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สังคมโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนภาวะโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID 19 จึงส่งผลกระทบต่อด้านการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพราะจะต้องสร้างและพัฒนา
เด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา      
ทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ได้แก่ กลยุทธ์  
ที่ 1 การพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร      
เพ่ือการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน  

การน า 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้นสู่การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
นั้น ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการที่จะศึกษาเรียนรู้และพัฒนางานให้ทันต่อ           
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดหรือกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติโดยพยายามคิดอย่างใหม่  
ท าอย่างใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ภายใต้สโลแกนว่า “ท าให้ดีกว่าเดิม เพ่ิมเติม         
คือ คุณภาพ “  นั่นก็คือการพัฒนางานที่เป็นภารกิจของเราให้เหมาะสมและดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นั่นเอง 

เอกสารเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนแผนแม่บทการบริหารจัดการที่จะบ่งบอกถึงภาพอนาคต     
และทิศทางการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาร่วมกันต่อไป 
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บทน ำ 

                  ตามที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้น
ให้สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ประสิทธิภาพ พัฒนา
ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกช่วงวัยได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ  
ที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ขณะเดียวกันแผนปฏิรูปประเทศให้ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและมุ่งความเป็นเลิศในการแข่งขันของประเทศ มีการ
บริหารจัดการที่เกิดความคล่องตัวมีความหลากหลายการจัดการศึกษาและการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล        
ในหน่วยงาน  
                  กระทรวงศึกษาธิการ โดย รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ก าหนด
นโยบายมุ่งเน้น 1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   
ในศตวรรษที่ 21  2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 4) การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว       
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน   5) การปรับระบบการประเมินผล
การศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน  7) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม        
กับวัย  8) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพลิกโฉมระบบ
การศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา       
9) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียน                
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  10) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 
ก าหนดนโยบาย“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ”  ปลดล็อค  ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง  ในมิติ 4 ด้าน  
ด้ำนที่ 1 ด้านความปลอดภัย   ด้ำนที่ 2 ด้านโอกาส  ด้ำนที่ 3 ด้านคุณภาพ  และ ด้ำนที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ด าเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนต่างๆและหน่วยงานต้นสังกัด 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน าสู่     
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  
         

 
        ภายใต้การบริหารจัดการศึกษา  Q POM Model  และค่านยิมองค์กร 

“ ท ำให้ดีกว่ำเดิม เพิ่มเติม คือ คุณภำพ” 
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 วิสัยทัศน์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

 
1. ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้ประชากรว ัยเร ียนทุกคนได ้ร ับการศ ึกษาอย ่างท ั่วถ ึง 

และมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  

มีทักษะการท างานและทักษะอาชีพท่ีดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการด ารงชีวิต  

3. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
          4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

   

           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ เป็นองค์กรแห่งคุณภำพ 
สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ   มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กำรบริหำรยึดหลัก      
ธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  โดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
 
 
 



จ 

 

 

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เหมาะสมกับวัย  
           2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และ มีทักษะชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคลื่อน 

การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำประสงค ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำย 

      

     นโยบำยที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  

     นโยบำยที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  

     นโยบำยที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

     นโยบำยที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน                          

                       และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
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กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
กลยุทธ์ 2  พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 3  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำองค์กรให้พร้อมบริกำร 

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
1.3 พัฒนาระบบการวางแผน ตรวจติดตามและประเมินผล 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1.5 ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
1.6 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
1.7 พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.8 บริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.9พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 
จุดเน้นที่ 1. Resort Office 
จุดเน้นที่ 2. Safety Office 
จุดเน้นที่ 3. 5 หน่วยงานสร้างสรรค์ 1 โรงเรียน 
จุดเน้นที่ 4. 4.1  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
               4.2   ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
               4.3   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

     4.4  พัฒนาการอ่านและการเขียน 
                4.5 ห้องเรียนคุณภาพ              

ค่ำนิยม 

 

    ท ำให้ดีกว่ำเดิม เพิ่มเติม คือ คุณภำพ 

         “ Make it better. Improve the quality” 
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำครูและบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบัติงำน  พัฒนำวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2.4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.5 พัฒนาการจัดการและคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทย และ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที่ 5. 5.1   5 เรื่องประเทืองปัญญา 
               5.2   1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ 

4.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ    
     บ้านเมืองที่ดี 
จุดเน้นที่ 6 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
จุดเน้นที่ 7 สร้างจุดขายที่แตกต่าง 
จุดเน้นที่ 8 ด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
จุดเน้นที่ 9 SBM (School Based Management) 
 
 
 

                             อัตลักษณ ์ : Identity         

 

S  -  Smile & Mind Service        บริการด้วยใจ  ประทับใจด้วยรอยยิ้ม 
M  -  Morality          มีคุณธรรม 
A  -  Accountability / Attitude   ความรับผิดชอบต่อหน้าที่/มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
R  -  Respectful     มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
T  -  Teamwork       การท างานเป็นทีม   

S  -  Social Quotient            ความฉลาดทางสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1    Resort  Office  
 
1  กรอบความคิด 

ส ำนักงำนและสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำมปลอดภัย          
มีกิจกรรมด้ำนกำรจัดสิ่งแวดล้อมเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน นักเรียนเรียน
อย่ำงมีควำมสุข และเป็นองค์กรพร้อมให้บริกำร 

Resort Office หมำยถึง กำรที่ส ำนักงำนและสถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมด้ำนอำคำรสถำนที่         
ทั้งภำยนอกและภำยใน ให้สะอำดร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย มีกิจกรรมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้       
และกำรปฏิบัติงำน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 
2  เป้าหมาย 

ส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด จัดอำคำรสถำนที่สะอำด ร่มรื่นสวยงำม ปลอดภัย มีกิจกรรม      
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับ 3 โดยก ำหนดเป้ำหมำย 
โรงเรียน 145 โรง  
 
3  วิธีการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ศึกษำแนวด ำเนินงำน 
     2. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     3. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ พัฒนำสภำพแวดล้อม จัดกิจกรรม และบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้    
              และกำรปฏิบัติงำนทั้งภำยนอกภำยในสถำนที่ 
     4. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำท ำกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผล 
     5. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ขอรับกำรประเมินมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ     
              ฉะเชิงเทรำ เขต 2     
 
4  การประเมินผล 

 

4.1 ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศที่สะอำด ร่มรื่นสวยงำม และมีควำมปลอดภัยเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
           ของนักเรียน และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตำม ระดับ 1 และเปิดโอกำสให้ครูนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตำมระดับ 2 และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ครู และบุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
           นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ได้รับกำรยกย่องชมเชย หรือเป็นตัวอย่ำงได้ 

 
4.2 ประเด็นกำรประเมิน 

    1. จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้สะอำด 
    2. จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้สวยงำม 
    3. จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้ร่มรื่น 
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    4. มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 
    5. มีบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน และกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
    6. เปิดโอกำสให้ครูนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
    7. ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร 
    8. ได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง ชมเชย หรือเป็นตัวอย่ำงได้ 

 
4.3 แนวทำงกำรประเมิน 

 1. ตรวจสอบเอกสำร แฟ้มสะสมงำน บันทึกต่ำงๆ ฯลฯ 
 2. แบบสอบถำม 
 3. สังเกตผลกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริง 
 4. สัมภำษณ์ ครู นักเรียน ชุมชน ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง 

