
 
โครงการ    อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ในการ 
                               จัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
         3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ 
แต่ละบุคคล โดยการประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถ 
ทุกด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ 
ก าลังใจ ในการท างาน  

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์  

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ให้ด าเนินการโครงการ

ประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาห้องเรียน 
สู่ห้องเรียนคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2558 จาก
ประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่รับผิดชอบตามโครงการ จ านวน 87 โรงเรียน 87 ห้องเรียน พบว่าจ านวนห้องเรียนและโรงเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น 87 โรงเรียน 87 ห้องเรียน ดังนี้ 

o โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  จ านวน    24     โรงเรียน   ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง   13. โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 
2. โรงเรียนบ้านห้วยห้า   14. โรงเรียนบ้านปาง 
3. โรงเรียนบ้านห้วยหละ   15. อนุบาลวังดิน 
4. โรงเรียนบ้านป่าพลู   16. โรงเรียนบ้านบวก 
5. โรงเรียนบ้านแม่หาด   17. โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 
6. โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย  18. โรงเรียนบ้านปางส้าน 
7. โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย   19. โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 
8. โรงเรียนบ้านเหล่ายาว   20. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 
9. โรงเรียนบ้านแม่ลาน   21. โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 
10. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร   22. โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
11. โรงเรียนบ้านนาทราย   23. โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 



   

12. โรงเรียนบ้านแม่แนต   24. โรงเรียนบ้านสามัคคีศรีวิชัย 
o โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก   จ านวน    26     โรงเรียน   ไดแ้ก่   

1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ   14. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์ 
2. โรงเรียนบ้านห้วยกาน   15. โรงเรียนบ้านไร่ 
3. โรงเรียนวัดวังหลวง   16. โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 
4. โรงเรียนบ้านห้วยแทง   17. โรงเรียนบ้านแม่เทย 
5. โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์   18. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
6. โรงเรียนบ้านหนองเขียด   19. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 
7. โรงเรียนบ้านหนองสูน   20. โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 
8. โรงเรียนบ้านดอยแดน   21. โรงเรียนบ้านปวงค า 
9. โรงเรียนบ้านม่วงโตน   22. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 
10. โรงเรียนบ้านแม่กองวะ   23. โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่อง 
11. โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 24. โรงเรียนวัดหนองยวง 
12. โรงเรียนบ้านแม่หว่างฯ   25. โรงเรียนบ้านแม่บอน 
13. โรงเรียนบ้านฮั่ว    26. โรงเรียนบ้านผาต้าย 

 
o โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี    จ านวน    23     โรงเรียน   ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านสันปูเลย   13. โรงเรียนวัดบ้านดง 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48   14. โรงเรียนวัดร้องธาร 
3. โรงเรียนบ้านผาลาด   15. โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 
4. โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง   16. โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 
5. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ   17. โรงเรียนบ้านดอนมูล 
6. โรงเรียนบ้านห้วยแหน   18. โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 
7. โรงเรียนบ้านป่าคา   19. โรงเรียนบ้านแม่แสม 
8. โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ   20. โรงเรียนบ้านปวง 
9. โรงเรียนบ้านนากลาง   21. โรงเรียนบ้านไม้สลี 
10.  โรงเรียนบ้านป่าจี้   22. โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 
11.  โรงเรียนวัดวังสะแกง   23. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 
12.  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 
 

o โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ พอใช้   จ านวน      9     โรงเรียน   ได้แก่  
1. โรงเรียนบ้านสันวิไล   6. โรงเรียนบ้านดง 
2. โรงเรียนบ้านห้วยบง   7. โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 
3. โรงเรียนบ้านห้วยปิง   8. โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 
4. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง   9. โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห ์
5. โรงเรียนบ้านโป่งแดง 

 
o โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมิน ควรปรับปรุง  จ านวน     5     โรงเรียน   ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านวังมน   4. โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 
2. โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ   5. โรงเรียนบ้านดงสักงาม    
3. โรงเรียนบ้านหนองหลัก 



