
 
 
 

คำนำ 
 

     การดำเนินการพัฒนานโยบายคุณภาพในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รุนแรง (เมษายน 2564) ส่งผลถึงการพัฒนามาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ SPM 41 Model  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ต้องวางแผนการ
ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพสู่ห้องเรียน เพ่ือให้สถานศึกษามีมาตรฐานตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 4 สร้าง ได้แก่ สร้างเด็กดีมีคุณธรรมให้บ้านเมือง  สร้างครูดีให้
ห้องเรียน  สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน  สร้างโรงเรียนดีให้โรงเรียน  ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) ซ่ึง
เป็นการดำเนินการนิเทศและเครือข่ายการนิเทศภายในโรงเรียนเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพด้วยการนิเทศวิถีใหม่ (New Normal)  

     ขอขอบคุณ ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรทุกโรงเรียน ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในการยกระดับมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพของ
โรงเรียนตามบริบทของพ้ืนที่  ขอประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 
(Covid 19) นี้จะสร้างวัฒนธรรมคุณภาพจากการนิเทศปกติใหม่ (New Normal) ให้เกิดมาตรฐาน
คุณภาพอันประกอบด้วย นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ 
กระบวนการคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณภาพของบริบท
ในเขตพ้ืนที่ต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
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                 คู่มือการประเมิน 
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

                    
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                 คู่มือการประเมิน 
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

                    
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 
 
 

 



1 
 

แบบประเมินครูคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 
     ตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินครูคุณภาพ  
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 การแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ      
2 การศึกษาเพ่ิมเติม/อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ      
3 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา      
4 ความสามารถในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีทางวิชาชีพ      
5 วิเคราะห์ผู้เรียน วางแผนการสอนตรงตามสภาพจริง หรือวางแผนจัด

กิจกรรมการสอนตามนโยบายถูกต้อง ชัดเจน มีความเหมาะสม  
     

6 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้องเหมาะสม       
7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือนโยบายถูกต้อง ชัดเจน 

มีความเหมาะสม  
     

8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา      
9 มีการใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้โอกาสนักเรียนได้

ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และ
นำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี  

     

10 มีการส่งเสริม/สอดแทรก/บูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

     

11 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนได้อย่างดี      
12 การใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ดีและมี

ประสิทธิภาพ 
     

13 มีข้อมูลการวัดผล ประเมินผล และสรุปผลการสอนครบถ้วนสมบูรณ์      
14 มีการสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู (PLC) เพ่ือพัฒนาการสอน      
15 นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่าง

สม่ำเสมอ 
     

เกณฑ์การผ่าน การประเมินครูผู้สอนคุณภาพ 
1. กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานครูคุณภาพ 
2. ครูคุณภาพ ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพการดำเนินงานในระดับ 
    ดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1

1 
 

แบบประเมินครูคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 
     ตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินครูคุณภาพ  
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 การแต่งกายท่ีเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ      
2 การศึกษาเพ่ิมเติม/อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ      
3 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา      
4 ความสามารถในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีทางวิชาชีพ      
5 วิเคราะห์ผู้เรียน วางแผนการสอนตรงตามสภาพจริง หรือวางแผนจัด

กิจกรรมการสอนตามนโยบายถูกต้อง ชัดเจน มีความเหมาะสม  
     

6 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้องเหมาะสม       
7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือนโยบายถูกต้อง ชัดเจน 

มีความเหมาะสม  
     

8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา      
9 มีการใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้โอกาสนักเรียนได้

ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และ
นำเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี  

     

10 มีการส่งเสริม/สอดแทรก/บูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

     

11 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนได้อย่างดี      
12 การใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ดีและมี

ประสิทธิภาพ 
     

13 มีข้อมูลการวัดผล ประเมินผล และสรุปผลการสอนครบถ้วนสมบูรณ์      
14 มีการสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู (PLC) เพ่ือพัฒนาการสอน      
15 นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่าง

สม่ำเสมอ 
     

เกณฑ์การผ่าน การประเมินครูผู้สอนคุณภาพ 
1. กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานครูคุณภาพ 
2. ครูคุณภาพ ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพการดำเนินงานในระดับ 
    ดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 
 
 

 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

2

2 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ   1. การแต่งกายที่เหมาะสม  สะอาด  เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบข้าราชการครู 
 2. การแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู  
 3. การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
 4. การแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ ตามธรรมเนียมนิยม 
 5. การแต่งกายเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น ชุดผ้าไทย ชุดประจำโรงเรียน เป็นต้น 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ข้าราชการครู 

สังเกต  
 

เชิงประจักษ์ 
ภาพถ่าย 

2. การแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสมกับความเป็นครู  

สัมภาษณ ์ 
แบบประเมินการแต่งกาย 

วิดีโอ 
เกียรติบัตร/คำนิยม 

3. การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย สังเกต  เชิงประจักษ์ 
4. การแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ 
ตามธรรมเนียมนิยม 

สังเกต  
แบบประเมินการแต่งกาย 

เชิงประจักษ์ 
ภาพถ่าย /วิดีโอ 

5. การแต่งกายเหมาะสมกับแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น ชุดผ้า
ไทย ชุดประจำโรงเรียน เป็นต้น 

สังเกต  
สอบถาม 

เชิงประจักษ์ 
บันทึกข้อตกลง 

 
หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 
 
 
 
 

3 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ   2. การศึกษาเพ่ิมเติม / อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดเด่นของตนเอง 
2. มีรายงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. นำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดเด่น
ของตนเอง 

ตรวจสอบเอกสาร แผนพฒันาตนเอง (ID plan) 

2. มีรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ตรวจสอบหลักฐาน เกียรติบัตร 
 

3. เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตรวจเอกสาร เกียรติบัตร 
สรุปรายงานการอบรม 

4. นำความรู้จากการพัฒนาตนเอง 
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