 
4.4 กำรพิจำรณำให้ระดับคุณภำพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติตำมประเด็นประเมิน ข้อ 1-4 
ระดับ 2 ปฏิบัติตำมประเด็นประเมิน ข้อ 1-6 
ระดับ 3 ปฏิบัติตำมประเด็นประเมิน ได้ครบทุกข้อ 
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กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นที่ 2  Safety -  Office  
 

1. กรอบความคิด 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับข้ำรำชกำรครู                

และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เกี่ยวข้องโดยมีมำตรกำร สร้ำงภูมิคุ้มกัน มีกิจกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย          
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับควำมรู้ น ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลำ ทันต่อ
เหตุกำรณ ์

2. เป้าหมาย 
    ส ำนักงำนและสถำนศึกษำมีมำตรกำรสร้ำงควำมปลอดภัย ในทุกๆด้ำน ให้กับบุคลำกรที่เก่ียวข้อง

ให้กับนักเรียน โดยก ำหนดเป้ำหมำย จ ำนวนโรงเรียน 145 โรงเรียน  

3. วิธีด าเนินงาน 
    1. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ศึกษำแนวด ำเนินงำน 
    2. ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    3. ส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ก ำหนดมำตรกำรและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ควำมรู้ 
    4. สถำนศึกษำท ำกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผล 
    5. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  เขต ๒    

4 การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 ก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตำมระดับที่ 1 และเปิดโอกำสให้ครู นักเรียนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตำมระดับที่ 2 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
 

4.2 แนวทำงกำรประเมิน 
    1. ก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
    2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้ำนควำมปลอดภัย 
    3. เปิดโอกำสให้ครู นักเรียน และบุคลำกร มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร 
    4. ได้รับควำมพึงพอใจ จำกผู้รับบริกำร 
 

4.3 กำรพิจำรณำให้ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อที่ 1-2  
ระดับ 2 ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อที่ 1-3    
ระดับ 3 ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมินครบทุกข้อ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 3  (1 โรงเรียน  5 หน่วยงาน สร้างสรรค์)                        
 

1. กรอบควำมคิด 
   จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นจังหวัดที่มีหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเป็นจ ำนวนมำกตั้งกระจำยอยู่ใน         

ทุกอ ำเภอ ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต ๒ รับผิดชอบจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ 7 
อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอพนมสำรคำม  อ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอรำชสำส์น อ ำเภอแปลงยำว อ ำเภอสนำมชัยเขต 
อ ำเภอคลองเขื่อน และ อ ำเภอท่ำตะเกียบ จึงมีนโยบำยที่จะเปิดโอกำสให้หน่วยงำน/องค์กร/บุคคล เข้ำมำ       
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมสร้ำงสรรค์กำรศึกษำ ร่วมพัฒนำโรงเรียนให้ก้ำวหน้ำเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องและสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่จะส่งเสริม      
และสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรเชิญชวนให้หน่วยงำน/องค์กร/
บุคคล ทั้งภำคเอกชนและรัฐบำล เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท องค์กรเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงำน/องค์กร/บุคคลและโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยโรงเรียนหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ               
5 หน่วยงำน/องค์กร/บุคคล 

2. เป้าหมาย 
    โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีกำรด ำเนินกำร   
ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพจ ำนวน  145  โรง  

3. วิธีด าเนินงาน 
1. โรงเรียนประชำสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ที่มีควำมพร้อมมำร่วมพัฒนำโรงเรียน     
    ในด้ำนต่ำงๆ 
2. โรงเรียนและหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ประชุมวำงและร่วมกัน เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียน  
    และร่วมกันปฏิบัติตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
3. โรงเรียนและหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ร่วมกันจัดกิจกรรมตำมโอกำสอันสมควร 
4. โรงเรียนและหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ร่วมกันจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ  
5. โรงเรียนจัดท ำป้ำยชื่อหน่วยงำน/องค์กรบุคคล ที่ให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
    โรงเรียนติดตั้งไว้หน้ำโรงเรียนเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทรำบ 
6. โรงเรียนจัดท ำและมอบเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ เพ่ือมอบให้กับหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ ที่ให้กำร 
    สนับสนุนตำมโอกำสอันสมควร 
7. โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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4.การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 มีหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่งเข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำโรงเรียนและมีกำรจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนำโรงเรียนร่วมกันอย่ำงน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำรวม  อย่ำงน้อย  50,000 บำท/ปี 
ระดับ 2 มีหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง เข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำโรงเรียนและมีกำร

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำโรงเรียนร่วมกันอย่ำงน้อย  2 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำรวม   อย่ำงน้อย  100,000 บำท/ปี 
ระดับ 3 มีหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่งเข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำโรงเรียนและมีกำรจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนำโรงเรียนร่วมกันอย่ำงน้อย  3 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำรวม อย่ำงน้อย 200,000 บำท/ปี 

4.2 ประเด็นกำรประเมิน 
1. มีหน่วยงำน/องค์กร/บุคคล ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่งเข้ำมำมี ส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน 
2.มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำโรงเรียนร่วมกันกับองค์กร/บุคคล  1 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำรวมอย่ำงน้อย   
   50,000 บำท/ปี  
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำโรงเรียนร่วมกัน   2 ครั้ง มูลค่ำรวมอย่ำงน้อย 100,000 บำท/ปี 
4. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำโรงเรียนร่วมกันประชุม หลักฐำนกำรจัดกิจกรรม 3 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ำ   
   รวมกันอย่ำงน้อย 200,000 บำท/ปี 

4.3 แนวทำงกำรประเมิน 

1. ตรวจสอบเอกสำร เช่น รำยงำนกำรประชุม หลักฐำนกำรจัดกิจกรรม รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
2. สัมภำษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร นักเรียน 
3. สังเกตผลงำนที่เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 

4.4 กำรพิจำรณำให้ระดับคุณภำพ 
 

ระดับ 1 ปฏิบัติได้ตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1 - 2 
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1 - 3 
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1 – 4 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา                           
        

1.กรอบความคิด 
เร่งรัดเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนที่อยู่ในเขตบริกำรได้เข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ

อย่ำงทั่วถึง และรณรงค์ให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
 

2.เป้าหมาย 
1. เร่งรัดให้ประชำกรวัยเรียนอำยุ 6 - 14 ปี ที่ยังไม่เข้ำเรียน เข้ำรับกำรศึกษำร้อยละ 100 
2. รณรงค์ให้ประชำกรวัยเรียนอำยุ 15 - 18 ปีเข้ำรับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย           

สำยอำชีพ ร้อยละ 70 
3. ดูแลเฝ้ำระวังนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน ให้เรียนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

3.วิธีด าเนินงาน 
1. จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียนอำยุ 6 - 18 ปี ในเขตบริกำรของโรงเรียน 
2. น ำข้อมูลประชำกรวัยเรียนมำตรวจสอบโดยใช้เลขประจ ำตัวประชำชนกับข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล

ทุกสังกัดตำมเขตบริกำร 
3. เก็บข้อมูลภำคสนำมตำมรำยชื่อประชำกรที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน 
4. ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน และหรือเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำ ตอนปลำย     

ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้ำเรียน และเฝ้ำระวังติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้ม ออกกลำงคัน 