   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และปรากฏผลเป็นรูปธรรมจึงได้จัดท า
โครงการ “อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพ่ือเป็นการน าร่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ 
ส าหรับการติดต่อ สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ทีส่นใจ โดยจะจัดอบรม
ให้กับโรงเรียนแกนน าในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  และจะด าเนินการขยายผลให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพครบทุกด้าน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาล าพูน เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพฯ ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ ส าหรับการติดต่อ สื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินงาน/กิจกรรมการด าเนนิงาน 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 ประชุมชี้แจงบุคลากรในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยรับทราบ 
นโยบายและแนวทางการประเมินฯ   

 ประธาน
ศูนย์ฯ

เครือข่ายฯ 
และ

ศึกษานิเทศก์
ประจ า

เครือข่ายฯ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 ด าเนินการจัดอบรมห้องเรียนออนไลน์
ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาสถานศึกษา
แม่ตืนศรีวิชัย 

 

3 มอบเกียรติบัตรและรางวัลห้องเรียน
คุณภาพออนไลน์ ระดับศูนย์เครือข่าย    

 

4 สรุปผลและรายงานผลการประเมนิ
ห้องเรียนคุณภาพต่อ สพป.ล าพูน เขต 2 

หมายเหตุ ปฏิทินการด าเนินงานนี้ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องอยู่ภายในกรอบเวลาที่  
             ก าหนด 
 
 



   

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน         บาท) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
1 
 
 

 
2 
 

3 
 
 
 

4 

 
5 

 
ประชุมชี้แจงบุคลากรในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยรับทราบ 
นโยบายและแนวทางการประเมินฯ พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะท างาน 

คณะท างานและทีมวิทยากร สร้างและ
ออกแบบเครื่องมือการอบรม 

ด าเนินการจัดอบรมห้องเรียนออนไลน์ให้แก่
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาสถานศึกษาแม่ตืน 
ศรีวิชัย 

มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับ 
เครือข่ายฯ   

สรุปผลและรายงานผลปฏิบัติการ การพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพสู่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยต่อ สพป.ล าพูน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)     

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาล าพูน เขต 2 มี
ห้องเรียนคุณภาพฯ ในรูปแบบของ
ห้องเรียนออนไลน์ ส าหรับการ
ติดต่อ สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการศึกษาให้กับนักเรียน
และผู้ที่สนใจ 

1. การประเมินผลห้องเรียน 
    คุณภาพออนไลน์ 
2. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
    และรายงานผล 
  

1. แบบประเมินห้องเรียน 
    คุณภาพออนไลน์ 
2. แบบนิเทศ ติดตามฯ        
3. แบบสรุปผลการอบรม
ปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพสู่เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาแม่ตืน 
ศรีวิชัย 



   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แม่ตืนศรีวิชัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET)กลุ่ม สาระหลักเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2558 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ 
2. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผล 

1. ข้อสอบวัดผลระดับชาติ  
2. แบบนิเทศ ติดตามฯ        
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 

 

      ผู้เสนอโครงการ 
 
            (นางสาวชิดชนก  ชูเจรญิกาญจน์) 

         ศึกษานิเทศก์ 
 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
(                                ) 

                                             ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย 
      
      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
(นางสมจินตนา  เกียรติพิริยะ) 

                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 
 
 
                   (นายสุวิทย์   มุกดาภิรมย์) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 



   
 

เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 

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

ค าชี้แจง 
๑. เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพเพ่ือการประเมินนี้   มีทั้งหมด ๑๐ ด้าน ก าหนดให้ประเมินครบทุกด้าน 

โดยแต่ละด้านมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ  ๕  คะแนน  รวมทั้งหมด    ๕๐  คะแนน 
๒. ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับระดับที่ประเมิน  
๓. ในประเด็นด้านที่ตรวจสอบรายการ  ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ถ้าปรากฏข้อมูลตามสภาพจริง 

ด้านที่ ๑ ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

๑. ครูรู้จักนักเรียน 
    เป็นรายบุคคล 

ระดับ ๕    ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายคน มีหลักฐานการ
วิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียน และน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไป
ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรายคนและรายกลุ่ม  
 
ระดับ ๔   ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายคน มีข้อมูลการจัด
กลุ่มผู้เรียน น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปใช้ในการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นบางกิจกรรม 
 