สังเกต 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกรายงานการอบรม 
ผลงาน/ชิ้นงานจากการอบรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report 
: SAR) 

ตรวจเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

3

3 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ   2. การศึกษาเพ่ิมเติม / อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดเด่นของตนเอง 
2. มีรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. นำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดเด่น
ของตนเอง 

ตรวจสอบเอกสาร แผนพฒันาตนเอง (ID plan) 

2. มีรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ตรวจสอบหลักฐาน เกียรติบัตร 
 

3. เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ตรวจเอกสาร เกียรติบัตร 
สรุปรายงานการอบรม 

4. นำความรู้จากการพัฒนาตนเอง 
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

สังเกต 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกรายงานการอบรม 
ผลงาน/ชิ้นงานจากการอบรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. มีการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report 
: SAR) 

ตรวจเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

4

4 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ   3. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับชั้นเรียน  
2. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับกลุ่มงาน  
4. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับโรงเรียน  
5. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับสหวิทยาเขต / เขตพ้ืนที่ฯ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ในระดับชั้นเรียน  

ตรวจเอกสาร คำสั่ง 
 

2. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ในระดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สังเกต 
 

คำสั่ง 
ภาพถ่าย  
 

3. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ในระดับกลุ่มงาน  

ตรวจเอกสาร คำสั่ง, ภาพถ่าย  
สรุปรายงาน 

4. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ในระดับโรงเรียน  

สังเกต  
สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง, ภาพถ่าย  
รางวัล 
สรุปรายงาน 

5. มีการทำงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ใน
ระดับสหวิทยาเขต / เขตพ้ืนที่ฯ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกรายงานการไปราชการ
หนังสือเชิญ 
เกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 
 

5 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  4. มีความสามารถในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีทางวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
2. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มงาน 
4. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับโรงเรียน 
5. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับสหวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผา่น 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตรวจสอบข้อมูล ก.ค.ศ.16 (ก.พ.7) 
2. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ 
ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

ตรวจสอบเอกสาร เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

3. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วม
เป็นคณะทำงานระดับกลุ่มงาน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

4. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วม
เป็นคณะทำงานระดับโรงเรียน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

5. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ 
ร่วมเป็นคณะทำงานระดับสหวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สังเกต  
สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร /โล่รางวัล 
คำนิยม 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

5

5 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  4. มีความสามารถในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีทางวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
2. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มงาน 
4. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับโรงเรียน 
5. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับสหวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตรวจสอบข้อมูล ก.ค.ศ.16 (ก.พ.7) 
2. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ 
ร่วมเป็นคณะทำงานระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

ตรวจสอบเอกสาร เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

3. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วม
เป็นคณะทำงานระดับกลุ่มงาน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

4. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ ร่วม
เป็นคณะทำงานระดับโรงเรียน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

5. ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ 
ร่วมเป็นคณะทำงานระดับสหวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สังเกต  
สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

เกียรติบัตร /โล่รางวัล 
คำนิยม 
คำสั่งปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  5. วิเคราะห์ผู้เรียนวางแผนการสอนตรงตามสภาพจริงหรือวางแผนจัดกิจกรรม 

      การสอนตามนโยบายถูกต้อง ชัดเจน มีความเหมาะสม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีเครื่องมือการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2. มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
3. มีผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
4. มีการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน 
5. มีการสรุปและรายงานผลการออกแบบการสอนตามสภาพจริง จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ 

ผู้เรียนรายบุคคล 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีเครื่องมือการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 

2. มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มงานการวิเคราะห์ผู้เรียน 

3. มีผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายคน/รายชั้น 

4. มีการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไป
วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 

5. มีการสรุปและรายงานผลการ
ออกแบบการสอนตามสภาพจริง 
จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-รายงานสรุปผลการวิ เคราะห์
ผู้เรียน 
-การออกแบบการสอนตามผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  6. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. นำผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. นำผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
5. ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามตัวชี้วัด และเหมาะสมกับมาตรฐานการ 

เรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (K P A) 

2. นำผลการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา 

3. นำผลการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ประเมินกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ถูกต้องตามตั วชี้ วัด  และ
เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบประเมินแผนการเรียนรู้ 
-แบบอนุมัติการให้ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  6. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. นำผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. นำผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
5. ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามตัวชี้วัด และเหมาะสมกับมาตรฐานการ 

เรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (K P A) 

2. นำผลการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างรายวิชา 

3. นำผลการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. ประเมินกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ถูกต้องตามตั วชี้ วัด  และ
เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบประเมินแผนการเรียนรู้ 
-แบบอนุมัติการให้ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือนโยบายถูกต้อง ชัดเจน  

      มีความเหมาะสม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. วิเคราะห์นโยบายและจุดเน้น ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. นำผลการวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้น มาออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. นำผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น 
5. ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้น ถูกต้องและเหมาะสม 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. วิเคราะห์นโยบายและจุดเน้น
ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชา 
แบบวิเคราะห์นโยบาย/จุดเน้น 

2. นำผลการวิเคราะห์นโยบาย
และจุดเน้น มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบเอกสาร โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 
แบบวิเคราะห์นโยบาย/จุดเน้น 

3. นำผลการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบวิเคราะห์นโยบาย/จุดเน้น 

4. ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตการสอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
ผลการสังเกตการสอน 

5. ประเมินกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้น 
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตการสอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
ผลการสังเกตการสอน 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม  
3. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูผู้สอนมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูผู้สอนมีร่องรอยหลักฐานการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ครูผู้สอนสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

สอบถาม 
 

แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2. ครูผู้สอนเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม  

การสัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

3. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีการสอน 

4. ครูผู้สอนมีการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

รายงานการใช้นวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน 
เกียรติบัตรสื่อเทคโนโลยี 

5. ครูผู้สอนมีร่องรอยหลักฐานการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ เทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้ 