อย่ำงต่อเนื่อง 
6. จัดบริกำรกำรศึกษำในระบบ หรือส่งต่อเข้ำรับกำรศึกษำนอกระบบ 
7. รณรงค์และส่งเสริมกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ม.ต้น หรือ ม.ปลำย) ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
8. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง  

4. การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภำพ 

ระดับ 1  1. จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียนอำยุ 6 - 18 ปี ในเขตบริกำรของโรงเรียน 
 2. น ำข้อมูลประชำกรวัยเรียนมำตรวจสอบโดยใช้เลขประจ ำตัวประชำชนกับข้อมูลนักเรียน    
     รำยบุคคลทุกสังกัดตำมเขตบริกำร 
3. เก็บข้อมูลภำคสนำมตำมรำยชื่อประชำกรที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน 

 4. ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน และหรือเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 

 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้ำเรียน และเฝ้ำระวังติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้ม    
ออกกลำงคัน อย่ำงต่อเนื่อง 

   6. จัดบริกำรกำรศึกษำในระบบ หรือส่งต่อเข้ำรับกำรศึกษำนอกระบบ 
ระดับ 2  ด ำเนินกำรได้ตำมระดับ 1 และรณรงค์ส่งเสริมกำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ม.ต้น หรือ 

4.1 
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            ม.ปลำย) ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
ระดับ 3 ด ำเนินกำรได้ตำมระดับ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 แนวทำงกำรประเมิน 

1. ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ข้อมูลสำรสนเทศ ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ข้อมูลประชำกร    
    รำยต ำบลตำมเขตบริกำร ทะเบียนนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  สัมภำษณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4   ICT เพื่อการเรียนรู ้
 
1.กรอบความคิด 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ ICT หมำยถึง กำรบริกำรที่หลำกหลำย เช่น จำกกำรใช้ข้อมูล 
กำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้กำรสืบค้นข้อมูล กำรจัดท ำข้อมูล กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้โดยเน้นกำรใช้          
e-learning 
         e-Learning เป็นกระบวนกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเว็บคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ห้องเรียนเสมือนจริง และกำรเรียนด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่ำงๆ รวมถึงกำรเรียนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
อินทรำเน็ต ระบบเครือข่ำย กำรเรียนด้วยระบบเสียง ระบบภำพ ระบบดำวเทียม ระบบโทรทัศน์และซีดีรอม
เนื่องจำกโรงเรียนต่ำงๆ ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีควำมพร้อม
ในด้ำนปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนโดยใช้ ICT เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จึงจ ำกัดจุดเน้นของกำรใช้        e-
Learning ให้หมำยถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ประโยชน์จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนรู้จักกำรใช้งำนของคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้ระบบปฏิบัติกำร และโปรแกรม            กำร
ปฏิบัติงำนเบื้องต้น และกำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรค้นหำข้อมูล 

2.เป้าหมาย 
ครูผู้สอนน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เป้ำหมำยโรงเรียน  145  โรงเรียน 

3.วิธีด าเนินงาน 
1. ประกำศนโยบำย หลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนให้โรงเรียนทรำบ 
2. โรงเรียนตั้งคณะกรรมกำรศึกษำกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์และด ำเนินกำรพัฒนำ 

2.1 พัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนทุกคนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์        
และโปรแกรมพ้ืนฐำน กำรใช้อินเตอร์เน็ต กำรค้นคว้ำข้อมูลผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 

2.2 ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเช่น โปรแกรมจัดท ำเอกสำร 
โปรแกรมน ำเสนอ บทเรียนช่วยสอนกำรค้นหำข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

2.3 ครูให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์โดยตรง 
2.4 โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมพ้ืนฐำน กำรใช้อินเตอร์เน็ต กำรค้นคว้ำหำข้อมูล

ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 
2.5 โรงเรียนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระต่ำงๆ 

 
4.การประเมินผล 

 

4.1 ระดับคุณภำพ (ส ำหรับครู) 
ระดับ 1 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำยในกำรสืบค้นรวบรวมข้อมูลจัดกำรเรียนรู้ ข้อที่ 1-3 ได้ 
ระดับ 2 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำยในกำรสืบค้นรวบรวมข้อมูลจัดกำรเรียนรู้ ข้อที่ 1-4  ได้ 
ระดับ 3 ครูสำมำรถใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำยในกำรสืบค้นรวบรวมข้อมูล จัดกำรเรียนรู้ ข้อที่ 1-5 ได ้

 

 

4.2 
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4.2 ประเด็นกำรประเมิน (ส ำหรับใช้ประเมินครูผู้สอนแต่ละคน) 

 1. ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 2. ครูมีสื่อ/นวัตกรรม/กิจกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
 3. ครูจัดกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน/กำรสอน 
 4. ครูมีกำรวัดผลและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรวัดผลและประเมินผล 
 5. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรใช้เทคโนโลยีสอดคล้องงำนท่ีก ำหนด  
(ระบบปฏิบัติกำรโปรแกรมจัดท ำเอกสำร โปรแกรมน ำเสนอผลงำน) ผู้เรียนมีผลงำนที่ ใช้เทคโนโลยี 

ตำมควำมเหมำะสมกับระดับชั้น 

4.3 แนวทำงกำรประเมิน 

 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี 
 2. แบบบันทึกกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
 3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
 4. ผลงำนนักเรียน 
 5. ผลงำนครู 

4.4 ระดับคุณภำพ (ส ำหรับโรงเรียน) 

ระดับ 1 โรงเรียนที่มีจ ำนวนครูผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
ระดับ 2 โรงเรียนที่มีจ ำนวนครูผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

          ระดับ 3 โรงเรียนที่มีจ ำนวนครูผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4   กระบวนการเรียนรู ้
 

1. กรอบความคิด 
กำรพัฒนำครูให้มีทักษะกระบวนกำรกำรเรียนรู้ (Active Learning) เป็นกำรสร้ำงเสริมให้เกิด       

กำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ สร้ำงสรรค์และมีคุณภำพเกิดผลดีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. เป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ มีกำรด ำเนินกำร    

ตำมโครงกำรนี้ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 

3 วิธีด าเนินงาน 
1. ประกำศนโยบำย หลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนให้สถำนศึกษำทรำบ 
2. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินครูด้ำนทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ (Active Learning) 
3. แจ้งก ำหนดกำรประเมินให้สถำนศึกษำทรำบ 
4. คณะกรรมกำรประเมินครูและสรุปผลกำรประเมิน 
5. ประกำศผลกำรประเมิน 

4 การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภำพ  
 ระดับ 1  ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 
 ระดับ 2  ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
 ระดับ 3  ปฏิบัติได้ ทุกข้อ 

4.2 ประเด็นกำรประเมิน 
    1. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำรเรียนแบบ Active Learning 
    2. ใช้สื่อนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรเรียน กำรสอนแบบ  

Active Learning 
    3. ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกระบวนกำรคิดของผู้เรียน 
    4. ผลงำนและกำรเผยแพร่ผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกระบวนกำรเรียน กำรสอนแบบ 

Active Learning  

4.3 แนวทำงกำรประเมิน 
    1. ตรวจสอบเอกสำรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และผลงำนของผู้เรียน 
    2. ตรวจสอบผลกำรพัฒนำสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
    3. สังเกตกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู     
    4. สัมภำษณ์กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของครู และควำมสำมำรถด้ำนทักษะกระบวนกำร 

