


 
 

 
 

แบบสรุปผลประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
เพื่อขอรับเกียรติบัตร ของ สพป.นครนานยก 

 
โรงเรียน...............................................................  จ ำนวน..........................................ห้อง 
ศูนย์พัฒนำคุณภำพ.............................................. 
 
 

                   ห้องเรียนคุณภาพ (ท่ีผ่านการประเมินระดับโรงเรียนสามารถเป็นแบบอย่างได้) 
        

 
          ชั้น /ห้อง 

  จ านวนนักเรียน 
        (คน) 

 
             ชื่อครูประจ าชั้น 

 
     หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

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

ต ำแหน่ง.................................................................. 
วัน/เดือน/ปี...............................................ที่รำยงำน 

 
 
 
 
 
 

ส ำหรับส่ง สพป.นครนำยก 



 
 

                           แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

โรงเรียน................................................................ชั้น.............................................. 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 4 3 2 1 
1 ด้านกายภาพ       
 1.1 มีสัญลักษณ์สถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ 
     

 1.2 มีข้อตกลงที่นักเรียนร่วมกันก ำหนดขึ้น
ในกำรปฏิบัติในห้องเรียน 

     

 1.3 มีข้อตกลงที่นักเรียนร่วมกันก ำหนดขึ้น
ในกำรปฏิบัติในห้องเรียน 

     

 
 

1.4 ห้องเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำร
เรียนรู้ 

     

 1.5 มีป้ำยแสดงข้อมูลสถิติของนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน 

     

 1.6 ห้องเรียนสะอำด  สวยงำม  ปลอดภัย      
 1.7 บรรยำกำศในห้องเรียนน่ำเรียน      
2 ด้านพฤติกรรมนักเรียน      
 2.1 กำรแต่งกำยสะอำดเรียบร้อย ถูกต้อง

ตำมระเบียบของโรงเรียน 
     

 2.2 มีส่วนร่วมกันในกำรดูแล รักษำควำม
สะอำดของห้องเรียน อำคำรเรียน  อำคำร
ประกอบสถำนที่ บริเวณทั่วไป 

     

 2.3 มีสัมมำคำรวะ ยิ้มไหว้ทักษะแขกผู้มำ
เยือนด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย 

     

 2.4 มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
เช่น ให้ควำมร่วมมือ  สนุกสนำน 
กระตือรือร้น  กล้ำแสดงออก 

     

 

 

 

 

 

ส ำหรับโรงเรียนประเมิน 



 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 4 3 2 1 
 2.5 ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆของ
ห้องเรียน 

     

3 ด้านงานประจ าชั้น      
 3.1 มีหลักฐำนงำนธุรกำรประจ ำชั้นครบ

เป็นปัจจุบัน ได้แก่ แบบ ปพ.ต่ำง ๆ 
     

 3.2 มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล      
 3.3 มีกำรจัดระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ

สำมำรถน ำมำใช้ได้จริง 
     

 3.4 มีแผนด ำเนินกำรส่งเสริมและช่วยเหลือ
นักเรียน 

     

 รวม      
   

สรุป ได้คะแนน....................................คะแนน ระดับคุณภำพ....................................... 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

   คะแนน 52 – 64    หมำยถึง   มีผลกำรประเมินในระดับ ดีมำก  
  คะแนน 45 – 51  หมำยถึง   มีผลกำรประเมินในระดับ ดี      
  คะแนน 38 – 44    หมำยถึง   มีผลกำรประเมินในระดับ พอใช้   
  คะแนน 38 ลงมำ   หมำยถึง   มีผลกำรประเมินในระดับ ปรับปรุง   
 
 

ลงชื่อ...........................ประธำน ลงชื่อ...........................ผู้ประเมิน ลงชื่อ...........................ผู้ประเมิน 
(.............................................) (.............................................) (.............................................) 
ต ำแหน่ง................................ ต ำแหน่ง................................ ต ำแหน่ง................................ 
วัน/เดือน/ปี................ ที่ประเมิน วัน/เดือน/ปี................ ที่ประเมิน วัน/เดือน/ปี................ ที่ประเมิน 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของโรงเรียน 
การด าเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
โรงเรียน..................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ..................................................... 