ตรวจเอกสาร 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภาระงาน/ชิ้นงานผู้เรียน 
ช่องทางการติดต่อออนไลน์ของครู 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม  
3. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูผู้สอนมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูผู้สอนมีร่องรอยหลักฐานการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ครูผู้สอนสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

สอบถาม 
 

แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2. ครูผู้สอนเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม  

การสัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

3. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ/เทคโนโลยีการสอน 

4. ครูผู้สอนมีการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

รายงานการใช้นวัตกรรม 
วิจัยในชั้นเรียน 
เกียรติบัตรสื่อเทคโนโลยี 

5. ครูผู้สอนมีร่องรอยหลักฐานการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ เทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้ 

ตรวจเอกสาร 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภาระงาน/ชิ้นงานผู้เรียน 
ช่องทางการติดต่อออนไลน์ของครู 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  9. มีการใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ให้โอกาสนักเรียนได้
ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และนำเสนอ
ผลการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาที่ดี 

ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
1. มีผลงานและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
2. มีกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง 
    องค์ความรู้ 
3. มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง 
5. มีขั้นตอนการสะท้อนคิดร่วมกันของนักเรียนและครูผู้สอน 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. มีผลงานและแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) 

การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์  

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลงานครู/นักเรียน 

2. มีกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างองค์ความรู้ 

การสัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลงานการค้นคว้าของนักเรียน 

3. มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้น
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) 

สังเกตการสอน 
ตรวจเอกสาร 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
ผลการสังเกตการสอน 

4. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสาร และ
นำเสนอผลงานด้วย 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกผลการนิเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้  
 

5. มีขั้นตอนการสะท้อนคิดร่วมกัน
ของนักเรียนและครูผู้สอน 

นิเทศการสอน 
ตรวจเอกสาร 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

11

11 
 

ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  10. มีการส่งเสริม/สอดแทรก/บูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ใน  
                                      ห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรมรายกลุ่ม (โครงงานคุณธรรมของห้องเรียน) 
2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรมรายบุคคล (กิจกรรมเสริมโรงเรียนคุณธรรม) 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมปรากฏในการเรียนการสอนของครู (แผนการสอน) 
4. มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 
5. มีการส่งเสริมการมีวินัยในห้องเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
คุณธรรมรายกลุ่ม (โครงงานคุณธรรม) 

สังเกต 
สอบถาม 
 

ผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรม 
โครงงานคุณธรรม 

2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
คุณธรรมรายบุคคล 

สอบถาม 
ตรวจผลงาน 
 

ผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ครจูัดกิจกรรมเสริม 

3. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมปรากฏใน
การเรียนการสอนของครู (แผนการสอน) 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แผนการจัดการเรียนรู้มี 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน
รายวิชาของครู 

4. มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ครูและนักเรียน 

สังเกต 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกข้อตกลง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. มีการส่งเสริมการมีวินัยในห้องเรียน สังเกต 
ตรวจเอกสาร 

การนิเทศการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้นผู้รับการ
ประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอ่ืนๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  11. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. ห้องเรียนมีสัญลักษณ์สถาบันหลักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2. ห้องเรียนมีป้ายนิเทศ มุมส่งเสริมความรู้  
3. ห้องเรียนมีมุมแสดงชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน   
4. บรรยากาศในและนอกห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และทันสมัย 
5. ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เชิงบวก 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ห้องเรียนมีสัญลักษณ์สถาบันหลัก
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

สังเกต 
 

สัญญลักษณ ์๓ สถาบันหลักของไทย 

2. ห้องเรียนมีป้ายนิเทศ มุมส่งเสริม
ความรู้  

สังเกต 
 

ป้ายนิเทศ มุมส่งเสริมความรู้  
สภาพจริงห้องเรียน 

3. ห้องเรียนมีมุมแสดงชิ้นงาน/
ผลงานนักเรียน   

สังเกต 
 

ผลงานในห้องเรียน 

4. บรรยากาศในและนอกห้องเรียน
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และ
ทันสมัย 

สังเกต 
 

สภาพจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 

5. ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในการ
จัดการเรียนรู้เชิงบวก 

สังเกต 
ตรวจเอกสาร 
 

การนิเทศการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 
 
 

13 
 

ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  12. การใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ดี 
     และมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
1. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือเลือกใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม 
2. มีการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
3. มีการตรวจสอบสื่อการสอนและกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
4. ประเมินผลการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้เรียนโดยตรง 
5. มีการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมีประสิทธิภาพ 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือเลือกใช้
สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่
เหมาะสม 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะหต์ัวชี้วัด 
โครงสร้างรายวิชา 
การออกแบบสื่อการสอน 

2. มีการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อ
การสอนและกิจกรรมการสอนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ตรวจเอกสาร 
นิเทศการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ 
สื่อการสอนประจำหน่วย 
แบบประเมินสื่อการสอน 

3. มีการตรวจสอบสื่อการสอนและ
กิจกรรมการสอนมีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

ตรวจเอกสาร หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนประจำเรื่อง 

4. ประเมินผลการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้จากผู้เรียนโดยตรง 

ตรวจเอกสาร แบบสอบถามการใช้สื่อการสอน 
ผลการใช้สื่อการสอน 
การหาคุณภาพสื่อการสอน 

5. มีการใช้สื่อการสอนและกิจกรรม
การสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจเอกสาร วิจัยชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการสอน 
การหาค่าคุณภาพสื่อ  

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  12. การใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ดี 
     และมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
1. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือเลือกใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม 
2. มีการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
3. มีการตรวจสอบสื่อการสอนและกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
4. ประเมินผลการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้เรียนโดยตรง 
5. มีการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมีประสิทธิภาพ 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือเลือกใช้
สื่อการสอนและกิจกรรมการสอนที่
เหมาะสม 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบวิเคราะหต์ัวชี้วัด 
โครงสร้างรายวิชา 
การออกแบบสื่อการสอน 

2. มีการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อ
การสอนและกิจกรรมการสอนที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ตรวจเอกสาร 
นิเทศการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ 
สื่อการสอนประจำหน่วย 
แบบประเมินสื่อการสอน 

3. มีการตรวจสอบสื่อการสอนและ
กิจกรรมการสอนมีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 

ตรวจเอกสาร หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนประจำเรื่อง 

4. ประเมินผลการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้จากผู้เรียนโดยตรง 

ตรวจเอกสาร แบบสอบถามการใช้สื่อการสอน 
ผลการใช้สื่อการสอน 
การหาคุณภาพสื่อการสอน 

5. มีการใช้สื่อการสอนและกิจกรรม
การสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมี
ประสิทธิภาพ 

ตรวจเอกสาร วิจัยชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการสอน 
การหาค่าคุณภาพสื่อ  

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

14

14 
 

ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  13. มีข้อมูลการวัดผล ประเมินผล และสรุปผลการสอนครบถ้วนสมบูรณ์ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
 2. มีเครือ่งมือการประเมินอย่างหลากหลาย และมีการประเมินมากกว่า 1 แหล่ง 
 3. มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
 4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน 
 5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. มีการกำหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบ 

แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด 
โครงสร้างข้อสอบ 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

2. มีเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย และมีการประเมิน
มากกว่า 1 แหล่ง 

ตรวจสอบ 
นิเทศการสอน 

การวัดผลในแผนการจัดการเรียนรู้ 
คลังข้อสอบ 

3. มีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 

ตรวจสอบ การวัดผลในแผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกหลังแผน 
คะแนนก่อน-ระหว่าง-หลังเรียน 

4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน ตรวจสอบ คะแนนสอบจากการจัดการเรียนรู้ 
คะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แบบบันทึกคะแนนตัวชี้วัด 

5. มีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

ตรวจสอบ บันทึกหลังแผน 
วิจัยชั้นเรียน 
ผลการสอนซ่อมเสริม  

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 

15 
 

 
ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  14. มีการสร้างกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือพัฒนาการสอน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเรื่องการเรียนการสอน (คู่ปรึกษา) 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูในกลุ่มสาระเดียวกัน 
3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูในสายชั้นเดียวกัน 
4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพื่อนครูนอกโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนครูเรื่องการเรียนการสอน  
(คู่ปรึกษา) 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC 
แบบบันทึก PLC คู่ปรึกษา 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูใน
กลุ่มสาระเดียวกัน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC กลุ่มสาระ 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กบัเพ่ือนครูใน 
สายชั้นเดียวกัน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC สายชั้น 
ผลงานที่เกิดจาก PLC 

4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC ครูนอกกลุ่มสาระ 
ภาพถ่าย 

5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครู
นอกโรงเรียน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC ครนูอกโรงเรียน 
ภาพถ่าย 
คำสั่ง 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  14. มีการสร้างกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือพัฒนาการสอน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเรื่องการเรียนการสอน (คู่ปรึกษา) 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูในกลุ่มสาระเดียวกัน 
3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูในสายชั้นเดียวกัน 
4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพื่อนครูนอกโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนครูเรื่องการเรียนการสอน  
(คู่ปรึกษา) 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC 
แบบบันทึก PLC คู่ปรึกษา 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูใน
กลุ่มสาระเดียวกัน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC กลุ่มสาระ 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กบัเพ่ือนครูใน 
สายชั้นเดียวกัน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC สายชั้น 
ผลงานที่เกิดจาก PLC 

4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครูนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC ครูนอกกลุ่มสาระ 
ภาพถ่าย 

5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครู
นอกโรงเรียน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบบันทึก PLC ครนูอกโรงเรียน 
ภาพถ่าย 
คำสั่ง 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ตัวช้ีวัดครูผู้สอนคุณภาพ  15. นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับปรุง และพัฒนาการสอนอย่าง
สม่ำเสมอ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. ได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. มีความพร้อมรับการนิเทศการสอน 
3. เปิดใจรับข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน 
4. มีร่องรอยในการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการสอน 
5. มีการพัฒนาการสอนหลังรับการนิเทศ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. ได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สัมภาษณ์ ตารางรับการนิเทศ 
ปฏิทินนิเทศ 

2. มีความพร้อมรับการนิเทศการ
สอน 

ตรวจผลงาน บันทึกผลการนิเทศ 

3. เปิดใจรับข้อเสนอแนะจากการ
นิเทศการสอน 

สอบถาม 
ตรวจผลงาน 

ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

4. มีร่องรอยในการนำข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุง และพัฒนาการสอน 

สัมภาษณ์ 
ตรวจร่องรอย 

ผลงานครูตามข้อเสนอแนะจาก 
การนิเทศ 

5. มีการพัฒนาการสอนหลังรับ 
การนิเทศ 

ตรวจผลงาน ผลงานที่ เกิดจากข้อเสนอแนะใน
การรับการนิเทศ เช่น 
-สื่อ/เทคโนโลย ี
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-บันทึกหลังสอน 

หมายเหตุ   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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     แบบประเมิน  นักเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

  

ข้อ ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนและการสื่อสาร 

-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านการเขียนและการสื่อสาร
จากระบบการประเมินของโรงเรียน /ระบบรายงานของสพฐ. EMEs 

     

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกำหนด 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผ่าน (ไม่มี 0 ร มส.) 