 
 

4.3 
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 พัฒนากระบวนการอ่าน การเขียน 
 

1. กรอบความคิด 
พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรอ่ำน

คล่องเขียนคล่อง และกำรอ่ำนเป็นเขียนเป็น กำรอ่ำนออกเขียนได้ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำ
ประโยค ข้อควำม โดยกำรฝึกอ่ำนและเขียนจำกต้นแบบหลำยครั้งจนสำมำรถอ่ำนและเขียนเองได้ ส่วน       
กำรอ่ำนคล่องเขียนคล่อง หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ซึ่งจะมีควำมแม่นย ำในกำรอ่ำน และเขียนรวดเร็ว
ขึ้น ส ำหรับกำรอ่ำนเป็นเขียนเป็น หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ซึ่งเมื่ออ่ำนแล้วสำมำรถจับใจควำมส ำคัญ 
ล ำดับเรื่อง เหตุกำรณ์และสรุปเรื่องจำกเรื่องที่อ่ำนได้อีกทั้งสำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวจำกกำรอ่ำนให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ
ได้ตรงตำมเนือ้หำได้ถูกต้อง 

ผู้บริหำร ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมสร้ำงนิสัย            
รักกำรอ่ำน รวมทั้งกำรแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง อ่ำนเป็น      
เขียนเป็น ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง จนผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันน ำไปสู่กำรอ่ำนเป็นเขียนเป็น 

 
2. เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้รับกำร
พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน ตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 

2.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3     
ต้องอ่ำนออกเขียนได้ทุกคน 

2.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ต้องอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และเม่ือเด็กจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ต้องอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน 
 2.3 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) ต้องอ่ำนเป็นเขียนเป็น และเม่ือเด็กจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ต้องอ่ำนเป็นเขียนเป็นทุกคน 
 
3. วิธีด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ชี้แจงผู้บริหำรให้มีพัฒนำกำรอ่ำนกำร
เขียนภำษำไทย ดังนี้ 

  3.1 ให้โรงเรียนพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้ 
    1) โรงเรียนและครูมีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนและนิสัยรักกำรอ่ำนไว้ใน

แผนปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 
    2) ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันวำงแผนด ำเนินงำน/ก ำหนดกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน 
    3) ด ำเนินงำนตำมแผน/กิจกรรมตำมก ำหนดกำรที่วำงไว้ 
    4) มีกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ และน ำผลกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ มำพัฒนำต่อเนื่อง 

         5) ก ำหนดกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนหลำกหลำย 
    6) มีกำรประเมินผล สรุปผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

4.4 
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3.2 โรงเรียนมีกำรจัดท ำข้อมูล น ำข้อมูลไปใช้พัฒนำ ดังนี้ 
    1) โรงเรียนและครูทุกคนมีข้อมูลกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้และนิสัยรักกำรอ่ำนเป็นรำยชั้น 

รำยบุคคลครบทุกชั้นเรียน 
    2) ครูน ำข้อมูลรำยบุคคลตำมข้อ 1 มำแก้ปัญหำและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนประสบผลส ำเร็จ 
    3) กำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 และ ม.1 

ต้องประสบผลส ำเร็จอย่ำงน้อยร้อยละ 85 ของจ ำนวนนักเรียนแต่ละชั้น 
    4) กำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3          

ต้องประสบผลส ำเร็จร้อยละ 100 นั่นคือนักเรียนทุกคนต้องอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง            
และอ่ำนเป็น เขียนเป็น ตำมล ำดับ 

    5) มีแนวทำงท่ีแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนที่ประสบผลส ำเร็จชัดเจน 
    6) โรงเรียนมีกำรส่งเสริมพัฒนำนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 
3.3 โรงเรียนส่งเสริมครูผู้สอนภำษำไทย ให้พัฒนำตนเอง ช่วงชั้นที่ 1 , 2 และ 3 เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 

กำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย  
3.4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอน

ภำษำไทย และมีกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย และนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ประเมินผลกำรด ำเนินกำร

พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนและนิสัยรักกำรอ่ำนเพ่ือพิจำรณำผลกำรผ่ำนตำมเกณฑ์ระดับคุณภำพของเขตพ้ืนที่ 
3.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ประกำศผลกำรประเมินและมอบ      

เกียรติบัตรแกโ่รงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินแต่ละระดับคุณภำพ 

4. การประเมินผล 
 

4.1 กำรประเมินผลกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย ท ำกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์จ ำนวนร้อยละ 
ของนักเรียนที่พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน ดังนี้ 

- นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนต้น ประเมินร้อยละของนักเรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ 
- นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย ประเมินร้อยละของนักเรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเมินร้อยละของนักเรียนที่อ่ำนเป็นเขียนเป็น 
4.2 ระดับคุณภำพ 

ระดับ 1 นักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนร้อยละ 65 - 74 และนักเรียนร้อยละ   
50 อ่ำนหนังสือนอกเวลำ 20 เล่ม/ปี 

ระดับ 2 นักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนร้อยละ 75 - 84 และนักเรียนร้อยละ 
50 อ่ำนหนังสือนอกเวลำ 30 เล่ม/ปี 

ระดับ 3 นักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนร้อยละ 85 ขึ้นไป และนักเรียนร้อยละ 
50 อ่ำนหนังสือนอกเวลำ 40 เล่ม/ปี 
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          4.3 แนวทำงกำรประเมิน 

   1. ตรวจสอบกำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนอย่ำงเป็นระบบของโรงเรียนจำกแผนปฏิบัติกำร/
โครงกำร/กิจกรรม ที่โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำ 

   2. ตรวจสอบกำรจัดท ำข้อมูลกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ และผลกำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน 
   3. สังเกต สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้อง 
   4. กำรพิจำรณำร้อยละนักเรียนที่พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนได้ตำมระดับคุณภำพที่ก ำหนดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 นักเรียนทุกคน เมื่อจบชั้นนี้ต้องอ่ำนออกเขียนได้ทุกคน
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กลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4   ห้องเรียนคณุภาพ 
 

1 กรอบความคิด 
ห้องเรียนคุณภำพ เป็นกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวทำง

โรงเรียนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ 1. ด้ำนกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ครูผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง ผู้บริหำรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 2. ด้ำนหลักสูตร กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
3. ด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียน และกำรวำงแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) 4. ด้ำนกำรใช้ ICT 5. ด้ำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพท ำให้เกิดคุณภำพของผู้ เรียน             
ตำมมำตรฐำน 

2 เป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ด ำเนินกำรส่งเสริม     

กำรจัดห้องเรียนคุณภำพ ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำย โรงเรียน 145 โรง 

3 วิธีด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และ สถำนศึกษำชี้แจงผู้บริหำร ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ รับทรำบ แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 

3. ให้ควำมรู้ โดยกำรศึกษำเอกสำร และรูปแบบที่หลำกหลำย เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนิน งำน         
แก่บุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ และสถำนศึกษำวำงแผนส่งเสริม 
สนับสนุน กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4. นิเทศ ติดตำม ดูแลช่วยเหลือ โรงเรียน 

5. โรงเรียนประสำนศึกษำนิเทศก์ท ำกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน 

6. จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนห้องเรียนคุณภำพของโรงเรียนในสังกัด 