ระดับ ๓   ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายคน สามารถบอกได้
ถึงความแตกต่างของผู้เรียน ไม่มีผลการวิเคราะห์ ออกแบบ 
และจัดกลุ่ม น าข้อมูลรายคนไปจัดหรือออกแบบการเรียนรู้
เป็นบางกิจกรรม  
 
ระดับ ๒   ครูบอกได้ถึงความแตกต่างของผู้เรียนได้ แต่ไม่
มีข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง  
 
ระดับ ๑   ครูไม่มีข้อมูลหรือไม่เข้าใจความแตกต่างของ
ผู้เรียนรายคน และออกแบบหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง 
 

๑. ศึกษาเอกสาร แบบ
บันทึก  ระเบียนสะสม      
รายงานวิจัย 
๒. สังเกต  สนทนา  
ซักถาม ครู นักเรียน 
และสังเกต
สภาพแวดล้อม 
๓. ศึกษาเอกสาร  
บันทึกข้อมูลที่ศึกษา
นักเรียน 
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    
 ๔.รายงานการศึกษา
นักเรียนรายบุคคล 
 

 

 

 

 



   

ด้านที่ ๒ ครูใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และการเสริมแรงทางบวก 

 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

๒. ครูมีการใช้จิตวิทยา   
    การเรียนรู้ และการ   
    เสริมแรงทางบวก 

ระดับ ๕    ครูสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่างเข้าใจและ
ให้เกียรติ ใช้ค าถามให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึก หาสาเหตุ 
และผลการกระท าบนพ้ืนฐานการยอมรับของผู้เรียนใช้ค าถาม
ให้ผู้เรียนประเมินและเลือกทางเลือก ก าหนดแนวปฏิบัติที่
เกิดผลดีกับตนเองโดย สร้างข้อตกลงร่วมกัน  ครูเสริมแรงให้
เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 
มีความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติ อย่างยั่งยืน  
 
ระดับ ๔   ครูสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่างเข้าใจ
และให้เกียรติ ใช้ค าถามให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึก หาสาเหตุ 
และผลการกระท าบนพ้ืนฐานการยอมรับของผู้เรียนใช้ค าถาม
ให้ผู้เรียนประเมินและเลือกทางเลือก ก าหนดแนวปฏิบัติที่
เกิดผลดีกับตนเองโดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน  
 
ระดับ ๓   ครูสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกนึกคิด รับฟังอย่างเข้าใจ
และให้เกียรติ ใช้ค าถามให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึก หาสาเหตุ 
และผลการกระท าบนพ้ืนฐานการยอมรับของผู้เรียน  
 
ระดับ ๒   ครูสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกนึกคิด  
รับฟังอย่างเข้าใจและให้เกียรติ   
 
ระดับ ๑   ครูสื่อสารกับผู้เรียนด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร 
 

๑. การสอบถาม
สัมภาษณ์ สังเกต ครู 
นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง 
๒. ตรวจสอบหลักฐาน 
 -แสดงกฎ กติกา 
ระเบียบของห้องเรียน 
-บันทึกพฤติกรรมที่ 
 ต้องพัฒนา 
-บันทึกความดี 
-บันทึกความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน (Case   
Conference) 
-การเสริมแรง 
๓. ตรวจสอบจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ 

             
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ด้านที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนน หลักฐาน/ร่องรอย 

๓.๑) ความเป็นห้องเรียน  ๑. มีป้ายชื่อชั้นเรียน 
๒. มีป้ายชื่อครูประจ าชั้น 
๓. มีป้ายสถิติแสดงการมาเรียนของนักเรียน 
๔. มีรูปและข้อมูลเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๕. มีป้ายแสดงน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 

 ๑. สังเกต 
 ๒. สัมภาษณ์ 
 ๓. สอบถาม 
 ๔. ตรวจสอบเอกสาร 
     หลักฐาน 
 ๕.ประเมินตาม 
    สภาพจริง 

๓.๒) การตกแต่งห้องเรียน  ๑. มีสัญลักษณ์ของชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ 
๒. มีป้ายค าขวัญของห้องเรียน 
๓. มีป้ายข้อตกลงของห้องเรียน 
๔. มีป้ายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๕. มีที่เก็บหรือชั้นวางรองเท้าเป็นระเบียบ 