     

3 นักเรียนมีความรู้และทักษะผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบายและจุดเน้นด้าน... 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผ่าน 

     

4 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ ระดับผ่าน 

     

5 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับผ่าน 

     

6 นักเรียนมีผลงานคุณธรรมของห้องเรียนคุณภาพ 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

     

7 นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงานเทคโนโลยี อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

     

8 นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างและนำเสนอชิ้นงานต่อสาธารณะได้ 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

     

9 นักเรียนมีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 
(ตามกรมอนามัย) ระดับดี 

     

10 นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการทำงานอาชีพได้ 
-ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนมีทักษะการทำงานอาชีพ อย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

     

 

    เกณฑ์การผ่าน การประเมินนักเรียนคุณภาพ 
1. กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานนักเรียนคุณภาพ 
2. นักเรียนคุณภาพ ต้องมีผลการประเมินคุณภาพและคุณลักษณะในระดับดีเยี่ยม (90-100 %)  
    ทุกตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร 
เป้าหมายคุณภาพ ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านการเขียนและ 
                                การสื่อสาร จากระบบการประเมินของโรงเรียน / ระบบประเมินของสพฐ.EMEs 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสารได้  
 2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสารโดยไม่มีระดับ   
              ปรับปรุง   
 3. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสาร   
 4. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสารในชั้นเรียน   
 5. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลงานการอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสารในชั้นเรียน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีผลการดำเนินการครบ 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีผลการดำเนินการ  4 ข้อ      ดีมาก 
มีผลการดำเนินการ  3 ข้อ      ด ี
มีผลการดำเนินการ  2 ข้อ      พอใช้ 
มีผลการดำเนินการ  1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน และการสื่อสารได ้ 

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบประเมินการอ่าน เขียน และ
การสื่อสาร 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
การอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสารโดย
ไม่มีระดับปรับปรุง   

สัมภาษณ ์ 
สอบถาม 

ผลประเมินการอ่าน เขียน และการ
สื่อสาร 

3. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
การอ่านออก เขียนได้ และการสื่อสาร   

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร  

ผลประเมินการอ่าน เขียน และการ
สื่อสาร 

4. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และการ
สื่อสารในชั้นเรียน   

สัมภาษณ์ 
ตรวจเอกสาร 

-ผลประเมินการอ่าน เขียน และ
การสื่อสาร 
-ผลงานนักเรียน 

5. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลงานการอ่าน
ออก เขียนได้ และการสื่อสารในชั้นเรียน 

สังเกต  
สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

นักเรียนมี 
-ชิ้นงานส่งเสริมการอ่าน 
-บันทึกการอ่านเขียนสื่อสาร 
-สมุดบันทึกรายวิชา  

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
19 

 

 
ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกำหนด 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. นักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับผ่าน (ไม่มี 0 , ร , มส)  
กรณีนักเรียนมี 0 , ร , มส 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน (มี 0 , ร , มส) จำนวน 1 คน 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ม่ผ่าน 
4. นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีผลการดำเนินการตามข้อ 1      ดีเยี่ยม 
มีผลการดำเนินการ ๔ ข้อ ( 2-๕)      ดีมาก 
มีผลการดำเนินการ ๓ ข้อ ( 2-๕)      ด ี
มีผลการดำเนินการ ๒ ข้อ ( 2-๕)      พอใช้ 
มีผลการดำเนินการ ๑ ข้อ( 2-๕)      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

นักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับผ่าน 
 (ไม่มี 0 , ร , มส)  

ตรวจเอกสาร 
 

บันทึกผลการเรียน 

กรณีนักเรียนมี 0 , ร , มส 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ผ่าน (มี 0 , ร , มส) จำนวน 1 คน 

ตรวจเอกสาร 
 

เอกสารประจำวิชา 
บันทึกผลการเรียน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ม่ผ่าน 

ตรวจเอกสาร การสอนซ่อมเสริม 
ชิ้นงานนักเรียน 

นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ตรวจเอกสาร การวัดและประเมินผลการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ตรวจเอกสาร บันทึกผลการเรียนซ่อมเสริม 
ชิ้นงานนักเรียน 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกำหนด 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. นักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับผ่าน (ไม่มี 0 , ร , มส)  
กรณีนักเรียนมี 0 , ร , มส 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน (มี 0 , ร , มส) จำนวน 1 คน 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ม่ผ่าน 
4. นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีผลการดำเนินการตามข้อ 1      ดีเยี่ยม 
มีผลการดำเนินการ ๔ ข้อ ( 2-๕)      ดีมาก 
มีผลการดำเนินการ ๓ ข้อ ( 2-๕)      ด ี
มีผลการดำเนินการ ๒ ข้อ ( 2-๕)      พอใช้ 
มีผลการดำเนินการ ๑ ข้อ( 2-๕)      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

นักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับผ่าน 
 (ไม่มี 0 , ร , มส)  

ตรวจเอกสาร 
 

บันทึกผลการเรียน 

กรณีนักเรียนมี 0 , ร , มส 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ผ่าน (มี 0 , ร , มส) จำนวน 1 คน 

ตรวจเอกสาร 
 

เอกสารประจำวิชา 
บันทึกผลการเรียน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ม่ผ่าน 

ตรวจเอกสาร การสอนซ่อมเสริม 
ชิ้นงานนักเรียน 

นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ตรวจเอกสาร การวัดและประเมินผลการซ่อม
เสริม 

นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ตรวจเอกสาร บันทึกผลการเรียนซ่อมเสริม 
ชิ้นงานนักเรียน 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  3. นักเรียนมีความรู้และทักษะผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบายและจุดเน้น 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100  ของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

 1. นักเรียนรับรู้รับทราบประเด็นการเรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้น ด้าน....................... 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นด้าน....................... 
 3. นักเรียนมีผลงาน/ร่องรอยจากการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นด้าน....................... 
 4. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้และทักษะตามนโยบายและจุดเน้นด้าน....................... 
 5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินความรู้และทักษะตามนโยบายและจุดเน้น “ระดับผ่าน” 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมิน จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนรับรู้รับทราบประเด็น
การเรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้น 
ด้าน....................... 

สัมภาษณ ์ 
 

ประเด็นสำคัญของจุดเน้น 
รูปแบบ/ขั้นตอนของจุดเน้น 

2. นักเรียนได้เรียนรู้ และทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายและ
จุดเน้นด้าน....................... 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 
 

ผลงานนักเรียนตามจุดเน้น 
สมุดงานของนักเรียน 

3. นักเรียนมีผลงาน/ร่องรอยจาก
การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและ
จุดเน้นด้าน....................... 

