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ก คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

ค าน า 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 ได้จัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรพัฒนำ
ห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ปีกำรศึกษำ 2558 สำระในเอกสำรประกอบด้วยหลักกำร แนวคิด 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีควำมรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข กำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมวิสัยทัศน์องค์กรว่ำ “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ล ำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนให้ประชำกรวัยเรียนให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ประชำคมโลก บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย” โดยมี
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กรตำมกรอบแนวคิดและทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและห้องเรียนคุณภำพที่จะส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียน 

     กำรจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ได้ปรับปรุงและทดลองใช้ในห้องเรียนจริง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้จะใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บังเกิดผลเลิศต่อห้องเรียนและสถำนศึกษำ 
                ขอขอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำนที่ได้ร่วมมือกันจัดท ำเอกสำรเล่มนี้ขึ้น ขอให้ผู้บริหำร และครูผู้สอน  
น ำคู่มือและแนวทำงกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2558 ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้บังเกิดผลเลิศต่อสถำนศึกษำและกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ล ำพูน เขต 2 ต่อไป 

 
 
 

                     กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                                                      
                                                                ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน  เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

สารบัญ 
     หน้ำ 

ค ำน ำ              ก 
สำรบัญ              ข 
บทที่ 1    บทน ำ 

   ห้องเรียนคุณภำพกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ……….………………………………………..….. 1 
   ควำมหมำยของห้องเรียนคุณภำพ…………………………....………………………………………….….. 3 
   ควำมส ำคัญของห้องเรียนคุณภำพ………………………………………….…………………….………..... 3 
   ประโยชน์ของห้องเรียนคุณภำพ………………………………………………………………….…………... 4 

บทที่ 2    แนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่สถำนศึกษำคุณภำพ                                     6 
  บทบำทของผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ……………………………………….….....  8 
    บทบำทของผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ…………………………………………..... 14 
    บทบำทผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………………………………………………………… 14   
    บทบำทครูผู้สอน……………………………………………………………………………………….. 15 
    บทบำทนักเรียน………………………………………………………………………………………... 18 
    บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขุมขน ผู้ปกครองนักเรียน………….……….. 18 
    บทบำทผู้สนับสนุนจำกภำยนอก……………………………………………………………….… 18 
บทที่ 3  กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ 
  กรอบกำรประเมิน………………………………………………………………………………………….……… 20 
  เกณฑ์กำรประเมิน…………………………………………………………………………………….………….. 26 
บทที่ 4   แนวกำรติดตำมตรวจสอบและประเมิน 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำห้องเรียนคุณภำพ………………………………………………………………….…….. 37 
บรรณำนุกรม………………………………………………………………………………………………….……………….……. 38 
ภำคผนวก…………………………………………………………………………………………………….………………….…… 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

บทท่ี 1 บทน า 
ห้องเรียนคุณภาพกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำมคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำเป็นสิ่งส ำคัญที่ทุกฝ่ำยที่มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำต้องตระหนั กและด ำเนินกำร 
จนบรรลุผลในที่สุด ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของคนไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 จึงระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ
จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ รวมทั้งเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก(ก ำหนดไว้ในหมวด 6 มำตรำ 48) 
นอกจำกนี้เพ่ือให้เกิดกำรน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงก ำหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ(ตำมวรรคสอง มำตรำ 47) เพ่ือให้สอดรับกับกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สองและให้เชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กำรอำชีวศึกษำ กำรอุดมศึกษำและกำรประกันคุณภำพภำยนอก จึงได้มีกำรประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม(พ.ศ.2546)  
ซึ่งได้มีกำรน ำไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเรียบร้อยแล้วในเล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษำยน 2553 
ท ำให้มีผลบังคับใช้แล้ว ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโดยกำร
ส่งเสริม สนับสนุนและก ำกับดูแลของหน่วยงำนต้นสังกัด ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถำนศึกษำ 
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีควำมรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกฎกระทรวงดังกล่ำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 จึงได้จัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียน
คุณภำพขึ้น เพ่ือให้สถำนศึกษำเข้ำใจและตระหนักถึงประโยชน์ของกำรพัฒนำคุณภำพของห้องเรียน 
ให้มีคุณภำพได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง ส่วนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ ร่วมพัฒนำและประเมินห้องเรียนคุณภำพสู่สถำนศึกษำคุณภำพ เพ่ือเสริมสร้ำง  
ให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งต่อไป 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

 กำรก ำหนดมำตรฐำนห้องเรียนคุณภำพ มีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำจะต้อง
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดและหลักกำรพ้ืนฐำน เกี่ยวกับห้องเรียนคุณภำพประกอบด้วย ควำมหมำย  
ควำมส ำคัญ แนวคิดและประโยชน์ของห้องเรียนคุณภำพ รวมทั้งรำยละเอียดและควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำน
กำรศึกษำระดับต่ำงๆ กระบวนกำรและขั้นตอนกำรประยุกต์แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
หลักกำรอุดมกำรณ์ ในกำรจัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ปีกำรศึกษำ 2558 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรพัฒนำและกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 ได้จัดประชุมระดมควำมคิดจำก 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปี 2558-2561 ก ำหนด
วิสัยทัศน์องค์กรว่ำ “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในกำร
ขับเคลื่อนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ประชำคมโลก บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย”ภำยใต้กรอบแนวคิด ทิศทำง นโยบำย
และกลยุทธ์ของหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนซึ่งจะช่วยให้  
กำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
ที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โดยมีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กรตำมกรอบ
แนวคิดและทิศทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
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กำรศึกษำ
ประถม 
ศึกษำ 

ล ำพูน เขต 
๒ 

องค์ประกอบท่ี ๑ 
พัฒนำผู้เรียนทุกระดับ  

ทุกประเภท 

องค์ประกอบท่ี ๒ 
ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ท่ัวถึง 
คลอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ และมีคุณภำพ 

องค์ประกอบท่ี ๓ 
พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

องค์ประกอบท่ี ๔ 
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พึงประสงค์

ตำมหลักสูตร 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 



 
3 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

ความหมายของห้องเรยีนคุณภาพ 
           ห้องเรียนคุณภาพ หมำยถึง ห้องเรียนที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เอ้ือต่อ
คุณภำพนักเรียนเกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่ำงแท้จริง มีครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ได้คุณภำพมำตรฐำนและนักเรียน  
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 

ความส าคัญของห้องเรยีนคุณภาพ 
กำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งทำงตรงในรูป

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และทำงอ้อมในรูปของสมำคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ หน่วยงำน
องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน รวมทั้งสถำนประกอบกำรต่ำงๆ สิ่งที่เห็นได้ชัด คือสถำนศึกษำเป็นผู้จัดท ำ
หลักสูตรเพ่ือจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ควำมต้องกำรและบริบทของ
ท้องถิ่นโดยใช้กรอบหลักสูตรแกนกลำง กำรที่สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำด้วยตนเอง 
ย่อมท ำให้คุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแตกต่ำงกันไป ด้วยเหตุนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 จึงก ำหนดให้
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำที่ได้มำตรฐำนเดียวกัน และให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำที่เป็นสำระเกี่ยวกับอุดมกำรณ์ 
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  

มำตรฐำนกำรศึกษำในทุกระดับทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและห้องเรียน  
จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในในเชิงปรัชญำ คือส ำคัญต่อกำรวำงรำกฐำนของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิด
ควำมสมดุลในคุณภำพของผู้เรียน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้สำมำรถด ำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นปกติสุข สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
หรือชุมชน เมื่อมองในกำรปฏิบัติ  มีควำมส ำคัญต่อกำรวำงนโยบำย กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
มำตรกำรในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในปัจจุบันและอนำคตที่สภำพแวดล้อม มีควำมเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรเป็นฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรพยำกรณ์คุณภำพ  
ที่คำดหวังตำมท่ีต้องกำร ก่อให้เกิดกำรวำงแผนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวล่วงหน้ำได้  
          อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา คือ กำรจัดให้มีกำรศึกษำตลอดชีวิต และกำรสร้ำงสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและสังคม บูรณำกำรอย่ำงสมดุลระหว่ำงปัญญำธรรม 
คุณธรรม และ วัฒนธรรม เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝัง
ควำมเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือกำรท ำงำน
ที่มีคุณภำพ โดยให้สังคมทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน และ
สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงมั่นใจว่ำ กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำชีวิตและสังคม ดังนั้น แนวคิดของ
ห้องเรียนคุณภำพ จึงสอดคล้องกับอุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีองค์ประกอบที่ส ำคัญคือ ปัจจัยน ำเข้ำ 
ได้แก่ ตัวผู้เรียน สภำพแวดล้อมหรือบริบททั้ งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำที่มีผู้ปกครอง ชุมชน ครู  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ฉะนั้น ห้องเรียนคุณภำพ จึงต้องก ำหนดให้ครอบคลุมตำม
องค์ประกอบของกำรจัดกำรศึกษำ โดยมีแนวคิดที่ส ำคัญดังนี้ 



 
4 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

 1. การบูรณาการ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมเกี่ยวข้องกันทั้งด้ำนกำรบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สภำพหรือบริบทของชุมชนนั้นๆ จึงต้องมีกำรพิจำรณำถึงควำม
สอดคล้องขององค์ประกอบเหล่ำนี้ในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ ให้มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน
ทั้งมำตรฐำนด้ำนครู ผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
 2. ความสอดคล้อง กำรก ำหนดคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำหรือผลผลิตจำกกำรศึกษำนับตั้งแต่ 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ก ำหนดว่ำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ดังนั้นในกำรก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ จึงต้องให้มีควำมสอดคล้องกันในแต่ละระดับตั้งแต่ หน่วยงำนที่เป็น
ผู้รับผิดชอบ สถำนศึกษำจนถึงห้องเรียน  
 3. การรับผิดชอบร่วมกัน กำรจัดกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำร 
ที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ จึงต้องให้มีกำร
แสดงควำมรับผิดชอบร่วมกันทุกส่วน กำรมีบทบำทหรือกำรท ำงำนร่วมกันเป็นสิ่งส ำคัญที่จะท ำให้กำร 
จัดกำรศึกษำส ำเร็จลุล่วงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ คือ
สภำพแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรจ ำกัดของทรัพยำกรท ำให้ต้องมีกำรวำงแผน 
กำรใช้ทรัพยำกรล่วงหน้ำ ประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรจัดกำรศึกษำนั้นสิ่งส ำคัญคือทรัพยำกรมนุษย์ 
เพรำะเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงหรือนโยบำยหลัก ดังนั้นก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ 
จึงต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดอย่ำงมีคุณค่ำ 