_________________________________________ 

 

ค าชี้แจง  
 1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินจุดเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อย 3  คน 
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูอีก 2  คน 
 2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส ำหรับสถำนศึกษำใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำม
จุดเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง  โดยก ำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนน  ดังนี้ 
               ระดับ 4        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก 
              ระดับ 3        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
              ระดับ 2        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
              ระดับ 1        หมำยถึง กำรปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

3. ผูป้ระเมิน 
     ผู้บริหำร ชื่อ-สกุล ........................................................................................... 
     ครู  ชื่อ-สกุล ........................................................................................... 
                        ชือ่-สกุล.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของโรงเรียน 



 
จุดเน้นท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          ๒ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. นักเรียนปฐมวัย มีควำมพร้อมที่จะเข้ำ
เรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

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

 2. กำรประเมิน RT ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น                
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 

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

3. กำรประเมิน NT ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น                   
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 

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

4. กำรประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 

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

5.กำรประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 

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

6. เด็กพิเศษเรียนรวมได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 

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

7. นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเน้นท่ี 2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง                                                                                           ๓ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนกำรคิด 

 
 

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

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 มี
ทักษะกำรคิดขั้นพ้ืนฐำน 

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

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 -       
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีทักษะกำรคิดขั้นสูง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเน้นท่ี 3 ว่องไวเขียนอ่าน                                                                                                ๔ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำน
ออกเขียนได้ 

 
 

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

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำน
คล่องเขียนคล่อง 

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

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3-6 อ่ำนรู้
เรื่องและเขียนสื่อควำมได้ 

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

 4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มี
สมรรถนะด้ำนกำรอ่ำนตำมแนว PISA   

 
 

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

5. นักเรียนมีทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรเหมำะสมตำมช่วงวัย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดเน้นท่ี 4 ส่ือสารเทคโนโลยี                                                                                              ๕ 
 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 
ระดับผลการปฏิบัติ  

บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
4 3 2 1 

 1. สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำร 

 
 

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

2. ครูใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

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

3. นักเรียน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้
เหมำะสมตำมช่วงวัย 

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

 
จุดเน้นท่ี 5 จัดการดีส่ิงแวดล้อม 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. สถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย  
 

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

2. สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

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

3. นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ และ
เห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 
 
 
 
 
 
 



จุดเน้นท่ี 6 น้อมน าศาสตร์พระราชา                                                                                      ๖ 
 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 
ระดับผลการปฏิบัติ  

บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
4 3 2 1 

1. สถำนศึกษำมีกิจกรรมน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
 

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

2. นักเรียนมีทักษะอำชีพที่เหมำะสมตำม
ช่วงวัย 

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

3. นักเรียนมีทักษะชีวิต     .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ..........................................................
......................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................ ...................................................................... 
 
 

 
วัน...............เดือน.....................ปี................ 

 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ                               ประธำน ลงชื่อ                            กรรมกำร ลงชื่อ                            กรรมกำร 
      (.........................................) 
ต ำแหน่ง......................................... 

      (.........................................) 
ต ำแหน่ง......................................... 

      (.........................................) 
ต ำแหน่ง......................................... 



 

การประกวดแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
 (Best  Practice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

หมายเหตุ   ให้จัดท ำเป็นรูปเล่มส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียน.................................................... .................................................. 
ศูนย์................................................ ........................................................... . 
ช่ือ Best  Practice.................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
สอดคล้องกับจดุเน้นที.่................................................................................ 
ตัวช้ีวัดที่............................................................................................... ..... 



    
เกณฑ์การประกวด Best  Practice 
  ประเด็นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรให้คะแนน ผลงำน “แนวปฏิบัติที่ดี”                                            
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

๑. ควำมส ำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”    ๒๐   คะแนน 
๒. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร  ๑๕   คะแนน 
๓. กระบวนกำรด ำเนินงำน    ๒๐   คะแนน 
๔. ผลกำรด ำเนินงำนและประโยชน์ที่ได้รับ   ๒๕   คะแนน 
๕. กำรเผยแพร่      ๑๐  คะแนน 
๖. ปัจจัยควำมส ำเร็จ     ๑๐   คะแนน 

เกณฑต์ดัสนิ  

 กำรพิจำรณำคะแนนรวมทุกรำยกำร  มีเกณฑ์คุณภำพผลงำน ดังนี้                                                              

    ผลงำนระดับคุณภำพดีเยี่ยม   คะแนนต้ังแต่  ๘๐  ขึ้นไป 
    ผลงำนระดับคุณภำพดี         คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙ 
    ผลงำนระดับผ่ำนเกณฑ์    คะแนนต้ังแต่  ๖๐ - ๖๙ 