๓.๓) บรรยากาศที่ส่งเสริม     
       และเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑. มีความสะอาด, สว่าง และความเป็นระเบียบ 
๒. ไม่มีเสียง กลิ่น ที่รบกวนสมาธิในการเรียน 
๓. มีสื่อ ICT ที่พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบัน 
๔. มีมุมอ่าน หรือมีหนังสืออ่านเสริม 
๕. มีป้ายนิเทศและมุมแสดงผลงานของเด็ก 

๓.๔) ความเป็นครู ความเป็น     
       กัลยาณมิตรและเป็น 
       ต้นแบบที่ดี  

๑. ครูแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม 
๒. ครูรักเด็ก และใช้ภาษาสุภาพกับเด็ก เช่น ครับ  
        ค่ะ ขอบคุณ ขอโทษ เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน 
๓. ครูยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุขกับการสอน 
๔. ครูตรงเวลา และรับผิดชอบ 
๕. ครูยึดและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒   
       ประการ สามารถ เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนได้ 

  

หมายเหตุ  น าจ านวนรายการที่ได้ทั้งหมด............. หารด้วย  4  เท่ากับ  ค่าระดับคะแนนที่ได้............คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



   

ด้านที่ ๔ การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 

 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

 ๔. การใช้ ICT เพ่ือ 
 การสอนและสนับสนุน 
 การสอน 
 

 ๑. นักเรียนทุกคน ใช้สื่อ ICT เพ่ือฝึกปฏิบัติตาม 
          กิจกรรมการเรียนรู้และตามความต้องการ 
 ๒. ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ใน 
         กระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้ 
 ๓.  ครูมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้สื่อ ICT  
 ๔. ครูออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปิด 
         โอกาสให้นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือการเรียนรู้อย่าง 
         ต่อเนื่อง 
 ๕. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT และหรือใช้ 
         แหล่งเรียนรู้ในระบบเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 

๑.สังเกต 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. สอบถาม 
๔. แผนการเรียนรู้ 
๕. เอกสารหลักฐาน 
 

 
หมายเหตุ     มีครบทั้ง  ๕  รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๕ 
  มี    ๔ รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๔ 
  มี     ๓  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๓ 

มี     ๒  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๒ 
มี     ๑  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ด้านที่ ๕ ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 

 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

๕. ครูออกแบบหน่วย 
    การเรียนรู้ที่สอด  
    คล้องกับมาตรฐาน  
    ตัวชีว้ัด สมรรถนะ 
    ส าคัญ และคุณ  
    ลักษณะอันพึง 
    ประสงค์ตาม 
    หลักสูตรแกนกลาง 
 

ระดับ ๕    ครูมีหน่วยการเรียนรู้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง  
 
ระดับ ๔    ครูมีหน่วยการเรียนรู้ ที่ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยปรับมาจากต าราของส านักพิมพ์ วิเคราะห์
เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลาง ความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
 
ระดับ ๓   ครูมีหน่วยการเรียนรู้ ที่ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร น ามาจากต าราของส านักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
 
ระดับ ๒    ครูมีหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบตามโครงสร้าง
และไม่เป็นปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรบ้าง  
 
ระดับ ๑    ครูไม่มีหน่วยการเรียนรู้ สอนโดยใช้
ประสบการณ์  

 

๑.การตรวจสอบ
หลักฐาน 
   -หน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน 
  - แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ด้านที่ ๖ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องมาตรฐานหลักสูตร 

 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

๖. ครูออกแบบและ 
จัดท าแผนการจัด     
การเรียนรู้ที่ส่ง เสริม
พัฒนาการของผู้เรียน
ตามระดับความ สามารถ 
และพัฒนาการ   
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ต่อเนื่อง 
 

ระดับ ๕    ครูออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากหน่วยการเรียนรู้ที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามระดับ 
ความสามารถและมีการปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  
ระดับ ๔    ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และ
ปรับปรุงการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยวิเคราะห์และปรับมาจากส านักพิมพ์  
 
ระดับ ๓    ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จากต าราที่ซื้อ
มาจากส านักพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่ปรับใดๆ  
 
ระดับ ๒    ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ใดๆ ในโครงสร้างหลักสูตร   
 
ระดับ ๑    ครูสอนโดย ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้  

 