ประโยชน์ของห้องเรียนคุณภาพ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี้ คือ 
1. ช่วยให้สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
2. สถำนศึกษำสำมำรถวำงหลักและแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

ให้สอดคล้องกับนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัด 
3. สถำนศึกษำใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ กำรตรวจสอบ กำรนิเทศ กำรติดตำมและประเมินผล 

รวมทั้งประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
4. สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนภำพและควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำ 
5. เพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรศึกษำส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำ 

และเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในระยะต่อไป 
กล่ำวโดยสรุป ห้องเรียนคุณภำพมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

 1) เด็ก ได้รับกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนมีแบบแผน ไม่อยู่ในภำวะเสี่ยง เรียนเก่ง เป็นคนดี   
มีควำมสุขและได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง 



 
5 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

 2) ครู ได้มีระบบกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ ไม่ทิ้งชั้นเรียน มีควำมสุขกับกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทดลองด้วยวิธีกำรของตน สร้ำงผลงำน พอกพูนประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญให้เกิดขึ้น  
ตำมระยะเวลำในกำรท ำงำน มีเกียรติได้รับกำรยอมรับในระดับมืออำชีพ 
 3) ผู้บริหาร มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำจำกผลงำนกำรวิจัยของครูทุกคน และต่อยอด
ควำมสมบูรณ์ของหลักสูตรสถำนศึกษำสู่ควำมก้ำวหน้ำ มีบุคลำกรที่มีคุณค่ำ แต่ละสถำนศึกษำได้สร้ำง  
องค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทที่มีอยู่  
 4) โรงเรียน กล้ำประกำศตนเป็นโรงเรียนคุณภำพเป็นสถำบันที่มีคุณค่ำแก่ชุมชน เป็นแบบอย่ำง
และได้รับควำมเชื่อม่ันเชื่อถือ    
 5) ชุมชนและผู้ปกครอง ได้สถำนศึกษำของชุมชนที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร  มีกำร
พัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงเชื่อถือ 
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในครูและระบบกำรศึกษำ 
 6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ สำมำรถติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดได้อย่ำงมีทิศทำง สำมำรถควบคุมระดับคุณภำพและมำตรฐำนได้ ลดควำมเสี่ยงด้ำน  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  สถำนศึกษำมีควำมหลำกหลำยในแนวทำงปฏิบัติ (Best 
Practices) เป็นองค์ควำมรู้สู่กำรแลกเปลี่ยนต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไปในรูปแบบกำรมีส่วนร่วมแบบภำคีเครือข่ำย
นิเทศสถำนศึกษำประจ ำเครือข่ำยที่รับผิดชอบที่เรียกว่ำเบญจภำคี 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ 

สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนระดับปฏิบัติที่ส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งนี้ต้องยึดหลักว่ำผู้เรียน  
มีควำมส ำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ดังนั้นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ คือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 ก ำหนดให้มำตรฐำนกำรศึกษำ
เป็นเครื่องสะท้อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรน ำไปใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม ก ำกับดูแล  
กำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
เต็มตำมศักยภำพและตรงตำมควำมต้องกำร คุ้มค่ำ เสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

จำกควำมส ำคัญและควำมเป็นมำดังกล่ำว สำมำรถน ำมำจัดท ำเป็นแผนภำพกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

 กำรจัดระบบกำรบริหำร
จัดกำร 

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 กำรจัดระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 คุณภำพผู้เรียนตำม
ธรรมชำติและเต็ม
ศักยภำพ 

 คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ 

 กำรติดตำม  ตรวจสอบ
คุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ก ำหนดแนวทำง 
กำรจัดกำรศึกษำ 

กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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          แผนภำพกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำดังกล่ำวมีองค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ 
            1. การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยประกอบด้วยกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรโดยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดบุคลำกรให้เหมำะสมกับศักยภำพ ภำระและปริมำณงำน ใช้
หลักกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรท ำงำนทุกด้ำน 
          2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ
เพ่ือให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น ประกอบด้วยคุณภำพผู้เรียนตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำรโดย
ก ำหนดเป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคุณภำพที่ชัดเจนสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงไรก็ตำมสถำนศึกษำอำจเพ่ิมเติมมำตรฐำน  
ที่เฉพำะเจำะจงเหมำะกับบริบทของชุมชน แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเป็นกรอบควบคุม กำรด ำเนินงำน 
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
          3. การก ากับติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพไปสู่เป้ำหมำย ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพเป็นกำรประเมินภำยใน โดยบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนต้นสังกัดตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2553 ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
จำกเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ภำยใน 3 ปี 
         กระบวนกำรด ำเนินกำรทั้ง 3 องค์ประกอบ มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นวงจรกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง
โดยมีมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นเป้ำหมำยและเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  
โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นตัวจักรส ำคัญ โดยให้บุคลำกรในโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
บุคลากรระดับสถานศึกษา 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(1) เตรียมควำมพร้อม 

 ศึกษำแนวคิด ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 โดยเฉพำะหมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ (ฉบับปี พ.ศ.2546 และฉบับปี พ.ศ.2553 ) มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนมำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 สร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกแก่บุคลำกรให้ เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมคุณภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืนเป็นผลให้คุณภำพผู้เรียนมีพัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำขึ้นโดยล ำดับ 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำมีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่พัฒนำงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีคุณภำพเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสังกัดและมอบหมำยงำนให้มี
ผู้รับผิดชอบชัดเจนตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมถนัดและควำมสนใจ 

 ก ำหนดเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ระดับสถำนศึกษำโดยน ำข้อมูล
และสำรสนเทศที่ได้จัดท ำไว้รวมทั้งข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในรอบที่ผ่ำนมำผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ผลกำรทดสอบระดับชำติและผลกำรประเมินที่เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์และสังเครำะห์
แล้วจึงจัดท ำแผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดไว้  

 กรณีสถำนศึกษำขนำดใหญ่หรือขนำดกลำงควรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับสถำนศึกษำมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยให้หลำยฝ่ำยมีส่วนร่วมได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้แทนนักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและภำคเอกชนในท้องถิ่น รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอนทุกระดับกำรศึกษำโดยมีจ ำนวนตำมที่เห็นสมควรส่วนสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีบุคลำกรน้อยมำก 
อำจไม่จ ำเป็นต้องตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในแต่ควรแต่งตั้งคณะท ำงำนในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
ที่ก ำหนดภำระหน้ำที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบงำนที่ชัดเจนซึ่งหมำยรวมถึงงำนประกันคุณภำพภำยในด้วย 

 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกำรด ำเนินงำนที่สอดรับตำมเป้ำหมำยและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำและระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยจัดให้มีข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
เพ่ือเห็นแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ได้แก่ สภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำร ผลกำร
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยปีของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำรอบแรก
และรอบที่ 2 รวมทั้งข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำข้อมูล
นักเรียนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวำงแผน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยบุคคล ห้องเรียน ระดับชั้น กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยปีในภำพรวมของสถำนศึกษำเพ่ือเทียบเคียงกับผลกำรประเมินระดับชำติ  
ข้อมูลด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยชั้น/รำยปี จ ำนวนนักเรียน
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ลำออกกลำงคัน นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ นักเรียนที่มีภำวะผู้น ำ เป็นต้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน เช่น จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ สัดส่วนครูต่อผู้ เรียน สัดส่วนครูต่อนักเรียน
ใน 1 ห้องเรียนเป็นต้น ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่น ข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน (Baseline Data) และเป็นจุดเริ่มของกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงเป็นระบบต่อไป 

  (2) ด ำเนินกำร 

 จัดท ำคู่มือ/แนวด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพระดับสถำนศึกษำโดยให้
บุคลำกรหลำยฝ่ำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมด ำเนินกำร ซึ่งช่วยให้กำรด ำเนินงำนมีลักษณะกำรมีส่วนร่วมทั่ว
ทั้งองค์กร (school wide) และเป็นหลักฐำนแสดงถึงควำมตระหนักและควำมพยำยำมของสถำนศึกษำที่
เด่นชัดขึ้นและน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมส ำหรับสถำนศึกษำขนำดเล็กอำจจัดท ำแนวทำงด ำเนินงำน
อย่ำงย่อก็ได ้

 ปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบ 
             (3) ประเมินผล 

 นิเทศ ติดตำมตรวจสอบให้บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในอย่ำงเข้มแข็งปฏิบัติอย่ำงจริงจังต่อเนื่องเป็นระบบสัมพันธ์กันทุกฝ่ำยใช้แผนงำน/ โครงกำร
เป็นเข็มทิศในกำรปฏิบัติงำนจริงใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ ผลกำรประเมินภำยในและภำยนอกเพ่ือประโยชน์ใน
กำรพัฒนำและเพ่ือกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  

 ประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำทุกด้ำนทุกปี ทั้งด้ำนผู้บริหำร ด้ ำนครูผู้สอน 
และด้ำนผู้เรียน ให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำทุกระดับที่โรงเรียนจัดกำรศึกษำ 

 น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบมำวิเครำะห์หำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำแล้วประมวลผล  
เป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีต่อไป 

    (4) พัฒนำและปรับปรุง 

 ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลงำนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบร่วมชื่นชมผลงำน   

 น ำผลไปวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ต่อเนื่องเป็นระบบต่อไป    
2. ครู 

               (1) เตรียมควำมพร้อม 

 ศึกษำแนวคิด ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับผู้บริหำรสถำนศึกษำท ำควำม
เข้ำใจถึงคุณประโยชน์ของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 จัดท ำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ตนสอนหรือรับผิดชอบ (กรณีเป็นหัวหน้ำกลุ่ มสำระ) ข้อมูลด้ำนสุขภำพ  
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถิติกำรมำเรียน ข้อมูลส่วนตัวของครูเองได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำอบรมหรือกำรดูงำน 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ครูใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ควรจัดท ำให้อย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน (ครูมีแฟ้มประวัติและผลงำนของตนเอง) 
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 ร่วมก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนในภำพรวมของสถำนศึกษำและจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

 จัดท ำแผนพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตนรับผิดชอบเป็นรำยบุคคล จัดท ำหน่วย 
กำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ท้ำทำยกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนท ำให้รู้สึกสนุกและต้องกำรแสวงหำต ำตอบหรือควำมรู้ในส่วนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อไปอีกใช้วิธีกำรวัด
และประเมินผลหลำย ๆ วิธีที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำและตัดสินผลกำรเรียนได้
อย่ำงถูกต้องสะท้อนแนวทำงในกำรปรับปรุงผู้เรียนได้อย่ำงถ่องแท้รวมทั้งจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษโดยเน้นกิจกรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้เรียนเป็นอันดับต้น 

 ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้
ระดับสถำนศึกษำ นโยบำย เป้ำหมำย กำรจัดกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 

              (2) ด ำเนินกำร 

 จัดกำรเรียนรู้และกิจกรรมตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริงรวมทั้งบันทึกผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำไป
ปรับปรุงและพัฒนำวิธีสอน/จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
            (3) ประเมินผล 

 ประเมินและสรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร  

 เขียนรำยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร รำยภำค
เรียนแล้วรวบรวมสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปี  

 น ำเสนอหรือรำยงำนผลแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชนหรือสำธำรณชน เป็นต้น 

                 (4) พัฒนำและปรับปรุง 

 น ำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ หน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและผลกำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร มำศึกษำวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำเป็นรำยบุคคล รำยชั้น 
รำยภำค รำยปี เพ่ือก ำหนดเป็นเป้ำหมำยใหม่ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรพัฒนำตำมศักยภำพให้มำกที่สุด 

   3 นักเรียน 

 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเองเพ่ือให้รู้จักกำรวำงแผนพัฒนำระบบกำรคิด  
กำรแก้ปัญหำและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียนตำมสภำพควำมเป็นจริงได้เป็นอย่ำงดี 

 มีส่วนร่วมและและให้ควำมร่วมมือกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ/
หน่วยหรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และแผนงำน/โครงกำร 

 ให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องตำมควำมเป็นจริงโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นให้สัมภำษณ์ หรือแสดง
นิทรรศกำร/ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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4 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน 

 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเก่ียวกับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ได้แก่ สภำพ
กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำร กำรจัดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น สภำพทำงภูมิศำสตร์หรือบริบทของ
ชุมชน กำรปกครอง อำชีพ สภำพเศรษฐกิจของท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและค่ำนิยมของท้องถิ่น 

 ร่วมก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ระดับสถำนศึกษำ โดยใช้
ข้อมูลท้องถิ่นตำมสภำพจริง 

 ร่วมส่งเสริมบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงมืออำชีพ เสนอควำมคิดเห็นพัฒนำ 
เชิงวิชำกำรสนับสนุนหรือระดมทุนทรัพย์เพ่ือกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ติดตำมกำรใช้  
งบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

 พัฒนำสภำพแวดล้อมสถำนที่ของโรงเรียนและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อ/อุปกรณ์
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นรวมทั้งกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 

 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพสถำนศึกษำโดยให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติ
จริงได้อย่ำงสอดคล้องต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกถึงควำมเป็นตัวตนของสถำนศึกษำได้ชัดเจนตำมสภำพจริง 
บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ผู้บริหารการศึกษา เช่น ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     (1) เตรียมควำมพร้อม 

 ศึกษำแนวคิด ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับสถำนศึกษำและศึกษำอย่ำงลุ่มลึกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือกำรมีวิสัยทัศน์ในกำรท ำงำน สำมำรถเป็นที่พ่ึงแก่สถำนศึกษำได้อย่ำงสมภำคภูมิ 

 ก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรในสังกัดและมอบหมำยงำนเกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับปฐมวัยให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนตรงตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ ควำมถนัดและควำมสนใจ 

 สร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกแก่บุคลำกรในกำรสร้ำงและพัฒนำให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน 

     (2) ด ำเนินกำร 

 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
เป็นรำยสถำนศึกษำ (School Profile) ได้แก่ สภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำร ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
รำยปีของสถำนศึกษำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำรอบแรกและรอบที่ 2 เพ่ือ
สร้ำงเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน (Baseline Data) และเป็นจุดเริ่มของกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 

 ก ำหนดเป้ำหมำยและมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำคู่มือ
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยให้ชุมชนองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ตลอดจนบุคลำกรในส ำนักงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
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 พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีหรือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถมีขวัญก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีคุณภำพมีกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรในเวลำที่ก ำหนด 

 ก ำหนดวิธีกำรและด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกสำมปีเพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำง
สอดคล้องต่อเนื่องเป็นระบบบ่งบอกถึงควำมเป็นตัวตนของสถำนศึกษำได้ชัดเจนตำมสภำพจริงโดยเฉพำะกำร
เสนอแนะให้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศของตนเองและข้อเสนอแนะของกำรประเมินภำยนอกรอบที่ผ่ำนมำเป็นเหตุผลใน
กำรจัดท ำแผนงำน / โครงกำร กำรประเมินภำยในและกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่มีกำรปฏิบัติเป็นคณะและรับรู้
ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องทั่วถึง (school wide) ทุกขั้นตอน 

 (3) ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

 วิเครำะห์หำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำแล้วประมวลผลเป็นระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำ
เป็นรำยงำนประจ ำปี  

 สรุปและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชนประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  

    (4) ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง 

 น ำผลกำรด ำเนินงำนไปวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ต่อเนื่อง 
2.ศึกษานิเทศก์ 

         (1) วำงแผน 

 ศึกษำแนวคิด ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพภำยในตำมส่วนที่ตนรับผิดชอบ 
ได้แก่ สภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำร ผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยปีของสถำนศึกษำ ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำรอบแรกและรอบท่ี 2 เพ่ือสร้ำงเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน (Baseline Data) 
รำยโรงและรำยปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มของกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ 

 ร่วมก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำที่สอดรับกับนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

 ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในรูปแบบของตนเองที่สอดคล้องกับแนวทำง/คู่มือ
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยให้ชุมชน องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ตลอดจนบุคลำกรในส ำนักงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น
น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
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       (2) ด ำเนินกำร 

 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ได้แก่ นโยบำย เป้ำหมำย มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ ตลอดจนวิธีกำรกำรติดตำมตรวจสอบและ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 น ำแผนกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ 
       (3) นิเทศ ติดตำม และตรวจสอบ  

 นิเทศ ติดตำมและตรวจสอบเพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงสอดคล้องต่อเนื่องเป็นระบบ  

 สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นรำยสถำนศึกษำ 
สรุปในภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเทียบเคียงกับระดับประเทศเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง ก ำหนด
มำตรกำรเร่งรัดคุณภำพสถำนศึกษำกรณีที่พัฒนำไปไม่ถึงมำตรฐำนหรือไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 วิเครำะห์หำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำแล้วประมวลผลจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลกำรประเมิน
เพ่ือกำรพัฒนำจัดท ำเป็นข้อมูลและสำรสนเทศรำยงำนประจ ำปี 

      (4) ปรับปรุง และพัฒนำ  

 น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบมำปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรด ำเนินงำนให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

 ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมส ำเร็จ 
3 บุคลากรสนับสนุน  

บุคลำกรสนับสนุน หมำยถึง นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนอ่ืน ๆ ในหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้แก่ กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำนนโยบำยและแผนกลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำร 
ศึกษำเอกชน กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและหน่วยตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรบริหำรบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
(อ.ก.ค.ศ.) คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.)รวมทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนในท้องถิ่นควรให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