       เกณฑก์ารให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน ร่องรอย/ 
หลักฐาน 

๑ ควำมส ำคัญของ  
“แนวปฏิบัติท่ี
ดี ”  
 ) ๒๐ คะแนน( 

๑. ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำร
หรือเหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชนท่ีต้องกำร
พัฒนำเป็น  “ แนวปฏิบัติท่ีดี ” ในด้ำน            
ท่ีระบุไว้ได้ชัดเจน  

๒. มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญหรือ
ควำมต้องกำรพัฒนำและมีหลักฐำน
อ้ำงอิง 

๓. มีแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำร
พัฒนำโดยใช้หลักกำร  ในกำร
ออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำ
หรือส่ิงท่ี พัฒนำ  
๔. สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน 
 
 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๒๐ คะแนน 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด
ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๑๕ คะแนน 
- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด            
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๑๐ คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจน 
ได้ ๕ คะแนน 

- รำยงำน  
- กำรวิเครำะห์  

ข้อมูลด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 

๒ วัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำย 
ของกำร
ด ำเนินงำน 

“แนวปฏิบัติท่ี
ดี ”   

 ) ๑๕ คะแนน( 

๑. ก ำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย ของกำรด ำเนินงำน             
“แนวปฏิบัติท่ีดี ” ได้อย่ำงชัดเจนเป็น
รูปธรรมท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ  
๒. วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ หรือ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน  
๓. วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ หรือ
ควำมต้องกำรของสถานศึกษา  
๔. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๑๕ คะแนน 
- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๑๐ คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจนทุกประเด็น 
ได้ ๕ คะแนน 

- รำยงำน 

  



ข้อ 
ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 
ร่องรอย/ 
หลักฐาน 

๓ กระบวนกำร 
ด ำเนินงำน  

“แนวปฏิบัติท่ีดี”  

 ) ๒๐ คะแนน( 

๑. มีกระบวนกำร วิธีกำร หรือ
ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน  ข้ันตอน
กำรน ำไปใช้ และกำรพัฒนำ          
“แนวปฏิบัติท่ีดี ” ในด้ำนนั้น ๆ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำย  
๒. มีกำรน ำเสนอเป็นรูปแบบ 
(Model) อย่ำงชัดเจนเป็น
แบบอย่ำงได้ 
๓. มีกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน             
ท่ีออกแบบไว้ และมีกำรปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๔. สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง               
มีวิธีกำรหรือองค์ควำมรู้ใหม่                    
มีควำมริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๒๐ คะแนน 
- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๑๕ คะแนน 

-เขียนไม่ครบทุกข้อและมี
แนวทำง             กำรเขียนตำม
รำยละเอียด 
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๑๐ คะแนน 

-เขียนไม่ครบทุกข้อและมี
แนวทำง             กำรเขียนตำม
รำยละเอียดไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน
ทุกประเด็น 
ได้ ๕  คะแนน 

- รำยงำน 
- ก ำหนดอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน  
สถำนศึกษำ  
ศูนย์กำรเรียนรู้ 
- มีคุณธรรม  
เป้ำหมำย  
- กระบวนกำร 
วิธีกำร ข้ันตอน  
ในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือบรรลุตำม 
คุณธรรมเป้ำหมำย 
 

๔ ผลกำรด ำเนินกำร
และประโยชน์ท่ี
ได้รับ 

“แนวปฏิบัติท่ีดี ”  

)๒๕ คะแนน( 

๑. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยโดยมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ 

๒. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรมี
คุณค่ำและเป็นประโยชน์ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ และ
ชุมชน 

๓. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเป็น
กำรแก้ปัญหำ และพัฒนำผู้เรียน ได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
อย่ำงครบถ้วน   

๔. ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ัง
โรงเรียนชุมชน หรือสถำนศึกษำ
อ่ืนๆ เชิงประจักษ์ 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๒๕  คะแนน 

-เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๒๐  คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและชัดเจนบำง
ประเด็น        ได้ ๑๕ คะแนน 
- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจนทุก
ประเด็น         
ได้ ๑๐ คะแนน 

-รำยงำน 

  



 

ข้อ ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน ร่องรอย/ 
หลักฐาน 

๕ กำรเผยแพร่  

“แนวปฏิบัติท่ีดี”  