สังเกต  
ตรวจผลงาน 

ผลงานตามจุดเน้น 
ชิ้นงานตามจุดเน้น 

4. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้
และทักษะตามนโยบายและจุดเน้น
ด้าน....................... 

สังเกต  
ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินความรู้/ทักษะ 
ผลการประเมินตามจุดเน้น 

5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมิน
ความรู้และทักษะตามนโยบายและ
จุดเน้น “ระดับผ่าน” 

สังเกต  
สอบถาม 

ผลการประเมินนักเรียนตาม
จุดเน้นทั้งห้องเรียน 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  4. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
เป้าหมายคุณภาพ  ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ ระดับผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมายด้านสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/กิจกรรม 
 3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  

4. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้และทักษะด้านความสามารถในการสื่อสาร, การคิด,  
    การแก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต, การใช้เทคโนโลยี (สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร) 

 5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ “ระดับผ่านเกณฑ์” ตามหลักสูตร 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ   ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ   ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ   ดี 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ   พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ   ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมายด้าน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

สัมภาษณ ์ 
 

สมรรถนะ 5 ด้านของ
หลักสูตร 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/กิจกรรม 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 

ผลงานนักเรียนตาม
สมรรถนะ 

3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร 

สาธิต  
ตรวจผลงาน 

ทักษะตามสมรรถนะ 
ชิ้นงานตามสมรรถนะ 

๔. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้และทักษะ
ด้านความสามารถในการสื่อสาร, การคิด, การ
แก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต, การใช้เทคโนโลยี 
(สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร) 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ผลการประเมินสมรรถนะ 

5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ “ระดับผ่านเกณฑ์” ตามหลักสูตร 

ตรวจเอกสาร ผลการประเมินสมรรถนะ 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  4. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
เป้าหมายคุณภาพ  ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ ระดับผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมายด้านสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/กิจกรรม 
 3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  

4. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้และทักษะด้านความสามารถในการสื่อสาร, การคิด,  
    การแก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต, การใช้เทคโนโลยี (สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร) 

 5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ “ระดับผ่านเกณฑ์” ตามหลักสูตร 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ   ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ   ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ   ดี 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ   พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ   ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมายด้าน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

สัมภาษณ ์ 
 

สมรรถนะ 5 ด้านของ
หลักสูตร 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/กิจกรรม 

สัมภาษณ์  
สังเกต 

ผลงานนักเรียนตาม
สมรรถนะ 

3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร 

สาธิต  
ตรวจผลงาน 

ทักษะตามสมรรถนะ 
ชิ้นงานตามสมรรถนะ 

๔. นักเรียนได้รับการประเมินความรู้และทักษะ
ด้านความสามารถในการสื่อสาร, การคิด, การ
แก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต, การใช้เทคโนโลยี 
(สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร) 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมินสมรรถนะ 
ผลการประเมินสมรรถนะ 

5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ “ระดับผ่านเกณฑ์” ตามหลักสูตร 

ตรวจเอกสาร ผลการประเมินสมรรถนะ 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100  ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ ระดับผ่าน 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/กิจกรรม 
 3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

4. นักเรียนได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรครบถ้วน  
๑)  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ๒)  ซื่อสัตย์สุจริต  ๓)  มีวินัย 
๔) ใฝ่เรียนรู้   ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖)  มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗)  รักความเป็นไทย  ๘)  มีจิตสาธารณะ 

 5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับผ่าน ครบถ้วน 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนรับรู้รับทราบความหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

สังเกต  
สอบถาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านการเรียนรู้/
กิจกรรม 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

สมุดงานนักเรียน 
ผลงานนักเรียน 
 

3. นักเรียนมีร่องรอยการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

ตรวจผลงาน ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 

4. นักเรียนได้รับการประเมิน ๘
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ครบถ้วน  

สังเกต  
ตรวจเอกสาร 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

5. นักเรียนทุกคน มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับผ่าน ครบถ้วน 

สังเกต  
สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

ผลการประเมินคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  6. นักเรียนมีผลงานคุณธรรมของห้องเรียนคุณภาพ 
เป้าหมายคุณภาพ ร้อยละ 100  ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม  
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรมของตนเอง 
 2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านคุณธรรมเป็นกลุ่ม   
3. นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน 

 4. นักเรียนมีกิริยา วาจาด้วยการสื่อสารเชิงบวก 
 5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดงผลงานคุณธรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม  

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
คุณธรรมของตนเอง 

ตรวจผลงาน 
สอบถาม 

ผลงานด้านคุณธรรมของนักเรียน 
รายบุคคล 

2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
คุณธรรมเป็นกลุ่ม   

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

ผลงานด้านคุณธรรมของนักเรียน 
เป็นกลุ่ม 

3. นักเรียนประพฤติตนตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ของโรงเรียน 

สังเกต พฤติกรรมเชิงประจักษ์ 

4. นักเรียนมีกิริยา วาจาด้วยการ
สื่อสารเชิงบวก 

สังเกต  พฤติกรรมเชิงประจักษ์ 

5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดง
ผลงานคุณธรรมอย่างน้อย  
1 กิจกรรม  
 

สัมภาษณ ์ 
สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

ผลงานด้านคุณธรรมงานเดี่ยว
หรืองานกลุ่ม 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  7. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100  ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงานเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
 2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของตนเองเป็นกลุ่ม   
3. นักเรียนสามารถแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ 

 4. นักเรียนมีทัศนคติและรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่ดี 
 5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดงผลงานประกอบการใช้เทคโนโลยีอย่างน้อย 1 กิจกรรม  

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
ของตนเอง 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 
 