 ศึกษำแนวคิด ระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

 สนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 

 ติดตำม ตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็ง  

 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนและร่วมวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบต่อไป  
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บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
  กำรจัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ มีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือก ำหนดแนวทำง  
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำจึงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
กำรจัดกำรศึกษำจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกำรพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำห้องเรียน
คุณภำพสู่สถำนศึกษำคุณภำพประกอบด้วย ควำมหมำย ควำมส ำคัญ แนวคิดและประโยชน์ของห้องเรียน
คุณภำพ รวมทั้งรำยละเอียดและควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำระดับต่ำงๆ กระบวนกำรและขั้นตอน  
กำรประยุกต์แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักกำร อุดมกำรณ์ ในกำรจัดท ำคู่มือและแนวทำง
พัฒนำห้องเรียนคุณภำพสู่มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ปีกำรศึกษำ 2558 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับห้องเรียนและสถำนศึกษำจึงต้องศึกษำและด ำเนินกำร
ตำมบทบำทที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน   
  ในฐำนะผู้บริหำรจัดกำรหลักสูตร (Curriculum Manager) สู่ควำมส ำเร็จมี 3 บทบำทท่ีต้องพิจำรณำ
คือ 1) กำรสร้ำงหลักสูตร 2) กำรใช้หลักสูตร และ 3) กำรประเมินหลักสูตร 
    1)  การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผู้บริหาร  เป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำและน ำหลักสูตรมำใช้จริง  
ต้องกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพข้อมูล กำรมีส่วนร่วม กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน กำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรออกแบบหลักสูตรกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ กำรวัด
และประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนกำรอนุมัติใช้หลักสูตรและประชำสัมพันธ์หลักสู ตรสถำนศึกษำ 
แก่สำธำรณชนผู้มีส่วนได้เสีย 
   2)  การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
   เป็นกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะต้องพิจำรณำ
และตัดสินใจมอบหมำยให้ครูได้รับผิดชอบในรำยวิชำหรือชั้นเรียนตำมหลักสูตรอย่ำงครบถ้วน เพ่ือครูจะได้มี
สถำนภำพสมบูรณ์ในฐำนะเจ้ำภำพรับผิดชอบสำระรำยวิชำหรือชั้นเรียนที่จะต้องท ำกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 
    เงื่อนไขความส าเร็จ (แนวทาง)  มีดังนี้ 
    (1)  วำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ กำรก ำหนดเงื่อนไข นโยบำย ปฏิทินกำรท ำงำน 
(School Agenda) กำรส่งงำน ก ำหนดระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน(House Rules) ที่จะท ำให้ครูและ
บุคลำกรต้องท ำแนวทำงเดียวกัน ที่ส ำคัญคือผู้บริหำรได้รับทรำบและส่งเสริมควำมเคลื่อนไหวในกำรเดินของ
ครูแต่ละก้ำวที่มั่นคงต่อเนื่อง 
    (2)  ก ำหนดโครงกำรพัฒนำ กำรท ำงำนที่เก่ียวกับกำรพัฒนำหลักสูตรได้แก่ กำรวิจัยองค์กร 
(สถำนศึกษำ) กำรวิจัยหลักสูตร โครงงำน กิจกรรมกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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    (3)  กำรจัดระบบนิเทศภำยในเป็นระบบกำรนิเทศกำรศึกษำที่มีคุณค่ำที่สุดด้วยกำรวำงระบบ 
กำรนิเทศภำยใน ก ำหนดโครงสร้ำง ภำรกิจขอบข่ำย กิจกรรมกำรเยี่ยม กำรให้ค ำปรึกษำหำรือ กำรก ำกับ 
โดยผู้บริหำรต้องท ำหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์ท่ีคอยให้ก ำลังใจ ดูแลสร้ำงเสริม พัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร
รำยวิชำของครูสู่กำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพและกำรประเมินจึงไม่ควรมีห้องทดลองหรือน ำร่องห้องเรียน
คุณภำพ สร้ำงโอกำสเกิดให้ขึ้นกับทุกห้องเรียนอย่ำงเท่ำเทียม 
   3)  ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
   กำรประเมินหลักสูตร  เป็นกำรสรุปรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ มีกำร
วิเครำะห์ผลส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำในรอบปี ซึ่งควรด ำเนินกำร เมื่อสิ้นปี
กำรศึกษำในสิ้นเดือนมีนำคม แล้วน ำข้อเด่นและข้อด้อยมำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำใหม่ และขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและประกำศใช้ในปีกำรศึกษำต่อไปในเดือนพฤษภำคม 
เป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้จำกหลักสูตรเดิมสู่รอบปีกำรศึกษำใหม่ (Spiral) ต่อไป   
   ทุกสิ้นปีกำรศึกษำเดือนมีนำคมจึงเป็นระยะเวลำที่มีควำมส ำคัญที่สุดที่จะได้รับกำรสรุปและรำยงำน
ผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำประจ ำปีในรำยวิชำหรือชั้นของครูและผู้บริหำรก็น ำผลงำนวิจัยรำยวิชำมำ
พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำในเดือนเมษำยนให้ทันใช้ในปีกำรศึกษำต่อไป  
  2.บทบาทของคร ู  
  ครูเป็นผู้มีบทบำททำงกำรบริหำรรับผิดชอบวิชำหรือชั้นใดต้องกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำรรำยวิชำ 
(Course Manager) เมื่อได้รับผิดชอบสำระรำยวิชำหรือผู้จัดกำรชั้นเรียน(Class Manager) เมื่อได้รับ
มอบหมำยให้สอนทั้งชั้นเป็นผู้มีบทบำทที่ส ำคัญที่สุดต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และสร้ำงคุณภำพควรได้รับกำร
ส่งเสริมจำกผู้บริหำรให้มีจังหวะก้ำวเดินที่มีคุณค่ำและสร้ำงคุณภำพให้กับครูก่อนที่จะไปสร้ำงห้องเรียน
คุณภำพ อย่ำงน้อย 4 ก้ำว ดังนี้ 
  ก้าวที่ 1 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้สาระรายวิชา(Course Syllabus)(บอกความเป็นนักวางแผนชั้นครู) 
  กำรก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ (Syllabus) เป็นงำนวำงแผนที่ครูต้องวำงแผนให้สอดคล้องเหมำะสมกับ
บริบทที่มีอยู่คือ หลักสูตรสถำนศึกษำ(ค ำอธิบำยรำยวิชำ) ผู้เรียน วิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนทรัพยำกรกำร
บริหำรอ่ืนๆ ซึ่งต้องวำงแผนให้ชัดเจนก่อนปีกำรศึกษำใหม่จะเริ่มขึ้นเพ่ือจะได้ใช้เป็นแผนที่เดินทำงประจ ำตัวครู 
(Roadmap) 
  หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกอบด้วยกลุ่มสำระต่ำงๆ และแต่ละสำระวิชำจะมำสิ้นสุดที่  
“ค ำอธิบำยรำยวิชำ” (Course Description) หมำยถึงกำรพรรณนำขอบข่ำยสำระของวิชำนั้นตำมมำตรฐำน
ก ำหนดไว้ ค ำอธิบำยรำยวิชำก็คือ“หลักสูตร” ที่ครูจะน ำไปวำงแผนบริหำรจัดกำร (Course Management)
  องค์ประกอบของหน่วยกำรเรียนรู้ โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลผู้สอน ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
จุดมุ่งหมำย (วัตถุประสงค์) หัวข้อเรื่องที่จะสอนหรือหน่วยกำรเรียนรู้ วันเดือนปี จ ำนวนสัปดำห์หรือชั่วโมง  
ที่ต้องใช้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ หนังสือคู่มือต่ำงๆ กำรวัดและประเมินผลและอ่ืนๆ   
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  กำรก ำหนดวันเวลำและเนื้อหำ ให้เป็นไปตำมปฏิทินวันท ำกำรปกติของทำงรำชกำรของสพป.และ
ของโรงเรียนควรเว้นวันหยุดต่ำงๆ วันส ำคัญทำงศำสนำและประเพณีท้องถิ่นและเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะมี
ควำมส ำคัญและเกิดขึ้นออกไป จัดเนื้อหำและวันเวลำให้สอดคล้องกับธรรมชำติของท้องถิ่นและระดับ
กำรศึกษำตลอดทั้งปีกำรศึกษำประมำณ 200 วัน หรือ 40 สัปดำห์ขึ้นไป ดังนี้   
   1) ระดับชั้นประถมศึกษา จะพบโรงเรียนมีธรรมชำติกำรปฏิบัติงำน 2 แบบ ซึ่งกำรบริหำร
จัดกำรก็จะต่ำงกัน คือ 
    (1)  การสอนประจ าชั้น  โดยครูได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเป็นชั้นเรียน บทบำทครูจะมี
ควำมแตกต่ำงจำกครูที่ต้องรับผิดชอบรำยวิชำเพรำะต้องรับผิดชอบสอนทั้งชั้นเรียนและสอนทุกกลุ่มสำระ  
กรณีอย่ำงนี้ครูมีบทบำทเป็น “ผู้บริหำรจัดกำรชั้นเรียน” (Class Manager)     
    หน่วยกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดต้องเป็น“แบบบูรณำกำร” คือกำรรวมทุกสำระมำจัดไว้เรียน
ร่วมกัน  ครูจะต้องน ำค ำอธิบำยรำยวิชำและมำตรฐำนกำรเรียนรู้จำกทุกสำระมำก ำหนดเป็นหน่วยแบบบูรณำ
กำรหน่วยต่ำงๆ ที่เป็นลักษณะเฉพำะตำมบริบทของชั้นเรียนนั้นๆ ทั้งสองภำคเรียน  
    (2)  การสอนประจ าวิชา  คือกำรที่ครูได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบประจ ำรำยวิชำ 
เรียกว่ำเป็น“ผู้บริหำรจัดกำรรำยวิชำ”(Course Manager) โดยกำรน ำค ำอธิบำยรำยวิชำ(Course 
Description) มำวิเครำะห์ ก ำหนดวัตถุประสงค์(Objectives) จัดหน่วยกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
ธรรมชำติรำยวิชำ ซึ่งเป็นงำนวำงแผนเช่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกับกำรวำงแผนแบบบูรณำกำรที่ซับซ้อนกว่ำ 
    แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษำจึงเป็นไปตำมควำมเหมำะสม
ของจ ำนวนบุคลำกรและย่อมมีควำมหลำกหลำยในวิธีกำรปฏิบัติเพรำะจะพบกำรสอนประจ ำชั้น ครูประจ ำวิชำ  
กำรสอนควบชั้น กำรสอนคละชั้นเป็นต้น จึงเป็นไปตำมธรรมชำติของแต่ละสถำนศึกษำซึ่งสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนให้กับครูแต่ละคนตำมบริบทท่ีมีอยู่ได้เป็นอย่ำงด ี
   2) ระดับมัธยมศึกษา  มีธรรมชำติที่เป็นรำยวิชำอิสระที่มีครูรับผิดชอบ มีค ำอธิบำยรำยวิชำที่ชัดเจน  
ก ำหนดวัตถุประสงค์และหน่วยกำรเรียนรู้เป็นรำยภำคเรียน ใช้เวลำประมำณ 20 สัปดำห์ อยู่ในฐำนะผู้บริหำร
จัดกำรรำยวิชำ (Course Manager) ที่ชัดเจน   
   กำรก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ (Syllabus) จึงเป็นก้ำวแรกของครูทุกระดับกำรศึกษำเป็นด่ำนแรกที่
แสดงศักยภำพควำมเป็น “นักวำงแผน” ของครู  ท ำให้เห็นวิธีคิด (Paradigm) เห็นองค์ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวครูได้อย่ำงชัดเจน เป็นสิ่งให้ผู้บริหำรใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรเก็บเกี่ยวและพัฒนำ
ส่งเสริมทักษะบุคลิกภำพและเจตคติที่มีอยู่ในตัวครูก่อนท ำกำรสอนได้อย่ำงชัดเจน สร้ำงควำมมั่นใจและลด
ควำมเสี่ยงได้เป็นอย่ำงดี หน่วยกำรเรียนรู้ถือเป็นเสมือนเค้ำโครงกำรวิจัยเชิงทดลอง   
  จึงถือเป็นก้ำวแรกที่งดงำมของครูที่ผู้บริหำรโรงเรียนจะใช้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่จะได้รับอนุญำตจำก
ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีจะให้เข้ำท ำกำรสอนในชั้นเรียนได ้
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

   ก้าวที่  2  วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) (บอกความเป็นนักออกแบบช้ันครู) 
   เป็นขั้นของกำรน ำหน่วยกำรเรียนรู้ (Syllabus) มำเตรียมกำรสอนเป็นกำรถอดหน่วยกำรเรียนรู้มำ
ท ำกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยบทเรียน (Lesson Plan) ด้วยตนเองด้วยกำรจัดท ำบทเรียน ก ำหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เอกสำรคู่มือ สื่อ แบบวัดประเมินผลกำรเรียนรู้   
  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นแผนสดที่ออกแบบเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำและใช้แต่ละครั้งไป โดย
ออกแบบไว้ในวันนี้เพื่อกำรสอนในสัปดำห์หน้ำเสมอ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของครู 
  รูปแบบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงน้อยสิ่งที่จะต้องระบุไว้อย่ำงชัดเจนคือ สำระกำรเรียนรู้ตำม
มำตรฐำน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำรำยละเอียดมำกเท่ำใดยิ่งมีประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของครูมำกเท่ำนั้น กำรออกแบบกำรสอนที่ดีต้องตอบค ำถำมได้ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียน กำรใช้วิธีกำร
ออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ก็เป็นเทคนิคที่ดีอย่ำงหนึ่งที่มีบทบำทมำกในปัจจุบัน กำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพย่อมมำจำกกำรเตรียมกำรที่ดีเสมอ   
   ก้าวที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (บอกความเป็นนักบริหารจัดการห้องเรียนชั้นครู) 
   เป็นขั้นของกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ ครูได้แสดงบทบำทกำรเป็นนักบริหำร
จัดกำรอย่ำงเต็มที่คือ กำรใช้ทักษะผู้น ำ (Leadership) และควำมรู้ควำมสำมำรถทุกอย่ำงได้แก่ กำรบริหำร
ชั้นเรียน กำรบริหำรเวลำ ทักษะกำรใช้สื่อ กำรตัดสินใจ กำรวัดและประเมินผลของครูเพ่ือที่จะท ำให้กำร
จัดกำรเรียนรู้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  สิ่งที่ส ำคัญที่สุดในขั้นนี้คือ กำรบันทึกร่องรอยผลกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำร
ท ำงำน สิ่งที่ครูควรมีกำรบันทึกผลหลังสอนได้แก่ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยกำรตอบวัตถุประสงค์ของ
แผนแต่ละข้อมีผลส ำเร็จอย่ำงไร ด้วยวิธีใด จ ำนวนเท่ำใดและมีค่ำสถิติอย่ำงไร   มีข้อสังเกตและข้อพิจำรณำ
น ำไปปรับปรุงต่อและใช้ในครั้งต่อไปอย่ำงไร 
   1) ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยกำรตอบวัตถุประสงค์ของแผนแต่ละข้อมีผลส ำเร็จอย่ำงไร   
ด้วยวิธีใด จ ำนวนเท่ำใดและมีค่ำสถิติอย่ำงไร มีข้อสังเกตและข้อพิจำรณำน ำไปปรับปรุงต่อและใช้ในครั้งต่อไป
อย่ำงไร 