)๑๐ คะแนน( 

๑. มีกำรเผยแพร่ หรือได้รับกำร
ยอมรับ ในระดับโรงเรียน 

๒. มีกำรเผยแพร่ หรือได้รับกำร
ยอมรับ ในระดับชุมชน 

๓. มีกำรเผยแพร่ หรือได้รับกำร
ยอมรับจำกชุมชนและหน่วยงำนอ่ืน 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๑๐ คะแนน 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๗ คะแนน 
- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและชัดเจนบำง
ประเด็น        ได้ ๕ คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจนทุก
ประเด็น         
ได้ ๓ คะแนน 

-รำยงำน 

๖ ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

)๑๐ คะแนน( 

๑. มีบุคลำกรท่ีรับผิดชอบ และ           
กำรบริหำรจัดกำรท่ีช่วยให้งำน
ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
โดยมีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
๒. มีทรัพยำกร สนับสนุนให้งำน
ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
โดยมีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
ได้ ๑๐ คะแนน 

- เขียนครอบคลุมทุกข้อและมี  
แนวทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียด 
ไม่ถูกต้องและชัดเจนบำงประเด็น 
ได้ ๗ คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและชัดเจนบำง
ประเด็น        ได้ ๕ คะแนน 

- เขียนไม่ครบทุกข้อและมีแนว
ทำงกำรเขียนตำมรำยละเอียดไม่
ถูกต้องและไม่ชัดเจนทุก
ประเด็น         
ได้ ๓ คะแนน 

-รำยงำน 

หมายเหตุ    ผลงำนที่จัดส่งต้องเป็นผลงำนของตนเอง  ไม่ลอกเลียนแบบผลงำนของบุคคลอ่ืน  
 
 



 
 
 

แบบประเมินตนเองของโรงเรียน 
การด าเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
โรงเรียน..................................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ..................................................... 

_________________________________________ 

 

ค าชี้แจง  
 1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 3  คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูอีก 2  คน 
 2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าหรับสถานศึกษาใช้ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตาม
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน  ดังนี้ 
               ระดับ 4        หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
              ระดับ 3        หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
              ระดับ 2        หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
              ระดับ 1        หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

3. ผูป้ระเมิน 
     ผู้บริหาร ชื่อ-สกุล ........................................................................................... 
     ครู  ชื่อ-สกุล ........................................................................................... 
                        ชือ่-สกุล.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของโรงเรียน 



 
จุดเน้นท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ          ๒ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. นักเรียนปฐมวัย มีความพร้อมที่จะเข้า
เรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

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

 2. การประเมิน RT ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น                
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

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

3. การประเมิน NT ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น                   
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

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

4. การประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 3 

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

5.การประเมิน O-NET ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 3 

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

6. เด็กพิเศษเรียนรวมได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

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

7. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเน้นท่ี 2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง                                                                                           ๓ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

 
 

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

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 

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

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการคิดขั้นสูง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเน้นท่ี 3 ว่องไวเขียนอ่าน                                                                                                ๔ 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่าน
ออกเขียนได้ 

 
 

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

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

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

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านรู้
เรื่องและเขียนสื่อความได้ 

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

 4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี
สมรรถนะด้านการอ่านตามแนว PISA   

 
 

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

5. นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเหมาะสมตามช่วงวัย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดเน้นท่ี 4 ส่ือสารเทคโนโลยี                                                                                              ๕ 
 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 
ระดับผลการปฏิบัติ  

บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
4 3 2 1 

 1. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

 
 

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

2. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

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

3. นักเรียน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

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

 
จุดเน้นท่ี 5 จัดการดีส่ิงแวดล้อม 

 
จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 

ระดับผลการปฏิบัติ  
บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 3 2 1 

 1. สถานศึกษามีความปลอดภัย  
 

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

2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

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

3. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และ
เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 
 
 
 
 
 
 



จุดเน้นท่ี 6 น้อมน าศาสตร์พระราชา                                                                                      ๖ 
 

จุดเน้น/ตัวช้ีวัด 
ระดับผลการปฏิบัติ  

บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติม 
4 3 2 1 

1. สถานศึกษามีกิจกรรมน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

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

2. นักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

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

3. นักเรียนมีทักษะชีวิต     .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
............................................................................. 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................... ............................................................................... 
 
 

 
วัน...............เดือน.....................ปี................ 

 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ                               ประธาน ลงชื่อ                            กรรมการ ลงชื่อ                            กรรมการ 
      (.........................................) 
ต าแหน่ง......................................... 

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

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


