ด้�นหลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

  ๒.๑ สอนวิช�เศรษฐกิจพอเพียง ต�มหลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�

  ๒.๒ บูรณ�ก�รหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงกับส�ระก�รเรียนรู้ หน่วยก�รเรียนรู้

  ๒.๓ สร้�งบรรย�ก�ศที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๓. ด้�นก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

  ๓.๑ ต่อยอดหรือพัฒน�กิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคม บริบทของสถ�นศึกษ�

  ๓.๒ มีก�รว�งแผนอย่�งรอบคอบ คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ใช้หลักคิด หลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

หลักวิช�ก�รอย่�งสมเหตุสมผล

  ๓.๓ ส่งเสริมก�รเรียนรู้และคุณธรรม

 ๔. ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร

  ๔.๑ กำ�หนดแผนง�น โครงก�รก�รพัฒน�บุคล�กรในสถ�นศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

  ๔.๒ ส่งเสริมให้บุคล�กรในสถ�นศึกษ�ศึกษ�ห�คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องอย่�งสมำ่�เสมอ

 ๕. ด้�นผลลัพธ์ ภ�พคว�มสำ�เร็จ

  ๕.๑ จัดสภ�พภูมิทัศน์ในสถ�นศึกษ�

  ๕.๒ สร้�งบรรย�ก�ศที่ดีในก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรในสถ�นศึกษ�

  ๕.๓ ร�ยง�นผลก�รร่วมกิจกรรมต่�ง ๆ ในชุมชน

  ๕.๔ มีก�รเผยแพร่ผลก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

  ๖. สถ�นศึกษ�ประเมินตนเองและร�ยง�นต้นสังกัด

 
แนวทางการประเมิน 

 ๑. สถ�นศึกษ�ประเมินตนเองโดยแบ่งเป็น  ๓  ระยะ  ได้แก่  ก่อนดำ�เนินโครงก�ร  ระหว่�งดำ�เนิน

โครงก�รและเมื่อเสร็จสิ้นโครงก�รและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นหน่วยง�นต้นสังกัด

       ๒. แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินโครงก�รระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และระดับกลุ่มเครือข่�ย

โรงเรียน

 
เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน 

 

แบบประเมินก�รพัฒน�คุณภ�พบริห�รจัดก�รต�มนโยบ�ยเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ ร�ยก�รประเมิน ระดับ

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

๑ ด้านปัจจัย(Input)

มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต�มและ

สรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง   

๓

มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย มีก�รติดต�มและสรุปร�ยง�นผล

ก�รดำ�เนินง�น

๒

มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม ๑

ไม่ดำ�เนินก�ร ๐

๒ ด้านกระบวนการ(Process)

มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจคณะครูและบุคล�กรทุกคนรับทร�บ ตระหนัก เห็นคว�ม

สำ�คัญและนำ�นโยบ�ยลงสู่ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง 

๓

มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจคณะครูและบุคล�กรรับทร�บ ตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญ

และนำ�นโยบ�ยลงสู่ก�รปฏิบัติ

๒

มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ คณะครูและบุคล�กรรับทร�บต�มนโยบ�ย ๑

ไม่ดำ�เนินก�ร ๐

๓ ด้านผลลัพธ์(Output)

นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทักษะก�รใช้ชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

๓

นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทักษะก�รใช้ชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ๒

นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจก�รใช้ชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ๑

นักเรียนไม่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ๐

รวม
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เกณฑ์การประเมิน 

 

     ด้านปัจจัย (Input)

 ระดับ ๓  หม�ยถึง    มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      ติดต�มและสรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง   

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย มีก�รติดต�มและสรุป 

     ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  มีแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม

 ระดับ ๐  หม�ยถึง ไม่ดำ�เนินก�ร

   ด้านกระบวนการ (Process)

 ระดับ  ๓  หม�ยถึง    มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ คณะครูและบุคล�กรทุกคนรับทร�บ  

     ตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญและนำ�นโยบ�ยลงสู่ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง 

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจคณะครูและบุคล�กร

                               รับทร�บ ตระหนัก เห็นคว�มสำ�คัญและนำ�นโยบ�ยลงสู่ก�รปฏิบัติ

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  มีก�รประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ คณะครูและบุคล�กร

    รับทร�บต�มนโยบ�ย

 ระดับ ๐  หม�ยถึง ไม่ดำ�เนินก�ร  

     ด้านผลผลิต (Output)

 ระดับ ๓  หม�ยถึง    นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทักษะก�รใช้ชีวิตต�มหลัก

    ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำ�วันได้

 ระดับ ๒  หม�ยถึง  นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทักษะก�รใช้ชีวิตต�มหลัก

    ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับ ๑  หม�ยถึง  นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจก�รใช้ชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของ

    เศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับ ๐  หม�ยถึง นักเรียนไม่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

 
ระดับคุณภ�พ 

 ระดับดีเยี่ยม หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๘๐-๑๐๐

 ระดับดีม�ก หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๗๐-๗๙

 ระดับดี  หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๖๐-๖๙

 ระดับพอใช้ หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๕๐-๕๙

 ระดับปรับปรุง หม�ยถึง  มีผลก�รดำ�เนินก�รอยู่ในระดับร้อยละ  ๐-๔๙

ภ � ค ผ น ว ก
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คณะทำ�ง�น

คณะที่ปรึกษา

 ๑. น�ยพรชัย    โพคันโย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒

 ๒. น�ยสม�น   บุญจะนะ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒

 ๓. น�ยช�ญชัย  ทองแสน รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุดรธ�นี เขต ๒

คณะทำางาน

 ๑. น�ยศิริพงษ์   ปุณประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

 ๒. น�ยอุดมศักดิ์   ปอโนนสูง ศึกษ�นิเทศก์

 ๓. น�ยสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษ�นิเทศก์

 ๔. น�งรัดด�  วิทย�กร  ศึกษ�นิเทศก์

 ๕. น�งสุนีย์    อุทุมทอง ศึกษ�นิเทศก์

 ๖. น�งส�วศศิธร  น�คดิลก ศึกษ�นิเทศก์

 ๗. น�งส�ววริศร�   เชิญชม ศึกษ�นิเทศก์

 ๘. น�งส�ววิมล   เถ�วัลย์ ศึกษ�นิเทศก์

 ๙. น�ยปรีด�    พงษ์วุฒินันท์ ศึกษ�นิเทศก์

 ๑๐. น�งสุภ�วดี   ปกครอง ศึกษ�นิเทศก์

 ๑๑. น�งฐิตินันท์    อุปก�ร ศึกษ�นิเทศก์

 ๑๒. น�งณัฏฐิญ�   เคนทุม ศึกษ�นิเทศก์

 ๑๓. น�งปิยฉัตร   จิตรดี ศึกษ�นิเทศก์  
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	ระดับ ๓  หมายถึง   	คณะครูและบุคลากรทุกคนรับทราบ  ตระหนักและเห็นความสำคัญ  
 				ของการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตตามนโยบาย 
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		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน มีเจตคติที่ด
		สะเต็มศึกษา (Science  Technology  Engineering  and  Mathematics  Education : STEM Education)  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้
		พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน    มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นโยบายสำนัก
		Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำหรือปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา   สร้างชิ้นงาน/ผลงาน นวัตกรรม โดยการเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 –2560)ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุ
		 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อส
		การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่ทำให้คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) และการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยใช้กระบวนการ 4A ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก (Awareness –
	     เชิงปริมาณ
	     ระดับสถานศึกษา
	 	ระดับ 0  หมายถึง	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ,ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และนักเรียนชั้น
  				มัธยมศึกษาปีที่  3  มีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)  และมีผล
  				การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  คงที่/ลดลง/เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 หรือ
 				มีค่าเฉล
		ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกไร้พรมแดน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน  ภาษาอังกฤษได้ถูกกำหนดให้เป็นภาษาในการทำงาน  เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รัฐบาลจึงถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนในทุกระดับ  กระท
	  	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อน
	  	จากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ในประเด็นด้านการศึกษาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้น้อมนำการศึกษาทา
	 	จากการนิเทศ ติดตามและการสำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     สำนักงานเขตพื้นที่การศ
	 มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรและ มีความรู้ตามหลักสูตร น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด
		การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ
	 	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการ การนิเทศการศึกษาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะเร่งรัด ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและส่ง
		การนิเทศการศึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ หรือปรับปรุงทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินงานของตนไปได้ด้วยดี โดยผู้นิเทศควรเอาใจใส่ ในการสำรวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนำการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความสามารถใ
		พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕               ซึ่งประกาศกฎหมายทางการศึกษา  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕
			๒.  รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากสถานศึกษาและจัดส่งไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เ
	          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทาง
		การจัดการศึกษามุ่งพัฒนานักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดรอบด้านอันจะเกิดพลังการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ตรงและร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การจัดให้มีเวทีแสดงความสามารถ จึงเป็
		เชิงปริมาณ
	เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษากระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย คือ สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
	ภ า ค ผ น ว ก
	คณะทำงาน

	Button 9: 
	Button 4: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 

	Prev1: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 

	Button 14: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 

	Button 23: 
	supud22: 
	Button 25: 
	Button 24: 