๑. การตรวจสอบ
หลักฐาน 
   -หน่วยการ
เรียนรู้อิงมาตรฐาน 
  - แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ด้านที่ ๗ ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ๗. ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับ ๕    มีการวางแผนและเตรียมการสอน สร้าง
บรรยากาศและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตาม 
ล าดับที่ก าหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด รูปแบบกิจกรรม 
มีความหลากหลาย และบูรณาการ เด็กเรียนอย่างมีความสุข  
 
ระดับ ๔    มีการวางแผนและเตรียมการสอน สร้าง
บรรยากาศและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตามล าดับที่ก าหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด 
รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายและบูรณาการ  
 
ระดับ ๓    มีการวางแผนและเตรียมการสอน สร้าง
บรรยากาศและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน สอนตามล าดับ
ที่ก าหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม กิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด  
 
ระดับ ๒    มีการวางแผนและเตรียมการสอน สร้าง
บรรยากาศและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตามล าดับที่ก าหนดในแผน ใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม   
 
ระดับ ๑    มีการวางแผนและเตรียมการสอน สร้าง
บรรยากาศและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน สอน
ตามล าดับที่ก าหนดในแผน  

 

๑.การสัมภาษณ์ครู
และนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 
๒.การสังเกตการสอน
ในห้องเรียน 
๓.การตรวจสอบ
เอกสาร 
   - แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  - ผลงาน/ชิ้นงาน
ของนักเรียนที่เป็น
ผลงานจากการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ด้านที่ ๘ ครูมีการวัดผล และประเมินผลที่เป็นไปตามหลักสูตร 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

  ๘. ครูมีการวัดผล 
และประเมินผลที่เป็น 
ไปตามหลักการและ
กระบวน การของการ
วัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตร 

ระดับ ๕    มีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงานครอบคลุมมาตรฐาน/เป้าหมายการเรียนรู้ มี
การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
ผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา มีการน าผล
การประเมินมาจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบการเรียนรู้หรือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และมีการรายงาน
ผลผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ผลการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  
 
ระดับ ๔     มีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงานครอบคลุมมาตรฐาน/เป้าหมายการเรียนรู้  มี
การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อยของ
ผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา  และมีการน า
ผลการประเมินมาจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบการเรียนรู้
หรือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง 
 
ระดับ ๓     มีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ชิ้นงานผู้เรียนครอบคลุมมาตรฐาน/เป้าหมายการ
เรียนรู้ และมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา   
 
ระดับ ๒   มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ผู้เรียนครอบคลุมตามมาตรฐาน /
เป้าหมายการเรียนรู้  
 
ระดับ ๑    มีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และมีเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน  
 

๑. การตรวจสอบ
หลักฐาน/ร่องรอย 
  - หน่วยการเรียนรู ้
  -แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  -ผลงาน/ชิ้นงาน
นักเรียน 
  -บันทึกผลการ
ประเมินของครู 
  -เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
  -เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นงาน/ผลงาน/ภาระ
งานของนักเรียน 
๒. สอบถาม/สัมภาษณ์
นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครอง 
๓. สังเกตการจัดการ
เรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ในห้องเรียน 

 

 

 

 



   

ด้านที่ ๙ ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

 ๙. ครูมีการวิจัยใน 
ชั้นเรียน (CAR) 

 ๑.  ครูวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. จัดท าและรายงานการวิจัยชั้นเรียน 
 ๓.  จัดท ารายงานตนเอง (Self  Study Report : SSR)  
           เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาเพ่ือ 
           พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
 ๔. จัดท าและรายงาน วิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช้และ 
          พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
          นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ 
 ๕. บันทึกผลการประเมินและพัฒนาผู้เรียนอย่าง 
         ต่อเนื่อง และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
         ผู้เรียนต่อไป 

๑. ศึกษาเอกสาร  
บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้    รายงานวิจัย
ชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช้
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนปกติ/นักเรียนที่
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  
๒. สังเกต  สนทนา   
ซักถาม  ครู นักเรียน  
และสังเกต
สภาพแวดล้อม 
๓. ID  Plan 
 
 

 
 
หมายเหตุ     มีครบทั้ง  ๕  รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๕ 
  มี    ๔ รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๔ 
  มี     ๓  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๓ 