4 การประเมินผล 
 

 4.1 กำรประเมินผล (ครูผู้สอน) 
     ระดับคุณภำพ มี 3 ระดับ ได้แก่  

      ระดับ 1     ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
      ระดับ 2     ปฏิบัติได้ 1-5 ข้อ 
      ระดับ 3     ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 
 
 
 
 

4.5 
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 4.2  กำรประเมินผล (ผู้บริหำร) 

     ระดับคุณภำพ มี 3 ระดับ ได้แก่  
      ระดับ 1  ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 
      ระดับ 2  ปฏิบัติได้ 1-5 ข้อ 
      ระดับ 3  ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

 4.3  แนวทำงกำรประเมิน 

      1. ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
กระบวนกำรคิดโดยใช้ Backward Design/สื่อกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 

      2. สังเกตกำรสอน  

      3. สัมภำษณ์ครูในกำรจัดกำรเรียนรู้  

      4. สังเกตบรรยำกำศกำรจัดชั้นเรียน 

      5. สังเกต สัมภำษณ์ นักเรียน ตรวจผลงำน และกำรประเมิน คุณภำพนักเรียน 

      6. สัมภำษณ์ ผู้บริหำรโรงเรียนในกำรส่งเสริม สนับสนุน และกำรนิเทศภำยใน 
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กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นที่ 5    5 เรื่องประเทืองปัญญา                           
 

1 กรอบความคิด 

5 เรื่องประเทืองปัญญา เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งทุกคนต้องพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ              
ที่หลากหลายอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี  เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ปรับปรุง  และพัฒนางานให้บังเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง ตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
โรงเรียน 145 โรง 

3 วิธีด าเนินงาน 
3.1 ชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาในความรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวด าเนินงานใน 5 เรื่อง

ประเทืองปัญญา ดังนี้ 

ㆍ ครูและบุคลากรต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปีโดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และใช้
เวลาในการพัฒนาแต่ละเรื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

ㆍ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เมื่อครบ 5 เรื่องให้รายงานตามแบบบันทึกที่ก าหนด
ต่อบังคับบัญชา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตามล าดับ เพ่ือรับ
เกียรติบตัร 

ㆍ สถานศึกษา/หน่วยงาน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษารับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
จะได้รับประกาศระดับคุณภาพการพัฒนาตนเองในระดับคุณภาพนั้นๆ 

ㆍ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนที่มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีพัฒนาตนเองในระดับคุณภาพ 3 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.2 วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการ           
ที่หลากหลาย 

3.3 สถานศึกษาและหน่วยงานส่งรายงานผลการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  

3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ตรวจสอบรายงานผลการพัฒนา
ตนเองมอบเกียรติบัตร จัดท าสถิติการรับเกียรติบัตรของครูและบุคลากรเพ่ือประกาศระดับคุณภาพการพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประกาศจ านวนโรงเรียนที่มีครู     
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองในระดับคุณภาพ 3 ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

5.1 
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4 การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า      

5 เรื่อง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ระดับ 2 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า  

5 เรื่อง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ระดับ 3 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า  

5 เรื่อง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

4.2 ประเด็นการประเมิน 
1. สถานศึกษา/หน่วยงาน ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 
    1) ร่องรอยที่ได้รับการพัฒนา (วุฒิบัตร,เกียรติบัตร,รายงานผล ฯลฯ) 
    2) บันทึกส่งผลการพัฒนา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  
    1) ตรวจสอบแบบบันทึก 
    2) พิจารณาให้เกียรติบัตรแก่บุคคลและประกาศระดับคุณภาพแก่สถานศึกษา/หน่วยงาน 
    3) ประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.3 การพิจารณาให้ระดับคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ระดับ 1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในปีที่ขอไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ระดับ 2 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในปีที่ขอไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ระดับ 3 ครูและบุคลากรได้รับพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในปีที่ขอไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
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กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นที่ 5    1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม                           
 

1 กรอบความคิด 
1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม เป็นจุดเน้นตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดค้นแสวงหา 
จัดท า หรือดัดแปลงขึ้น ทั้งในลักษณะของกระบวนการ เทคนิควิธีการ หรือสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น แบบฝึก
ทักษะต่างๆ บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา      
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2 เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒       
ทุกคนได้ศึกษา ค้นคว้า และจัดท านวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ น ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ อย่างน้อย คนละ 1 เรื่อง/ปี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประกาศรับรองผลการใช้นวัตกรรม โรงเรียน 145 โรง 

 
3 วิธีด าเนินงาน 

3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และสถานศึกษา ชี้แจงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และสถานศึกษาวางแผนส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 

3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดท าหรือพัฒนานวัตกรรม ตามแนวทางที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ก าหนดแล้วรายงานผลการใช้นวัตกรรมต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หรือหัวหน้ากลุ่มของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ แล้วแต่กรณี 

3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
นวัตกรรมและรายงานผลการใช้นวัตกรรมแล้วรับรองประกาศผลการจัดท าและใช้นวัตกรรมและเผยแพร่      
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
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4 การประเมินผล 
  

          4.1 ระดับคุณภาพ 
     ระดับ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
     ระดับ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
     ระดับ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4.2 ประเด็นการประเมิน 
     4.2.1 นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภารกิจและสภาพปัญหาหรือความต้องการพัฒนา 
     4.2.2 มีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและครอบคลุม

ประเด็นส าคัญ คือ ระบุความส าคัญและปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการจัดท า
หลักการแนวคิด หรือผลการวิจัยที่น ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

     4.2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรม 
     4.2.4 มีประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
     4.2.5 มีการเผยแพร่ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

4.3 แนวทางการประเมิน 
     4.3.1 ส าหรับครู ใช้แนวทางการประเมินว่าเป็นไปตามประเด็นการประเมิน โดยวิธีการ 

1) สังเกตการปฏิบัติงาน 
2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือร่องรอยที่ปรากฎเช่น นวัตกรรม ชิ้นงาน รายงานผล    

การใช้นวัตกรรมสื่อประกอบการจัดท านวัตกรรม 
3) สัมภาษณ์ผู้จัดท านวัตกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

     4.3.2 ส าหรับสถานศึกษาให้ตรวจสอบร้อยละของครูที่มีนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ตามประเด็น        
การประเมินครบทุกรายการ  
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     กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 6พัฒนาโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศ      
 

1 กรอบความคิด 
การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ เป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนโดยการเทียบเคียงหรือเทียบวัด (Benchmarking)ระหว่างโรงเรียนของตนเอง 
กับโรงเรียนหรือองค์กรชั้นน าอื่นๆ เพ่ือพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    
ที่เหนือกว่า  
 
2 เป้าหมาย 

การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จ านวน 145 โรง 

3 วิธีด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนรับทราบ 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
3. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยประเมินจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง วิเคราะห์

ระดับคุณภาพร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ และจัดอันดับที่ เพ่ือทราบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 
    3.2 การวิเคราะห์ช่องทางการพัฒนาโรงเรียน (Gap Analysis Benchmarking) เพ่ือทราบ 

1) เราอยู่ที่ไหน 
2) ใครเก่งท่ีสุด 
3) เขาเก่งได้อย่างไร 
4) เราจะท าให้ดีกว่าเขาอย่างไร 
โดยการเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    3.3 การปรับปรุงโรงเรียน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ อาจโดยศึกษา      
จากตัวอย่างที่ดีที่สุด (Improvement with Best Practice) โดยมีการเยี่ยมชมศึกษาแบบเจาะลึก โรงเรียน
หรือองค์กรชั้นน าที่ได้ปฏิบัติได้ดีท่ีสุด 

4. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
5. แจกเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน 
6. รวบรวมวิธีการด าเนินงาน Best Practice เผยแพร่ 
 

4 การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภาพ 
    ระดับ 1 มีโครงการ/แบบ /กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 1 กลุ่มสาระ 
    - จ านวนนักเรียน ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
    - นักเรียนมีผลงานปรากฎที่แสดงความเป็นเลิศ ในระดับโรงเรียน 
    ระดับ 2 มีโครงการ/แบบ /กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 3 กลุ่มสาระ 
    - จ านวนนักเรียน ร้อยละ 6 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 

6 
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    - นักเรียนมีผลงานปรากฎที่แสดงความเป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
    ระดับ 3 มีโครงการ/แผน/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 5 กลุ่มสาระขึ้นไป 
    - จ านวนนักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
     - นักเรียนมีผลงานปรากฏที่แสดงความเป็นเลิศในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ/สากล 
 

4.2 ประเด็นการประเมิน 
    1. มีโครงการ/แผน/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
    2. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
    3. มีผลส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
    4. มีผลงานนักเรียนได้รับการยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างของโรงเรียนอื่นๆ ได ้
4.3 แนวทางการประเมิน 
    1. สังเกต 
    2. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการท างาน 
4.4 การพิจารณาให้ระดับคุณภาพ 
    ระดับที ่1 ปฏิบัติได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 
    ระดับที ่2 ปฏิบัติได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 ถึงข้อ 2 
    ระดับที ่3 ปฏิบัติได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 ถึงข้อ 4 
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กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 7  สร้างจุดขายที่แตกต่าง    
 

1 กรอบความคิด 
สร้างจุดขายที่แตกต่าง เป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่เป็น

เอกลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆ และชุมชนเพ่ือพัฒนาเยาวชน    
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม       
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
2 เป้าหมาย 

สร้างจุดขายที่แตกต่าง โดยการพัฒนาภาระงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีจุดเด่นเกิดประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับ มีเป้าหมาย จ านวนโรงเรียน  145 โรง 

 
3 วิธีด าเนินงาน 

1. โรงเรียนวางแผนด าเนินงานที่เป็นจุดขาย 
2. โรงเรียนพัฒนางานที่เป็นจุดขาย 
3. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรับการประเมิน 
4. คณะกรรมการประเมินผลงาน 
5. ประกาศผลการประเมินผลงาน 
6. สรุปผลและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 
 

4 การประเมินผล 
 

4.1 เกณฑ์การประเมิน 
     ผลในการประเมินแต่ละเรื่องจะต้องผ่านประเด็นการประเมินทั้ง 8 ข้อ 
4.2 ประเด็นการประเมิน 
    โรงเรียนต้องมีผลงานที่เป็นจุดขายตามประเด็นต่อไปนี้ 
    1. มีแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ และมีความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
    3. มีกระบวนการพัฒนาตามแผน 
    4. มีบุคลากรหลายฝ่ายมีส่วนร่วม 
    5. มีผลงานที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่น 
    6. มีประโยซน์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงาน 
    7. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อหน่วยงาน และชุมชน 
    8. มีเครือข่ายขยายผลการด าเนินงาน 

4.3 จุดขายที่สามารถส่งเข้ารับการประเมิน เช่น 
    1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    2. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

7 
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    3. โรงเรียนคุณภาพชุมชน 
    4. สถานศึกษาพอเพียง 
    5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    6. โรงเรียนผู้น าการใช้ ICT 
    7. โรงเรียนส่งเสริมการกีฬา ดนตรี ด้านวัฒนธรรม 
    8. โรงเรียนคุณธรรมศีลธรรมน าการศึกษา 
                             ฯลฯ 

 4.4  ระดับคุณภาพของผลงาน 
     ระดับ 1   มีจุดขาย จ านวน  1  เรื่อง 
   ระดับ 2   มีจุดขาย จ านวน  2  เรื่อง 
            ระดับ 3  มีจุดขาย  จ านวน  3  เรื่องข้ึนไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 8  ด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน   
 

1 กรอบความคิด 
การด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา ที่มี    
การวางแผนกิจกรรมการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบสะท้อนถึงความมีคุณภาพ  
โดยสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีร่องรอยหลักฐานการเตรียมการรองรับ   
การประเมินจากภายนอกอย่างชัดเจน เป็นการประเมินตนเองโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือได้รับ         
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

2 เป้าหมาย 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        

และสามารถด ารงคุณภาพให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
3 วิธีด าเนินงาน 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานการด ารงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนมีการก าหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพให้ชัดเจน 

2. แจ้งสถานศึกษาให้ทราบรายละเอียดของแนวทางและวิธีการด าเนินงาน 
3. ให้สถานศึกษา ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ด ารงคุณภาพการศึกษา

อย่างยั่งยืนและเตรียมรับการประเมิน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ด าเนินการประเมินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้วยเครื่องมือ และวิธีการประเมินที่ก าหนด 
5. สรุปผลการด าเนินงาน และประกาศผลการด ารงคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

4 การประเมินผล 
 

4.1 ระดับคุณภาพ 
    ระดับ 1 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีกระบวนการบริหาร 

ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และ
การน าผลการประเมิน มาปรับปรุงงาน และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

    ระดับ 2 ด าเนินการได้ตามระดับ 1 และมีการรายงานประกอบด้วย จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง หรือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผล
การประเมินมาตรฐานให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 

    ระดับ 3 ด าเนินการได้ตามระดับ 2 และมีร่องรอยหลักฐานการเตรียมการรองรับการประเมินจาก
ภายนอกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการประเมินตนเองโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

8 



25 
 

4.2 ประเด็นการประเมิน 
    1. มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
    2. มีกระบวนการการบริหาร ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงานการด าเนินงานตามแผน            

การตรวจสอบประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
    3. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    4. มีการรายงานประกอบด้วย จัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ าป ี
    5. มีการร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานที่ผ่านมาในรอบแรกให้มีระดับ

คุณภาพที่สูงขึ้น 
    6. มีร่องรอยหลักฐานการเตรียมการรองรับการประเมินจากภายนอกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    7. มีการประเมินตนเอง โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

4.3 แนวทางการประเมิน 
    1. สังเกตการบริหารงานของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
    2. สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 

4.4 การพิจารณาให้ระดับคุณภาพ 
    ระดับ 1 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-3 
    ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-5 
    ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-7 
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  กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นที่ 9  School Based Management 
 

1 กรอบความคิด 
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกลยุทธ์ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ไปยังโรงเรียนโดยตรง        
ให้โรงเรียนมีอ านาจอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารงานด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและบริบท        
ที่เหมาะสมของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2 เป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ทุกโรงเรียนมีรูปแบบ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ที่มีความเข้มแข็ง และมีอิสระคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษา
ตามกรอบภารกิจที่ได้รับการกระจายอ านาจทั้ง  4 ด้าน และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียน 145 โรง  

3 วิธีด าเนินงาน 
1. ประกาศนโยบายและแนวทางการกระจายอ านาจให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. บริหารจัดการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
7. รายงานการประเมินตนเองต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 การประเมินผล 
 