ชิ้นงานด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

2. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของ
ตนเองเป็นกลุ่ม   

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 
ตรวจผลงาน 

ผลงานด้านเทคโนโลยีนักเรียนเป็น
กลุ่ม 
 

3. นักเรียนสามารถแสดงทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ 

สาธิต  
 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเดี่ยว/กลุ่ม 
 

4. นักเรียนมีทัศนคติและรู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่ดี 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 

แบบประเมินทัศนคติด้านเทคโนโลยี 
ผลงานนักเรียน 

5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดง
ผลงานประกอบการใช้เทคโนโลยี
อย่างน้อย 1 กิจกรรม  

สัมภาษณ ์ 
สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

นำเสนอผลงานนักเรียนประกอบ
เทคโนโลยี 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  8. นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างและนำเสนอชิ้นงานต่อสาธารณะได้ 
เป้าหมายคุณภาพ  ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลงาน อย่างน้อย 1กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

 1. นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้ 
 2. นักเรียนสามารถนำเสนอชิ้นงานต่อสาธารณะได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่นำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้  
 4. นักเรียนมีรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจ 
 5. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานมีประโยชน์ หรือเป็นชิ้นงานเชิงพาณิชย์ 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้
ในการสร้างชิ้นงานได้ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 
 

ชิ้นงานของนักเรียน 

2. นักเรียนสามารถนำเสนอชิ้นงาน
ต่อสาธารณะได้ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

ชิ้นงานนักเรียน 

3. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ที่
นำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้ 

สาธิต  
 

นำเสนอผลงานของนักเรียน 

4. นักเรียนมีรูปแบบนำเสนอที่
น่าสนใจ 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 

ขั้นตอนการทำผลงานนักเรียน 

5. นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานมี
ประโยชน์ หรือเป็นชิ้นงานเชิง
พาณิชย์ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

นำเสนอผลงานของนักเรียน 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  9. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
เป้าหมายคุณภาพ   ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส  
   (Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ ตามเกณฑ์ปกติ กรมอนามัย)  
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

  1. นักเรียนมีบุคลิกและลักษณะสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 
    2. นักเรียนมีผลงาน/ร่องรอยการทำงานเป็นกลุ่ม 

 3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนได้อย่างมีความสุข 
  4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
  5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดงผลงานเป็นกลุ่มอย่างมีความสุข/ภาคภูมิใจได้อย่างน้อย 1 
กิจกรรม  
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนมีบุคลิกและลักษณะ
สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 

สังเกต นักเรียนในห้องเรียนเชิงประจักษ์ 

2. นักเรียนมีผลงาน/ร่องรอยการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

ผลงานนักเรียน 

3. นักเรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกับตนเองและ
เพ่ือนได้อย่างมีความสุข 

สาธิต  
สังเกต 
 

การนำเสนอผลงานของนักเรียน 

4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 

การนำเสนอผลงานนักเรียน 

5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดง
ผลงานเป็นกลุ่มอย่างมีความสุข/
ภาคภูมิใจได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

การนำเสนอผลงานของนักเรียน 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 
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ตัวช้ีวัดนักเรียนคุณภาพ  10. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการทำงานอาชีพ 
เป้าหมายคุณภาพ          ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนมีทักษะการทำงานอาชีพ อย่างน้อย 1กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

  1. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานอาชีพ 
  2. นักเรียนมีอธิบายขั้นตอนการทำงานอาชีพ 
3. นักเรียนสามารถแสดงทักษะปฏิบัติในการทำงานอาชีพ 

 4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพ 
 5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดงผลงานประกอบการทำงานอาชีพอย่างน้อย 1 กิจกรรม  
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
การทำงานอาชีพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

ชิ้นงานด้านอาชีพของนักเรียน 

2. นักเรียนมีอธิบายขั้นตอนการ
ทำงานอาชีพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจผลงาน 

ชิ้นงานด้านอาชีพของนักเรียน 

3. นักเรียนสามารถแสดงทักษะ
ปฏิบัติในการทำงานอาชีพ 

สาธิต  
 

แสดงขั้นตอนการทำงานอาชีพ
ของนักเรียน 

4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงานอาชีพ 

สัมภาษณ ์ 
สังเกต 

นำเสนอผลงานด้านอาชีพของ
นักเรียน 

5. นักเรียนสามารถนำเสนอ/แสดง
ผลงานประกอบการทำงานอาชีพ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

นำเสนอผลงานด้านอาชีพของ
นักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูลตัวอย่าง ครูสามารถนำเสนอข้อมูลตรงตามประเด็นประเมินในลักษณะอ่ืนๆได้ 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  1. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 
3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูในสายชั้นเดียวกัน 
4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูกลุ่มสาระเดียวกัน 
5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพื่อนครูในโรงเรียน 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครแูละ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้างแบ่งงาน PLC 
คำสั่ง PLC 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครแูละ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูและเจ้าหน้าที่ 
บันทึก PLC ครูและเจ้าหน้าที่ 

3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครูในสายชั้น
เดียวกัน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูสายชั้นเดียวกัน 
บันทึก PLC ครูสายชั้นเดียวกัน 

4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครูกลุ่มสาระ
เดียวกัน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูกลุ่มสาระเดียวกัน
บันทึก PLCครูกลุ่มสาระเดียวกัน 

5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครู
ในโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC เพ่ือนครูในโรงเรียน 
บันทึก PLC เพ่ือนครูในโรงเรียน 
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แบบประเมิน ผู้บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)       
2 การส่งเสริมการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา      
3 มีกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ      
4 การดำเนินการกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ระบบคุณภาพ 
     

5 การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาระบบคุณภาพ 

     

6 การส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ      
7 การส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ      
8 การส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ      
9 การส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ      

10 การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ      
 

เกณฑ์การผ่าน การประเมินผู้บริหารคุณภาพ 
1. กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานผู้บริหาร    
    คุณภาพ 
2. ผู้บริหารคุณภาพ ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพการดำเนินงานใน 
    ระดับดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 

 
หมายเหตุ   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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แบบประเมิน ผู้บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)       
2 การส่งเสริมการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา      
3 มีกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ      
4 การดำเนินการกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ระบบคุณภาพ 
     