มี     ๒  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๒ 
มี     ๑  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ด้านที่ ๑๐ ครูศึกษาและพัฒนาตนเอง 

ประเด็น รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

   ๑๐.ครูศึกษาและ 
   พัฒนาตนเอง 

 ๑. ครูมีแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ๑. ID  Plan 
๒. ปฏิทินการท างาน 
๓. บันทึกข้อตกลงเพ่ือ  
     พัฒนางาน (MOU) 
๔. แผนงานของตนเอง 
 ๕.แผนงานโรงเรียน 
 ๖. สังเกต  สนทนา     
     ซักถาม  ครู  
     นักเรียน  และ 
     สังเกต    
     สภาพแวดล้อม 
     อ่ืน ๆ 
 

 ๒. ครูมีปฏิทินการท างานของตนเอง 
 ๓. ครูมีบันทึกข้อตกลงเพ่ือพัฒนางาน (MOU) ต่อผู้บริหาร 
         โรงเรียน 
 ๔. ครูมีการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานของตนเองกับ 
          แผนงานของโรงเรียน 
 ๕. ครูวางแผนพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
         นักเรียน 

 
 
หมายเหตุ     มีครบทั้ง  ๕  รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๕ 
  มี    ๔ รายการ  ได้ระดับคุณภาพ   ๔ 
  มี     ๓  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๓ 

มี     ๒  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๒ 
มี     ๑  รายการ ได้ระดับคุณภาพ   ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ข้อเสนอแนะจากการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
 ๑. จุดเด่น 
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.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สรุปผลการประเมิน 

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

 
รวมได้คะแนนทั้ง ๑๐ ด้าน เท่ากับ ........................ คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ   ระดับคุณภาพ มีเกณฑ์ดังนี้ 
 
 ดีเยี่ยม  ได้แก่  ช่วงคะแนน  ๔๔-๕๐ 
 ดีมาก  ได้แก่  ช่วงคะแนน  ๓๗-๔๓ 
 ดี  ได้แก่  ช่วงคะแนน  ๓๑-๓๖ 

พอใช้  ได้แก่  ช่วงคะแนน  ๒๕-๓๐ 
ควรปรับปรุง ได้แก่  คะแนนต่ ากว่า  ๒๕ 
 

อยู่ในระดับคุณภาพ      ดีเยี่ยม      ดีมาก      ดี      พอใช้      ควรปรับปรุง 
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๓. วิธีการด าเนินการ 
๑) ศึกษา วิเคราะห์การสร้างหรือพัฒนาการจัดท าคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  ๒) ออกแบบ จัดท าคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด    เป็นแนวทางส าหรับครูที่จะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพให้เกิดขึ้นใน 
ชั้นเรียนอย่างแท้จริง   ภายใต้แนวทาง   มี 5 ประการ คือ 
   2.1) น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
   2.2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
   2.3) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research- CAR) 
   2.4) การใช้ ICT เพ่ือการสอนและสนับสนุนการสอน 
   2.5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 
 3)  จัดท าคู่มือ องค์ประกอบ โครงสร้าง แนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 4)  ด าเนินการให้มีคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ โดยแบ่งเป็นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ๔ เครือข่าย และจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพตามคู่มือและแนวทางการพัฒนา 
และเอกสารการประเมินที่สามารถน าใช้อ้างอิงในการน าผลการประเมินสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5)  ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาด้านห้องเรียน
คุณภาพตามคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดและจัดท ารายงาน
สรุปผลส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ เพ่ือรายงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในโอกาสต่อไป 

วิธีการด าเนินงานตามโครงการ 
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒  ซึ่งแบ่งเป็นศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา ๗ เครือข่าย ประจ าโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
รับผิดชอบประจ าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  เวียงกานต์  รัตนมิตร  แม่ตืนศรีวิชัย  เวียงจามรี  ศรีเวียงชัย  
ทุ่งหัวช้าง  เวียงหนองล่อง  เป็นที่ปรึกษาและมีคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา แต่ละกลุ่มเครือข่าย จ านวน  5  ท่าน  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถม
ศึกษา ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการยอมรับและได้รับมอบหมาย ให้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา ตามค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต  ๒     
 
 