2) บันทึกบรรยำกำศกำรเรียนรู้จริง เช่น ควำมสนุกสนำน ควำมสนใจร่วมมือ เจตคติ พฤติกรรม 
สื่อ แบบวัดประเมินเหตุกำรณ์ที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจัยเสริม ข้อขัดข้องข้อสังเกตต่ำงๆ ควรเก็บบันทึกอย่ำง
ครบถ้วน   
  กำรบันทึกเป็นสิ่งง่ำยๆ ที่ครูจะเกิดทักษะและประสบกำรณ์ในกำรบันทึก ให้เป็นหมวดหมู่เป็นประเด็น  
เป็นสมุดปูม (Log Book) บันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวันของชั้นเรียน   
  ในขั้นตอนนี้ผู้บริหำรมีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรเข้ำไปก ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ฐำนะผู้นิเทศ คือ กำรให้ก ำลังใจให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ (ละเว้นกำรต ำหนิ กำรกล่ำวโทษ) กำรสร้ำง
แรงจูงใจ กำรเสริมแรง ส่งเสริมและช่วยเหลือให้ครูได้รับควำมส ำเร็จ โรงเรียนควรจัดระบบนิเทศภำยใน 
(Internal Supervisory System) ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศที่มีคุณค่ำที่สุดก็คือผู้บริหำรสถำนศึกษำอำจก ำหนดคณะ
นิเทศภำยในสถำนศึกษำและแสวงหำควำมร่วมมือกำรนิเทศที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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  ก้าวที่ 4  การประเมินการสอนรายวิชา  (บอกความเป็นนักวิจัยช้ันครู) 
  เป็นขั้นที่บอกควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของครูจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนตั้งแต่แผนแรกจนถึง
แผนสุดท้ำยมำวิเครำะห์ประมวลผลเพ่ือตอบหน่วยกำรเรียนรู้ (Syllabus) และวัตถุประสงค์หน่วยกำรเรียนรู้ 
ว่ำแต่ละข้อมีผลส ำเร็จอย่ำงไร เท่ำใด มีปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะและกำรแก้ไขไว้อย่ำงไร ทุกค ำตอบ
หำได้จำกบันทึกผลหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้บันทึกไว้แล้ว  
  สิ่งที่ควรด ำเนินกำรในขั้นนี้ คือ   
  1)  กำรสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำรจัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำประจ ำวิชำ
และของสถำนศึกษำ  
   2)  สรุปรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรรำยวิชำ/หรือชั้นในรูปแบบรำยงำนกำรวิจัย 5 บท ซึ่งได้ข้อมูลจำก
ผลกำรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นผลงำนสิ่งที่ทุกฝ่ำยปรำรถนำเพรำะเป็นงำนกำรวิจัยสูตรสถำนศึกษำ จะพบองค์
ควำมรู้ที่มีคุณค่ำของครูอยู่ที่นี่ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรขอรับวิทยฐำนะควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ  

3. นักเรียน 
  1) ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเองเพ่ือให้รู้จักกำรวำงแผนพัฒนำระบบกำรคิด กำร 

แก้ปัญหำและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียนตำมสภำพควำมเป็นจริงได้เป็นอย่ำงดี 
2) มีส่วนร่วมและและให้ควำมร่วมมือกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำหน่วย

หรือแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และแผนงำน/โครงกำร 
3) ให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องตำมควำมเป็นจริงโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นให้สัมภำษณ์หรือแสดง

นิทรรศกำร/ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

         4. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
 1) ร่วมก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย มำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ระดับสถำนศึกษำและห้องเรียน

คุณภำพ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นตำมสภำพจริง 
 2) ร่วมส่งเสริมบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงมืออำชีพ เสนอควำมคิดเห็นพัฒนำ 

เชิงวิชำกำร สนับสนุนหรือระดมทุนทรัพย์เพ่ือกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ติดตำมกำรใช้
งบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

   3) พัฒนำสภำพแวดล้อมสถำนที่ของโรงเรียนและให้กำรส่งเสริ มสนับสนุนให้มีสื่อ/อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นรวมทั้งกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 

    4) ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพสถำนศึกษำโดยให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 
 5.บทบาทของผู้สนับสนุนจากภายนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีบทบำทส ำคัญในกำรที่ก ำหนดเป็นนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกัน
ภำยในที่เข้มแข็ง น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกมำใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ 
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุก 3 ปี โดยรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือผลักดันสถำนศึกษำที่มีคุณภำพในระดับสูงให้ก้ำวหน้ำ  
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ยิ่งๆ ขึ้นไป ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทำงวิชำกำรให้กำรช่วยเหลือสถำนศึกษำที่มีคุณภำพอยู่ในระดับ 
ที่ไม่น่ำพอใจให้บรรลุตำมมำตรฐำนให้ได้ ตลอดจนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ทรำบเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต่อไป กำรก ำหนดนโยบำยและกำรประเมิน
ห้องเรียนคุณภำพ จึงเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโดยผ่ำนกลไกกำรบริหำรจัดกำรแบบ
มีส่วนร่วม ดังนี้ 
 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
 เป็นคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ มีหน้ำที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ก ำหนดแนวทำง
กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนดรับทรำบผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำร
ด ำเนินกำรกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  เครือข่ายการนิเทศ รวมทั้งสิ้น  ๗  เครือข่ำย  ประกอบด้วย 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล เวียงกำนต์ 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล รัตนมิตร 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล ศรีเวียงชัย 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล แม่ตืนศรีวิชัย 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล เวียงจำมรี 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล เวียงหนองล่อง 
เครือข่ำยนิเทศติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล ทุ่งหัวช้ำง   
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บทท่ี 3 
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
(ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
 

ด้ำนที่ 1 ครูรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 

ด้ำนที่ 2 ครูใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ และกำรเสริมแรงทำงบวก 
 

ด้ำนที่ 9 ครูมีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

ด้ำนที่ 8 ครูมีกำรวัดผล และประเมินผลที่เป็นไปตำมหลักสูตร 
 

ด้ำนที่ 7 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

ด้ำนที่ 6 ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องมำตรฐำนหลักสูตร 
 

ด้ำนที่ 3 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
 

ด้ำนที่ 4 กำรใช้ ICT เพ่ือกำรสอนและสนับสนุนกำรสอน 
 

ด้ำนที่ 5 ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
 

ด้ำนที่ 10 ครูศึกษำและพัฒนำตนเอง 
 

 
เกณ  กำรประเมินห  งเรี นคุณภำพ แบ งเป น 10 ด ำน  ละ 5 คะแนน 
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รายการประเมิน รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 1 ครูรู้จักนักเรียน 
เป็นรำยบุคคล 

1. มแีบบบันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรำยคน 
2. มรีะเบียนสะสม      
3. มรีำยงำนวิจัย 
4. มแีผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
5. มรีำยงำนกำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

ด้านที่ 2 ครูมีกำรใช้จิตวิทยำ
กำรเรียนรู้ และกำรเสริมแรง
ทำงบวก 

1. มีกติกำ ระเบียบของห้องเรียน 
2. มีบันทึกพฤติกรรมที่ต้องพัฒนำ 
3. มีบันทึกควำมดี 
4. มีบันทึกควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียน (CaseConference) 
5. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้านที่ 3 กำรสร้ำงสภำพ 
แวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ 

3.1) ควำมเป็นห้องเรียน 
1. มีป้ำยชื่อชั้นเรียน 
2. มีป้ำยชื่อครูประจ ำชั้น 
3. มีป้ำยสถิติแสดงกำรมำเรียนของนักเรียน 
4. มีรูปและข้อมูลเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
5. มีป้ำยแสดงน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 
3.2) กำรตกแต่งห้องเรียน 
1. มีสัญลักษณ์ของชำติ, ศำสนำ, พระมหำกษัตริย์ 
2. มีป้ำยค ำขวัญของห้องเรียน 
3. มีป้ำยข้อตกลงของห้องเรียน 
4. มีป้ำยค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร 
5. มีที่เก็บหรือชั้นวำงรองเท้ำเป็นระเบียบ 
3.3) บรรยำกำศที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
1. มีควำมสะอำด, สว่ำง และควำมเป็นระเบียบ 
2. ไม่มีเสียง กลิ่น ที่รบกวนสมำธิในกำรเรียน 
3. มีสื่อ ICT ที่พร้อมใช้งำนและเป็นปัจจุบัน 
4. มีมุมอ่ำน หรือมีหนังสืออ่ำนเสริม 
5. มีป้ำยนิเทศและมุมแสดงผลงำนของเด็ก 
 
 

ค าอธิบาย 
รายละเอียดองค์ประกอบและเกณฑ์พิจารณาการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
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รายการประเมิน รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 3 (ต่อ) กำรสร้ำง
สภำพ แวดล้อมท่ีเอ้ือและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

3.4) ควำมเป็นครู ควำมเป็นกัลยำณมิตรและเป็นต้นแบบที่ดี 
1. ครูแต่งกำยสุภำพ สะอำด และเหมำะสม 
2. ครูรักเด็ก และใช้ภำษำสุภำพกับเด็ก เช่น ครับ ค่ะ ขอบคุณ ขอโทษ  
    เป็นแบบอย่ำงแก่นักเรียน 
3. ครูยิ้มแย้มแจ่มใส และมีควำมสุขกับกำรสอน 
4. ครูตรงเวลำ และรับผิดชอบ  
5. ครูยึดและปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร สำมำรถ เป็นแบบอย่ำง 
    แก่นักเรียนได้ 