     4.1 ระดับคุณภาพ การบริหารด้านวิชาการ 
    ระดับที ่1   ปฏิบัติได้ 1-4 ข้อ  
    ระดับที ่2   ปฏิบัติได้ 1-6 ข้อ     
    ระดับที ่3   ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

                     4.2 ระดับคุณภาพ การบริหารด้านงบประมาณ 
    ระดับที ่1   ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ  
    ระดับที ่2   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ     
    ระดับที ่3   ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

                        4.3 ระดับคุณภาพ การบริหารด้านบุคคล 
    ระดับที ่1   ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ  
    ระดับที ่2   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ     
    ระดับที ่3   ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 
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                        4.4 ระดับคุณภาพ การบริหารด้านทั่วไป 

    ระดับที ่1   ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ  
    ระดับที ่2   ปฏิบัติได้ 1-4 ข้อ     
    ระดับที ่3   ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

                        4.5 แนวทางการประเมิน 
1) ตรวจสอบเอกสาร เช่น แผนกลยุทธ์ หลักฐานการด าเนินงาน/โครงการตามแผนงาน 

                     รายงานผลการประเมินแผนงาน 
2) สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้แทนองค์กร นักเรียน 
3) ตรวจสอบผลงานหรือสังเกตการด าเนินงานระหว่างการจัดกิจกรรมในแผนงาน/

โครงการที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินผลตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ...................................................... 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 1 Resort office  สะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐาน  
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สะอาด    
2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้สวยงาม    
3 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้ร่มรื่น    
4 มีมาตรการรักษาความปลอดภัย    
5 มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
   

6 เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ    
7 ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ    
8 ได้รับการยกย่อง ชมเชย หรือเป็นตัวอย่างได้    

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-4 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-6  
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
     
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.............................................................อ าเภอ................................................ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 2 Safety office  สร้างความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลาในสถานศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐาน  
มี ไม่มี 

1 ก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ในสถานศึกษาใน
ทุกด้านเช่น 
 1. ภัยยาเสพติด 
 2. ภัยจากความรุนแรง 
 3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. การค้ามนุษย์ 
 5. อาชญกรรมไซเบอร์ 
 6. ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุบัติภัยธรรมชาติ โควิด – 19  ฝุ่น PM 2.5 

   

2 จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับมาตรการ    
3 เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ    
4 ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ    
5 ได้รับการยกย่อง ชมเชย หรือเป็นตัวอย่างได้    

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-3 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-4  
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 

 
     
 

 
 

 
 
 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน..............................................................อ าเภอ................................................ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 3  5 หน่วยงาน สร้างสรรค์ 1 โรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา    
      โรงเรียน จ านวนไม่น้อย กว่า 5 หน่วยงาน  
ค าชี้แจง โปรดระบหุน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล งบประมาณสนับสนุน วัน/เดือน/ ปี เอกสารหลักฐาน 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

5 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   คิดเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย     50,000 บาท 
 2. ระดับ 2   คิดเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย   100,000 บาท 
 3. ระดับ 3   คิดเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย   200,000 บาท 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
 

 
 
 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.............................................................อ าเภอ............................................. จงัหวัด ฉะเชิงเทรา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.1  ประชากรวัยเรียนท่ีอยู่ในเขตบริการได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง และมีการรณรงค์ให้นักเรียน
ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสาร หลักฐาน  
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1.  จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนอายุ 6 - 18 ปี ในเขตบริการของโรงเรียน    
2. น าข้อมูลประชากรวัยเรียนมาตรวจสอบโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน     

กับข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามเขตบริการ 
   

3. เก็บข้อมูลภาคสนามตามรายชื่อประชากรที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน    
4. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และหรือเรียนต่อระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
   

5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าเรียน และเฝ้าระวังติดตามนักเรียน    
ที่มีแนวโน้ม ออกกลางคัน อย่างต่อเนื่อง 

   

6. จัดบริการการศึกษาในระบบ หรือส่งต่อเข้ารับการศึกษานอกระบบ    
7. รณรงค์และส่งเสริมการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ม.ต้น หรือ ม.ปลาย)     

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
   

8. รายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง    
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-6 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-7  
3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ      ผ่าน 
                           ไม่ผ่าน 
 

        
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน............................................................อ าเภอ........................................... จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.2  ICT เพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษาน าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสาร หลักฐาน  
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา    
2. ครูมีสื่อ/นวัตกรรม/กิจกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน 

ที่ใช้เทคโนโลยี 
   

3. ครูจัดกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน/การสอน    
4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการวดัผล 

และประเมินผล 
   

5. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องงานที่ก าหนด 
(ระบบปฏิบัติการโปรแกรมจัดท าเอกสาร โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน) ผู้เรียนมีผลงานที่ใช้เทคโนโลยี ตามความเหมาะสม 
กับระดับชั้น 

   

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-3 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-4 
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 

สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 

     
 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (ครู) 
แบบประเมินตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
โรงเรียน.........................................................อ าเภอ............................................. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.3 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการคิดเป็นการสร้างเสริมให้เกิดการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน  

 ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรียนแบบ  

Active Learning 
   

2. ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการเรียน การสอน แบบ Active Learning 

   

3. ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน    
4. ผลงานและการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะ

กระบวนการเรียน การสอนแบบ Active Learning 
   

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-2  
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-3  
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
     
 

 
 
 

 

 

 

 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
โรงเรียน.........................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.4  พัฒนากระบวนการอ่าน การเขียน (เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้) 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน  

 ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1  มีกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่านไว้ใน

แผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
   

2 ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมมือกันวางแผนด าเนินงาน/ก าหนด 
กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 

   

3 ด าเนินงานตามแผน/กิจกรรมตามก าหนดการที่วางไว้    
4 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และน าผลการนิเทศ ก ากับติดตาม  

มาพัฒนาต่อเนื่อง 
   

5 มีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนหลากหลาย    
6 มีการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการพัฒนา    

 

เกณฑ์การพิจารณา 
        1. ระดับ 1  ด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1 - 2 
        2. ระดับ 2  ด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1 - 4 
        3. ระดับ 3  ด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1 - 6 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
     
 

 
 

 

 

 

 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
4.5  ห้องเรียนคุณภาพ (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
 ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง  พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 
  

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี  
1 เป็นผู้น าในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้วยการมีส่วนร่วมของครู 
   

2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน 

   

3 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

   

4 มีการนิเทศภายในแบบพ่ีเลี้ยง (Coaching)    
5 ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV/DLIT) และนวัตกรรมอ่ืนๆที่ได้รับการยอมรับ 
   

6 ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน อย่างเป็นระบบครบวงจร 

   

 

 เกณฑ์การพิจารณา 
  1. ปฏิบัติได้  1-3 ข้อ   ระดับคุณภาพ 1 
  2. ปฏิบัติได้  1-4 ข้อ   ระดับคุณภาพ 2 
  3. ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ   ระดับคุณภาพ 3 
 สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (ครูผู้สอน) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ชื่อ - สกุล ....................................................... โรงเรียน ..................................................... 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ   
จุดเน้นที่ 4 โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่าน การเขียน และขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
4.5  ห้องเรียนคุณภาพ (ครูผู้สอน) 
 
 ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง  พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 
  

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 

มี ไม่มี  
1 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2 ปีย้อนหลัง    
2 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน บูรณาการ   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะกระบวนการ
คิดลงในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   

3 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
4 ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน    
5 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา

ครอบครัว สติปัญญา ความประพฤติฯ 
   

6 มีแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN)    
 

 เกณฑ์การพิจารณา 
  1. ปฏิบัติได้  1-3 ข้อ ระดับคุณภาพ 1 
  2. ปฏิบัติได้  1-4 ข้อ  ระดับคุณภาพ 2 
  3. ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ  ระดับคุณภาพ 3 
 สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
         
 
 
 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
                            จุดเน้นที่ 5 ครู 1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม 

แบบบันทึกส่งผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  โครงการ 5 เรื่อง ประเทืองปัญญาของ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... 
โรงเรียน/หน่วยงาน....................................................................อ าเออ........................................................ 