ด้านที่ 4 กำรใช้ ICT เพ่ือกำร
สอนและสนับสนุนกำรสอน 
 

1. มีสื่ออุปกรณ์กำรสืบค้นโดยใช้ระบบ ICT 
2. มีสื่อกำรเรียนรู้ที่จัดหำไว้เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
3. มีมุมเกมกำรศึกษำ/สำระกำรเรียนรู้ 
4. มีสมุดบันทึกกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. มีเครื่องเล่นVCD ,TV,สื่อเทคโนโลยีที่จ ำเป็นและเหมำะสม 

ด้านที่ ๕ ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
  ครูออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะ  

อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5  ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร หน่วยกำรเรียนรู้ที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำง 

4  ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ ที่ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร โดยปรับมำจำกต ำรำของส ำนักพิมพ์ วิเครำะห์
เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลำง ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

3  ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ ที่ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร น ำมำจำกต ำรำของส ำนักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2  ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ แต่ไม่ครบตำมโครงสร้ำงและไม่เป็นปัจจุบัน มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรบ้ำง 

1  ครูไม่มีหน่วยกำรเรียนรู้ สอนโดยใช้ประสบกำรณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 

ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  -หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
  - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ด้านที่ ๖ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องมาตรฐานหลักสูตร 
  ครูออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน ตำมระดับควำมสำมำรถ
และพัฒนำกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5  ครูออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยวิเครำะห์จำกหน่วยกำรเรียนรู้ที่มีแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียนตำมระดับควำมสำมำรถและมีกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

4  ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียนตำมระดับควำมสำมำรถ และปรับปรุงกำร
พัฒนำกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยวิเครำะห์และปรับมำจำกส ำนักพิมพ์ 

3  ครูใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกต ำรำที่ซื้อมำจำกส ำนักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่ปรับใดๆ 
2  ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ไม่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ใดๆ ในโครงสร้ำงหลักสูตร   
1  ครูสอนโดย ไม่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 

ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  -หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
  - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

ด้านที่ ๗ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5  มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำงบรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำร
คิด รูปแบบกิจกรรมมีควำมหลำกหลำย และบูรณำกำร เด็กเรียนอย่ำงมีควำมสุข  

4  มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำงบรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำร
คิด รูปแบบกิจกรรมมีควำมหลำกหลำยและบูรณำกำร 

3  มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำงบรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำรคิด 

2  มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำงบรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม   

1  มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำงบรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตำมล ำดับที่ก ำหนดในแผน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. กำรสอบถำม สัมภำษณ์ ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 

ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  -หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
  - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

ด้านที่ ๘ ครูมีการวัดผล และประเมินผลที่เป็นไปตามหลักสูตร   
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5  มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ มีกำรน ำผลกำรประเมินมำ
วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพ่ือกำรพัฒนำ มีกำรน ำผลกำรประเมิน
มำจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบกำรเรียนรู้หรือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง และมีกำร
รำยงำนผลผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ผลกำรพัฒนำผู้เรียนร่วมกัน 

4  มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำ
วิเครำะห์จุดเด่น  จุดด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพ่ือกำรพัฒนำ  และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบกำรเรียนรู้หรือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม และต่อเนื่อง 

3  มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำนผู้เรียนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อกำรพัฒนำ   

2  มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำยและมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำน ผู้เรียนครอบคลุมตำมมำตรฐำน /เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

1  มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย และมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำนผู้เรียน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม สัมภำษณ์ ผู้บริหำร นักเรียน ครูและผู้ปกครอง 
2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 

ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  - หน่วยกำรเรียนรู้ 
  - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  - ผลงำน/ชิ้นงำนนักเรียน 
  - บันทึกผลกำรประเมินของครู 
  - เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  -เกณฑ์กำรประเมินชิ้นงำน/ผลงำน/ภำระงำนของนักเรียน 

3. กำรสังเกต กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในห้องเรียน 
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ด้านที่ 9 ครูมีการวิจัยในชั้นเรยีน (CAR) 

รายการประเมิน รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 9 ครูมีกำรวิจัยในชั้น
เรียน (CAR) 

1. ครูวิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2. ครูจัดท ำและรำยงำนกำรวิจัยชั้นเรียน 
3. ครูจัดท ำรำยงำนตนเอง (Self  Study Report : SSR) เกี่ยวกับกำรจัดกำร 
    เรียนรู้หรือกำรแก้ปัญหำเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง 
4. ครูจัดท ำและรำยงำน วิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับกำรใช้และพัฒนำนวัตกรรม  
   กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสมกับนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ 
5. บันทึกผลกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียนอย่ำต่อเนื่อง และน ำข้อมูลไปใช้ใน 
    กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนต่อไป 

ด้านที่ ๑๐ ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 

รายการประเมิน รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 10 ครูศึกษำและ    
พัฒนำตนเอง) 

1. ครูมีแผนพัฒนำตนเอง ID Plan 
2. ครูมีปฏิทินกำรท ำงำนของตนเอง 
3. ครูครูมีบันทึกข้อตกลงเพ่ือพัฒนำงำน (MOU) ต่อผู้บริหำรโรงเรียน 
4. ครูมีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรแผนงำนของตนเองกับแผนงำนของ 
    โรงเรียน 
5. ครูวำงแผนพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 

เกณฑ์การประเมิน  ก ำหนดระดับคุณภำพเป็นระดับคุณภำพ  5  ระดับ 
 ระดับคุณภาพ  5  หมำยถึง  ดีเยี่ยม  ได้แก่  ช่วงคะแนน  44-50 

     มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีควำมเป็นระบบ มีระเบียบ ยอมรับได้มำก  
                                               เป็นที่ประจักษ์ต่อกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
          ระดับคุณภาพ  4  หมำยถึง  ดีมาก   ได้แก่  ช่วงคะแนน   37-43  
                                              มีแต่ไม่ครบถ้วนแต่มีมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง  สมบูรณ์  มีควำมเป็นระบบ   
                                              มีระเบียบ  ยอมรับได้บ้ำง  เป็นที่ประจักษ์ต่อกำรเป็นแบบอย่ำงได้ 

ระดับคุณภาพ  3  หมำยถึง  ดี     ได้แก่   ช่วงคะแนน   31-36  
                                    มีแต่ไม่ครบถ้วนมีเพียงครึ่งหนึ่ง มีควำมเป็นระบบ มีระเบียบยอมรับได้    

                                               บำงกรณี  พอเป็นแบบอย่ำงได้บำงส่วน  
ระดับคุณภาพ  2  หมำยถึง  พอใช้  ได้แก่  ช่วงคะแนน  25-30 
                            มีแต่ไม่ครบถ้วนมีน้อยกว่ำครึ่งหนึ่ง ยังไม่ค่อยเป็นระบบ มีระเบียบ 

                                                และยอมรับได้บำงกรณี  ยังเป็นแบบอย่ำงไม่ได้ 
 ระดับคุณภาพ 1  หมำยถึง  ควรปรับปรุง ได้แก่  คะแนนต่ ำกว่ำ  25 

                                      ไม่มีกำรปฏิบัติหรือไม่มีกำรด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำรแต่ยังไม่มี 
                                                คุณภำพ 
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เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

โรงเรียน.........................................................เครือข่ายสถานศึกษา............................................. 
 

ค าชี้แจง 
1. เกณฑ์ห้องเรียนคุณภำพเพ่ือกำรประเมินนี้   มีทั้งหมด 10 ด้ำน ก ำหนดให้ประเมินครบทุกด้ำน 
โดย   
    แต่ละด้ำนมีค่ำคะแนนสูงสุดเท่ำกับ  5  คะแนน  รวมทั้งหมด    50  คะแนน 
2. ให้ท ำเครื่องหมำย  ในชอ่งระดับคุณภำพที่ตรงกับระดับที่ประเมิน  
3.  ในประเด็นด้ำนที่ตรวจสอบรำยกำร  ให้ท ำเครื่องหมำย  ถ้ำปรำกฏข้อมูลตำมสภำพจริง 

ด้านที่ 1 ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ครูรู้จักนักเรียน 
    เป็นรำยบุคคล 

ระดับ 5    ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยคน มีหลักฐำนกำร
วิเครำะห์และจัดกลุ่มผู้เรียน และน ำผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียน 
ไปใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรำยคนและรำยกลุ่ม  

ระดับ 4   ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยคน มีข้อมูลกำรจัด
กลุ่มผู้เรียน น ำผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนไปใช้ในกำรออกแบบ
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนเป็นบำงกิจกรรม 

ระดับ 3   ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรำยคน สำมำรถบอกได้
ถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ไม่มีผลกำรวิเครำะห์ ออกแบบ 
และจัดกลุ่ม น ำข้อมูลรำยคนไปจัดหรือออกแบบกำรเรียนรู้
เป็นบำงกิจกรรม  

ระดับ 2   ครูบอกได้ถึงควำมแตกต่ำงของผู้เรียนได้ แต่ 
ไม่มีข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง  

ระดับ 1   ครูไม่มีข้อมูลหรือไม่เข้ำใจควำมแตกต่ำงของ
ผู้เรียนรำยคน และออกแบบหรือจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แก่
ผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง 
 

1. ศึกษำเอกสำร แบบ
บันทึก  ระเบียนสะสม      
รำยงำนวิจัย 
2. สังเกต  สนทนำ  
ซักถำม ครู นักเรียน 
และสังเกต
สภำพแวดล้อม 
3. ศึกษำเอกสำร  
บันทึกข้อมูลที่ศึกษำ
นักเรียน 
แผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน    
 4. รำยงำนกำรศึกษำ
นักเรียนรำยบุคคล 
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ด้านที่ 2 ครูใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และการเสริมแรงทางบวก 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

2. ครูมีกำรใช้จิตวิทยำ   
    กำรเรียนรู้ และกำร   
    เสริมแรงทำงบวก 

ระดับ 5    ครูสื่อสำรกับผู้ เรียนด้วยท่ำทีที่ เป็นมิตร   
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่ำงเข้ำใจ
และให้เกียรติ ใช้ค ำถำมให้ผู้เรียนสะท้อนควำมรู้สึก หำสำเหตุ 
และผลกำรกระท ำบนพ้ืนฐำนกำรยอมรับของผู้เรียนใช้ค ำถำม
ให้ผู้เรียนประเมินและเลือกทำงเลือก ก ำหนดแนวปฏิบัติ 
ที่เกิดผลดีกับตนเองโดย สร้ำงข้อตกลงร่วมกัน  ครูเสริมแรง
ให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม มีควำมภำคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติ อย่ำงยั่งยืน  

ระดับ 4   ครูสื่อสำรกับผู้เรียนด้วยท่ำทีท่ีเป็นมิตร  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่ำงเข้ำใจ
และให้เกียรติ ใช้ค ำถำมให้ผู้เรียนสะท้อนควำมรู้สึก หำสำเหตุ 
และผลกำรกระท ำบนพ้ืนฐำนกำรยอมรับของผู้เรียนใช้ค ำถำม
ให้ผู้เรียนประเมินและเลือกทำงเลือก ก ำหนดแนวปฏิบัติที่
เกิดผลดีกับตนเองโดยสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน  

ระดับ 3   ครูสื่ อสำรกับผู้ เรียนด้วยท่ำทีที่ เป็นมิตร  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่ำงเข้ำใจ
และให้เกียรติ ใช้ค ำถำมให้ผู้เรียนสะท้อนควำมรู้สึก หำสำเหตุ 
และผลกำรกระท ำบนพ้ืนฐำนกำรยอมรับของผู้เรียน  

ระดับ 2   ครูสื่ อสำรกับผู้ เรียนด้วยท่ำทีที่ เป็นมิตร  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่ำงเข้ำใจ
และให้เกียรติ   

ระดับ 1   ครูสื่อสำรกับผู้เรียนด้วยท่ำทีท่ีเป็นมิตร 
 

1. กำรสอบถำม
สัมภำษณ์ สังเกต ครู 
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
2. ตรวจสอบหลักฐำน 
 -แสดงกฎ กติกำ 
ระเบียบของห้องเรียน 
-บันทึกพฤติกรรมที่ 
 ต้องพัฒนำ 
-บันทึกควำมดี 
-บันทึกควำมร่วมมือใน
กำรแก้ไขปัญหำของ
นักเรียน (Case   
Conference) 
-กำรเสริมแรง 
3. ตรวจสอบจำก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
อ่ืนๆ 
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ด้านที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 

3.1) ควำมเป็นห้องเรียน  1. มีป้ำยชื่อชั้นเรียน 
2. มีป้ำยชื่อครูประจ ำชั้น 
3. มีป้ำยสถิติแสดงกำรมำเรียนของนักเรียน 
4. มีรูปและข้อมูลเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
5. มีป้ำยแสดงน้ ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 

 1. สังเกต 
 2. สัมภำษณ์ 
 3. สอบถำม 
 4. ตรวจสอบเอกสำร 
     หลักฐำน 
 5.ประเมินตำม 
    สภำพจริง 

3.2) กำรตกแต่งห้องเรียน  1. มีสัญลักษณ์ของชำติ, ศำสนำ, พระมหำกษัตริย์ 
2. มีป้ำยค ำขวัญของห้องเรียน 
3. มีป้ำยข้อตกลงของห้องเรียน 
4. มีป้ำยค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร 
5. มีที่เก็บหรือชั้นวำงรองเท้ำเป็นระเบียบ 

3.3) บรรยำกำศที่ส่งเสริม     
       และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  

1. มีควำมสะอำด, สว่ำง และควำมเป็นระเบียบ 
2. ไม่มีเสียง กลิ่น ที่รบกวนสมำธิในกำรเรียน 
3. มีสื่อ ICT ที่พร้อมใช้งำนและเป็นปัจจุบัน 
4. มีมุมอ่ำน หรือมีหนังสืออ่ำนเสริม 
5. มีป้ำยนิเทศและมุมแสดงผลงำนของเด็ก 

3.4) ควำมเป็นครู ควำมเป็น     
       กัลยำณมิตรและเป็น 
       ต้นแบบที่ดี  

1. ครูแต่งกำยสุภำพ สะอำด และเหมำะสม 
2. ครูรักเด็ก และใช้ภำษำสุภำพกับเด็ก เช่น ครับ  
        ค่ะ ขอบคุณ ขอโทษ เป็นแบบอย่ำงแก่นักเรียน 
3. ครูยิ้มแย้มแจ่มใส และมีควำมสุขกับกำรสอน 
4. ครูตรงเวลำ และรับผิดชอบ 
5. ครูยึดและปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลัก ๑๒   
       ประกำร สำมำรถ เป็นแบบอย่ำงแก่นักเรียนได้ 

  

หมำยเหตุ  น ำจ ำนวนรำยกำรที่ได้ทั้งหมด ............. หำรด้วย 4  เท่ำกับ  คำ่ระดับคะแนนที่ได้.............คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 
29 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

ด้านที่ 4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

 4. กำรใช้ ICT เพ่ือ 
     กำรสอนและ    
     สนับสนุนกำรสอน 
 

 1. นักเรียนทุกคน ใช้สื่อ ICT เพ่ือฝึกปฏิบัติตำมกิจกรรม  
          กำรเรียนรู้และตำมควำมต้องกำร 
 2. ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐำน ในกระบวนกำร 
         จัดกำรเรียนกำรเรียนรู้ได้ 
 3.  ครูมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรใช้สื่อ ICT  
 4. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยเปิดโอกำส  
         ให้นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  5. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT และหรือใช้ 
         แหล่งเรียนรู้ในระบบเครือข่ำยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ 
 

1.สังเกต 
2. สัมภำษณ์ 
3. สอบถำม 
4. แผนกำรเรียนรู้ 
5. เอกสำรหลักฐำน 
 

 
หมำยเหตุ     มีครบทั้ง  5  รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   5 
  มี    4 รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   4 
  มี     3  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   3 

มี     2  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   2 
มี     1  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   1 
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ด้านที่ 5 ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

5. ครูออกแบบหน่วย 
    กำรเรียนรู้ที่สอด  
    คล้องกับมำตรฐำน  
    ตัวชีว้ัด สมรรถนะ 
    ส ำคัญ และคุณ  
    ลักษณะอันพึง 
    ประสงค์ตำม 
    หลักสูตรแกนกลำง 
 

ระดับ 5    ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร หน่วยกำรเรียนรู้ที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรแกนกลำง  

ระดับ 4    ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ ที่ครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร โดยปรับมำจำกต ำรำของส ำนักพิมพ์ วิเครำะห์
เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลำง ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร  

ระดับ 3   ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ ที่ครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร น ำมำจำกต ำรำของส ำนักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

ระดับ 2    ครูมีหน่วยกำรเรียนรู้ แต่ไม่ครบตำมโครงสร้ำง
และไม่ เป็นปัจจุบัน มีกำรวิ เครำะห์ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรบ้ำง  

ระดับ  1    ครู ไม่มีหน่ วยกำร เรี ยนรู้  สอนโดยใช้
ประสบกำรณ์  

 

1.กำรตรวจสอบ
หลักฐำน 
   -หน่วยกำรเรียนรู้
อิงมำตรฐำน 
  - แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
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ด้านที่ ๖ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องมาตรฐานหลักสูตร 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

6. ครูออกแบบและ 
    จัดท ำแผนกำรจัด     
   กำรเรียนรู้ที่ส่ง เสริม     
   พัฒนำกำรของผู้เรียน  
   ตำมระดับควำม  
    สำมำรถและพัฒนำกำร    
   ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
   ต่อเนื่อง 
 

ระดับ 5    ครูออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยวิเครำะห์จำกหน่วยกำรเรียนรู้ที่มีแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียนตำมระดับ 
ควำมสำมำรถและมีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรออกแบบกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 4    ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่ส่งเสริม
พัฒนำกำรของผู้ เรียนตำมระดับควำมสำมำรถ และ
ปรับปรุงกำรพัฒนำกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยวิเครำะห์และปรับมำจำกส ำนักพิมพ์  

ระดับ 3    ครูใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกต ำรำที่ 
ซื้อมำจำกส ำนักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่ปรับใดๆ  

ระดับ 2    ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ไม่สอดคล้อง
กับหน่วยกำรเรียนรู้ใดๆ ในโครงสร้ำงหลักสูตร   

ระดับ 1    ครูสอนโดย ไม่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
 

1. กำรตรวจสอบ
หลักฐำน 
   -หน่วยกำร
เรียนรู้อิงมำตรฐำน 
  - แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
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ด้านที่ 7 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  7. ครูจัดกำรเรียนกำร 
       สอนที่เน้นเด็กเป็น 
       ส ำคัญ 

ระดับ 5    มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำง
บรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำรคิด รูปแบบกิจกรรม 
มีควำมหลำกหลำย และบูรณำกำร เด็กเรียนอย่ำงมีควำมสุข  

ระดับ 4    มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำง
บรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำรคิด รูปแบบกิจกรรม 
มีควำมหลำกหลำยและบูรณำกำร  

ระดับ 3    มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำง
บรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตำมล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่ อหรือแหล่งเรียนรู้ ได้
เหมำะสม กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนกำรคิด  

ระดับ 2    มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำง
บรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตำม 
ล ำดับที่ก ำหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมำะสม   

ระดับ 1    มีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอน สร้ำง
บรรยำกำศและเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตำมล ำดับที่ก ำหนดในแผน  

 

1.กำรสัมภำษณ์ครู
และนักเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 
2.กำรสังเกตกำรสอน
ในห้องเรียน 
3.กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
   - แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  - ผลงำน/ชิ้นงำน
ของนักเรียนที่เป็น
ผลงำนจำกกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
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ด้านที่ 8 ครูมีการวัดผล และประเมินผลที่เป็นไปตามหลักสูตร 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

  8. ครูมีกำรวัดผล  
     และประเมินผลที่  
     เป็นไปตำมหลักกำร 
     และกระบวน กำร  
     ของกำรวัดผลและ 
    ประเมินผลตำม    
    หลักสูตร 

ระดับ 5    มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำรประเมินผล
งำน/ชิ้นงำนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ มี
กำรน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
ผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อกำรพัฒนำ มีกำรน ำผล
กำรประเมินมำจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบกำรเรียนรู้หรือ
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง และมีกำร
รำยงำนผลผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ผลกำรพัฒนำผู้เรียนร่วมกัน  

ระดับ 4     มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำรประเมินผล
งำน/ชิ้นงำนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำรเรียนรู้   
มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์จุดเด่น  จุดด้อยของ
ผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพ่ือกำรพัฒนำ  และมีกำรน ำ
ผลกำรประเมินมำจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบกำรเรียนรู้
หรือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม และต่อเนื่อง 

ระดับ 3     มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มีเกณฑ์กำรประเมินผล
งำน/ชิ้นงำนผู้ เรียนครอบคลุมมำตรฐำน/เป้ำหมำยกำร
เรียนรู้ และมีกำรน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์จุดเด่น  
จุดด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อกำรพัฒนำ   

ระดับ 2   มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรและเครื่ องมือที่หลำกหลำยและมี เกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำน ผู้เรียนครอบคลุมตำมมำตรฐำน /
เป้ำหมำยกำรเรียนรู้  

ระดับ 1    มีกำรวัดและ ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วย
วิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย และมีเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำนผู้เรียน  
 