ที ่ ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา สถานที่จัด วันเดือนปี ท่ีจัด จ านวนวัน 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน 

         (................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 

         (................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 



39 
 

แบบประเมินผลตนเอง (ครู) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
(นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................... 

โรงเรียน.........................................................อ าเออ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเน้นที่ 5  1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และจัดท านวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ ชื่อผลงานและแนวทางการเผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสาร หลักฐาน 
มี ไม่มี 

1 นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภารกิจและสภาพ
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนา 

   

2 มีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่มีเนื้อหาสาระ        
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและครอบคลุมประเด็นส าคัญ 

   

3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรม    
4 มีประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน    
5 มีการเผยแพร่ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา      

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
   

เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-2 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-4  
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณอาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
 
 

 
     

 
 
 
 
 

 
 
 

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

      ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (สถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

โรงเรียน.........................................................อ าเออ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเน้นที่ 5  1 คน 1 ปี 1 นวัตกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า และจัดท านวัตกรรม 
ค าชี้แจง โปรดรุบุข้อมูลตามที่ก าหนด 
 

ที ่ รายช่ือผู้ส่งผลงาน นวัตกรรม 
1   
2   
3   
4   

5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ระดับ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2. ระดับ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
3. ระดับ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณอาพ    
     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 
 
    
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (สถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
จุดเน้นที่ 6 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสร้างศักยภาพของโรงเรียน  พัฒนาผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21  
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน  

 มี ไม่มี 
1.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 1 กลุ่มสาระ    
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 2 กลุ่มสาระ    
3. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 5 กลุ่มสาระ    
4. มีผลงานนักเรียนได้รับการยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างไม่น้อยกว่า

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
   

 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

    ระดับ 1 มีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 1 กลุ่มสาระ 
    - จ านวนนักเรียน ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
    - นักเรียนมีผลงานปรากฎที่แสดงความเป็นเลิศ ในระดับโรงเรียน 
    ระดับ 2 มีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 2 กลุ่มสาระ 
    - จ านวนนักเรียน ร้อยละ 60 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
    - นักเรียนมีผลงานปรากฎที่แสดงความเป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
    ระดับ 3 มีโครงการ/แผน/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 5 กลุ่มสาระข้ึนไป 
    - จ านวนนักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
     - นักเรียนมีผลงานปรากฏที่แสดงความเป็นเลิศในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ/สากล 

สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    

              ผ่าน 
              ไม่ผ่าน  
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (สถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
จุดเน้นที่ 7 สร้างจุดขายที่แตกต่าง สร้างจุดขายที่แตกต่าง โดยการพัฒนาภาระงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน   
มีจุดเด่นเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ  

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน 

 มี ไม่มี 
1 มีแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมน าสู่การปฏิบัติ และมีความ

สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   

2 มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์    
3 มีกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
4 มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ    
5 มีหน่วยงานราชการภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ    
6 มีผลงานที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเอกลักษณ์        

หรือเป็นจุดเด่น 
   

7 มีประโยซน์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงาน    
8 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อหน่วยงาน และสาธารณชน    
9. สถานศึกษาสร้างจุดขายที่แตกต่างไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง    

 

เกณฑ์การพิจารณา 
          1. ระดับ 1   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-3 
 2. ระดับ 2   ปฏิบัติได้ ตามข้อ 1-6  
 3. ระดับ 3   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ 
สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเอง (สถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
จุดเน้นที่ 8 ด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน จัดระบบการประกันคุณภาพภายในมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐาน 
มี ไม่มี 

1 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอ    
2 มีกระบวนการการบริหาร ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การด่าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการน่าผล 
การประเมินมาปรับปรุงงาน 

   

3 มีการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ    
4 มีการรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ่าปี (SAR)    
5 ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลการประเมินมาตรฐานในรอบ 

ที ผ่านมาให้มีระดับคุณภาพที สูงขึ้น 
   

6 มีร่องรอยหลักฐานการเตรียมการรองรับการประเมินจากภายนอก        
อย่างต่อเนื องและยั งยืน 

   

7 มีการประเมินตนเอง โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือได้รับ 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

   

เกณฑ์การพิจารณา 
    1. ระดับ 1 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-3 
    2. ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-5 
    3. ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1-7 

สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    

     ผ่าน 
     ไม่ผ่าน 

     
 
 
 
 

ลงชื อ....................................................... 
(....................................................) 

ผู้ขอรับการประเมิน 

ลงชื อ.......................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 

ผู้อ่านวยการสถานศึกษา 
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แบบประเมินตนเอง (สถานศึกษา) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

โรงเรียน.........................................................อ าเภอ................................................จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน 
จุดเน้นที่  9 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based Management) โดยมีชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายในช่อง   พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน 
มี ไม่มี  

1. การบริหารงานด้านวิชาการ 
1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

   

2 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและจุดเน้นสาระท้องถิ่น และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 

   

3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

   

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา 
สื่อเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลง 

   

5 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

6 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

   

7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   

2. การบริหารงานด้านงบประมาณ 
1 วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดท าแผนปฏิบัติ

การที่สอดคล้องกับภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
และน าแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐาน 
มี ไม่มี  

2 มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
อย่างชัดเจน โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน     
ให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

   

3 ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ    

4 ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ    
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 
   

2 ร่วมสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   

3 เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

4 พัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

   

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
1 มีการสร้าง พัฒนาเครือข่าย และบริหารจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
   

2 ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับ
การบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

   

3 วางแผน พัฒนาและบ ารุ งรั กษาอาคาร  สถานที่  และ
สภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

   

4 มีการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 

   

5 มีการประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน องค์กร ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ การบริหารด้านวิชาการ 
      ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1-4 ข้อ  
      ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 1-6 ข้อ     
      ระดับ 3 ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 
 

สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผา่น 

     ไมผ่า่น 
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ระดับคุณภาพ การบริหารด้านงบประมาณ 
      ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ  
      ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ     
      ระดับ 3 ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

ระดับคุณภาพ การบริหารด้านบุคคล 
      ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ  
      ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ     
      ระดับ 3 ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

ระดับคุณภาพ การบริหารด้านทั่วไป 
      ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ  
     ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 1-4 ข้อ     
      ระดับ 3 ปฏิบัติได้ ครบทุกข้อ 

 
     

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

ผูข้อรบัการประเมิน 

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

ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 

สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
     ผา่น 

     ไมผ่า่น 

 

  สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
       ผา่น 

       ไมผ่า่น 

 

  สรุปผลการประเมิน       ระดับคุณภาพ    
       ผา่น 

       ไมผ่า่น 

 