1. กำรตรวจสอบ
หลักฐำน/ร่องรอย 
  - หน่วยกำรเรียนรู้ 
  -แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  -ผลงำน/ชิ้นงำน
นักเรียน 
  -บันทึกผลกำร
ประเมินของครู 
  -เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
  -เกณฑ์กำรประเมิน
ชิ้นงำน/ผลงำน/ภำระ
งำนของนักเรียน 
2. สอบถำม/สัมภำษณ์
นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง 
3. สังเกตกำรจัดกำร
เรียนรู้  กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ในห้องเรียน 
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ด้านที่ 9 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

 9. ครูมีกำรวิจัยใน 
     ชั้นเรยีน (CAR) 

 1.  ครูวิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 2. จัดท ำและรำยงำนกำรวิจัยชั้นเรียน 
 3.  จัดท ำรำยงำนตนเอง (Self  Study Report : SSR)  
           เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้หรือกำรแก้ปัญหำเพ่ือ 
           พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง 
 4. จัดท ำและรำยงำน วิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับกำรใช้และ 
          พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ 
          นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ 
 5. บันทึกผลกำรประเมินและพัฒนำผู้เรียนอย่ำต่อเนื่อง  
         และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนต่อไป 

1. ศึกษำเอกสำร  
บันทึกแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้    รำยงำนวิจัย
ชั้นเรียนเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับ
นักเรียนปกติ/นักเรียนที่
ศึกษำเป็นกรณีพิเศษ  
2. สังเกต  สนทนำ   
ซักถำม  ครู นักเรียน  
และสังเกต
สภำพแวดล้อม 
3. ID  Plan 

หมำยเหตุ    
มีครบทั้ง  5  รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   5 

  มี    4 รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   4 
  มี     3  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   3 

มี     2  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   2 
มี     1  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   1 
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ด้านที่ 10 ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 
 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

   10. ครูศึกษำและ 
         พัฒนำตนเอง 

 1. ครูมีแผนพัฒนำตนเอง ID Plan 1. ID  Plan 
 2. ปฏิทินกำรท ำงำน 
3. บันทึกข้อตกลงเพ่ือ  
     พัฒนำงำน (MOU) 
4. แผนงำนของตนเอง 

 5.แผนงำนโรงเรียน 
 6. สังเกต  สนทนำ     
     ซักถำมครู นักเรียน   
     และสังเกตสภำพ  
     แวดล้อมอ่ืน ๆ 

 2. ครูมีปฏิทินกำรท ำงำนของตนเอง 
 3. ครูมีบันทึกข้อตกลงเพ่ือพัฒนำงำน (MOU) ต่อผู้บริหำร 
         โรงเรียน 
 4. ครูมีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรแผนงำนของตนเองกับ 
          แผนงำนของโรงเรียน 
 5. ครูวำงแผนพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของ 
         นักเรียน 

หมำยเหตุ    
มีครบทั้ง  5  รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   5 

  มี    4 รำยกำร  ได้ระดับคุณภำพ   4 
  มี     3  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   3 

มี     2  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   2 
มี     1  รำยกำร ได้ระดับคุณภำพ   1 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
 1. จุดเด่น 

............................................................................................................................. .................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................. .............................
..........................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. จุดด้อย 

............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ..........................................................
........................…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................ ..................................................
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….............................................................................................................................. ..................................
........................……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการประเมิน 

ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียน..................................................เครือข่ายสถานศึกษา................................... 

 
รวมได้คะแนนทั้ง 10 ด้ำน เท่ำกับ ........................ คะแนน  จำกคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 
หมายเหตุ   ระดับคุณภำพ มีเกณฑ์ดังนี้ 
 
 ดีเยี่ยม  ได้แก่  ช่วงคะแนน  44-50 
 ดีมำก  ได้แก่  ช่วงคะแนน  37-43 
 ดี  ได้แก่  ช่วงคะแนน  31-36 

พอใช้  ได้แก่  ช่วงคะแนน  25-30 
ควรปรับปรุง ได้แก่  คะแนนต่ ำกว่ำ  25 
 

อยู่ในระดับคุณภำพ      ดีเยี่ยม      ดีมำก      ดี      พอใช้      ควรปรับปรุง 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ประธำนกรรมกำร 
       (.........................................................) 
 
 
ลงชื่อ............................................................กรรมกำร 
       (.........................................................) 
 
 
ลงชื่อ............................................................กรรมกำร 
       (.........................................................) 
 
 
ลงชื่อ............................................................กรรมกำร 
       (.........................................................) 
 

          
ลงชื่อ............................................................กรรมกำร/เลขำนุกำร 

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



 
37 คู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 

เกณฑ์การผ่านระดับห้องเรียน 
  
 
 
 
 

1. การคิดค านวณ 
ห้องเรียนคุณภำพ =    คะแนนประเมินที่ได้ทั้งหมด  x  50 
      คะแนนเต็ม  (50คะแนน) 

2. การผ่านเกณฑ์ 
ระดับทอง คือ ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์        80  %   ขึ้นไป 
ระดับเงิน คือ ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์    70-79  % 
ระดับทองแดง คือ ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์     60-69  %   

หมายเหตุ  : โรงเรียนที่ได้คุณภำพห้องเรียนระดับทอง  รวมร้อยละ 80  ขึ้นไป  ของห้องเรียนทั้งหมดใน 
                 โรงเรียน ถือเป็นโรงเรียนคุณภำพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การพจิารณาห้องเรียนคุณภาพ 
เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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บรรณานุกรม 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2558 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 จะด ำเนินกำรกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2558 ตำมโครงกำร ประเมินห้องเรียนคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2558 จึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2558  ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.1) นำยสุวิทย์  มุกดำภิรมย ์       ผู้อ ำนวยกำร สพป.ลพ. 2      ประธำนคณะกรรมกำร 
1.2) นำงสมจินตนำ  เกียรติพิริยะ     รอง ผอ.สพป.ลพ. 2             รองประธำนคณะกรรมกำร 
1.3) นำยวิทยำ  ปำอินทร์       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2                 คณะกรรมกำร 
1.4) นำยสมบูรณ์  สันชุมภ ู            รอง ผอ.สพป.ลพ. 2      คณะกรรมกำร 
1.5) นำยลิขสิทธิ์   ผลจันทร์งำม       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2                 คณะกรรมกำร   
1.6) นำยชำลี    ตังเยำว์       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2      คณะกรรมกำร 
1.7) นำยวสันต์   อินทร์กลั่น       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2      คณะกรรมกำร 
1.8) นำงสุชำดำ  เสนำะดนตร ี       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล                คณะกรรมกำร 
1.9) นำงรุ่งทิพย์  ทำวดี       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร      คณะกรรมกำร 
1.10) นำงแสงหล้ำ  ปัญญำแก้ว       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรกำรเงินฯ                 คณะกรรมกำร   
1.11) นำงอมรำ     อนุวงศ์       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ        คณะกรรมกำร     
1.12) นำงผ่องศรี   รัตนงำม       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                 คณะกรรมกำร     
1.13) นำงเสำวนี    ละอองเอี่ยม      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน     คณะกรรมกำร 
1.14) นำยยุกตดม  โมสูงเนิน       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน     คณะกรรมกำร 
1.15) นำงสำวชิดชนก ชูเจริญกำญจน์   ศึกษำนิเทศก์                คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล กำรด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2558 
 

 2. คณะกรรมกำรนเิทศ ติดตำมโรงเรียน 
2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำยเวียงกำนต์ 
 1. นำยชำลี  ตังเยำว ์       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2         ประธำนคณะกรรมกำร 

  2. นำยประกำศ   สำยทอง       ศึกษำนิเทศก ์         คณะกรรมกำร 
3. นำงสำวดำรณั  หม่องกี       ศึกษำนิเทศก ์              คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำยรัตนมิตร 
 1. นำยชำลี  ตังเยำว ์       รอง ผอ.สพป.ลพ. 2         ประธำนคณะกรรมกำร 

2. นำงจีรพันธ์  เหลืองอร่ำม       ศึกษำนิเทศก์         คณะกรรมกำร 
3. นำงสำวฉันทนำ  วงศ์ฝั้น       ศึกษำนิเทศก์              คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำยศรีเวียงชัย 
1. นำยวสันต์   อินทร์กลั่น  รอง ผอ.สพป.ลพ. 2       ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำงสุดำพร  ธัญพิชชำพร  ศึกษำนิเทศก ์           คณะกรรมกำร 
3. นำยธนำกร  อำทะเดช      ศึกษำนิเทศก ์            คณะกรรมกำรและเลขำนกุำร 
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2.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำย 
                  แม่ตืนศรีวิชัย 

1. นำยลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งำม  รอง ผอ.สพป.ลพ. 2       ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยวีรยุทธ  แย้มศรีเกยีรติกลุ   ศึกษำนิเทศก ์                 คณะกรรมกำร 
3. นำงสำวชิดชนก ชูเจริญกำญจน์ ศึกษำนิเทศก ์           คณะกรรมกำรและเลขำนกุำร 

2.5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำยเวียงจำมร ี
1. นำยวิทยำ      ปำอินทร์  รอง ผอ.สพป.ลพ. 2        ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำงสำวชุลีกร  ใหม่เขียว  ศึกษำนิเทศก ์       คณะกรรมกำร 
3. นำงกรัณฑำ    อัมพุธ  ศึกษำนิเทศก ์           คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำยทุ่งหัวช้ำง 
 1. นำยสมบูรณ์  สันชุมภ ู      รอง ผอ.สพป.ลพ. 2        ประธำนคณะกรรมกำร 

2. นำงจิรำพร    ไกรพล  ศึกษำนิเทศก ์                 คณะกรรมกำร 
3. นำงสำวอัญชัญ  ธรรมสิทธ์ิ      ศึกษำนิเทศก ์           คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.7 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรยีมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพโรงเรียนในเครือข่ำย 
                  เวียงหนองล่อง 

1. นำงสมจินตนำ  เกียรติพิรยิะ รอง ผอ.สพป.ลพ. 2        ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำงสำวดวงเดือน  มูลกลำง   ศึกษำนิเทศก ์                  คณะกรรมกำร 

  3. นำงสำวภัคประวรี์ บุญธรรมวรีณัฐ ศึกษำนิเทศก ์           คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ โรงเรียนมีหน้ำที่ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม
และประเมินผล กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำห้องเรียนคุณภำพของสถำนศึกษำในสังกัด 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร    

                 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี 13 เดือน มกรำคม พ.ศ.2559 

                      สั่ง  ณ วันท่ี 13 เดือน มกรำคม พ.ศ.2559 
  

                     

  

                                                                (นำยสุวิทย์   มุกดำภริมย์) 
                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต ๒ 

 

 

 