5 การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาระบบคุณภาพ 

     

6 การส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ      
7 การส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ      
8 การส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ      
9 การส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ      

10 การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ      
 

เกณฑ์การผ่าน การประเมินผู้บริหารคุณภาพ 
1. กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานผู้บริหาร    
    คุณภาพ 
2. ผู้บริหารคุณภาพ ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพการดำเนินงานใน 
    ระดับดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 

 
หมายเหตุ   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  1. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 
3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูในสายชั้นเดียวกัน 
4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ของครูกลุ่มสาระเดียวกัน 
5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพื่อนครูในโรงเรียน 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/กำหนดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครแูละ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้างแบ่งงาน PLC 
คำสั่ง PLC 

2. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครแูละ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูและเจ้าหน้าที่ 
บันทึก PLC ครูและเจ้าหน้าที่ 

3. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครูในสายชั้น
เดียวกัน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูสายชั้นเดียวกัน 
บันทึก PLC ครูสายชั้นเดียวกัน 

4. มีร่องรอยแลกเปลี่ยนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ของครูกลุ่มสาระ
เดียวกัน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC ครูกลุ่มสาระเดียวกัน
บันทึก PLCครูกลุ่มสาระเดียวกัน 

5. มีร่องรอยการแลกเปลี่ยนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) กับเพ่ือนครู
ในโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่ง PLC เพ่ือนครูในโรงเรียน 
บันทึก PLC เพ่ือนครูในโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  2. การส่งเสริมการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้างการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 
2. มีคำสั่งการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 
3. มีปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 
4. มีร่องรอยดำเนินการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. มีร่องรอยในการพัฒนาโดยนำข้อเสนอแนะหลังรับการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนา 

การสอน 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้างการนิเทศภายใน
และการนิเทศการศึกษา 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้างแบ่งงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 

2. มีคำสั่งการนิเทศภายในและการ
นิเทศการศึกษา 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งมอบหมายงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 

3. มีปฏิทินกำหนดการนิเทศ
ภายในและการนิเทศการศึกษา 

ตรวจเอกสาร ปฏิทินนิเทศภายในประจำ 
ภาคเรียน 

4. มีร่องรอยดำเนินการนิเทศการ
สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

บันทึกการนิเทศประจำภาคเรียน 

5. มีร่องรอยในการพัฒนาโดยนำ
ข้อเสนอแนะหลังรับการนิเทศมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

สรุปผลการนิเทศภายใน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบจากการ
นิเทศภายใน 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  3. มีกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน  
2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน  
3. มีร่องรอยกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 
4. มีผลงานจากกระบวนการบริหารแสดงการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
    ในระดับโรงเรียน  
5. มีการสรุปผลในการทำงานจากกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บริหารในโรงเรียน  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้าง/ระบบการบริหารงาน 

2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการ
ทำงานระหว่างผู้บริหารและครูใน
โรงเรียน  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

รูปแบบ/ขั้นตอนการบริหารงาน 

3. มีร่องรอยกระบวนการบริหาร 
งานของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการบริหารงาน 
คำสั่ง 
ภาพถ่าย 

4. มีผลงานจากกระบวนการบริหาร
แสดงการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วม 
งานและผู้บังคับบัญชาในระดับ
โรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

รายงานการติดตามผลการ
บริหารงานตามกระบวนการ/
ขั้นตอนทุกข้ันตอน 

5. มีการสรุปผลในการทำงานจาก
กระบวนการบริหารงานการศึกษา
ของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

รายงานสรุปผลการบริหารงาน 
ภาพถ่าย 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  3. มีกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน  
2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน  
3. มีร่องรอยกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 
4. มีผลงานจากกระบวนการบริหารแสดงการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
    ในระดับโรงเรียน  
5. มีการสรุปผลในการทำงานจากกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บริหารในโรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้าง/ระบบการบริหารงาน 

2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการ
ทำงานระหว่างผู้บริหารและครูใน
โรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

รูปแบบ/ขั้นตอนการบริหารงาน 

3. มีร่องรอยกระบวนการบริหาร 
งานของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการบริหารงาน 
คำสั่ง 
ภาพถ่าย 

4. มีผลงานจากกระบวนการบริหาร
แสดงการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วม 
งานและผู้บังคับบัญชาในระดับ
โรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

รายงานการติดตามผลการ
บริหารงานตามกระบวนการ/
ขั้นตอนทุกข้ันตอน 

5. มีการสรุปผลในการทำงานจาก
กระบวนการบริหารงานการศึกษา
ของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

รายงานสรุปผลการบริหารงาน 
ภาพถ่าย 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  4. การดำเนินการกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนา 
        ระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีกระบวนการบริหารงานการศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 
2. มีกระบวนการวางแผนบริหารงานของโรงเรียน  
3. มีกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
4. มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
5. มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีกระบวนการบริหารงาน
การศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

กระบวนการ/ระบบการบริหารงาน 

2. มีกระบวนการวางแผนบริหาร 
งานของโรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการวางแผนงาน 
ภาพถ่าย 
คำสั่ง 

3. มีกระบวนการดำเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานของ
โรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการดำเนินงาน 
โครงสร้างการดำเนินงาน 
ภาพถ่าย 

4. มีกระบวนการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มการติดตามประเมินผลงาน 
แบบติดตามผลก่อน/ระหว่าง/หลัง 
ภาพถ่าย 

5. มีการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการบริหารงาน 
ภาพถ่าย 

 
 
 
 

33 
 

ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  5. การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ     
                                    พัฒนาระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีการกำหนดโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
 2. มีเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย  
 3. มีการดำเนินงานวัดและประเมินผล 
 4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน 
 5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีการกำหนดโครงสร้าง/คำสั่ง/
แนวทางการวัดและประเมินผลตาม
กระบวนบริหารงาน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้างการวัดและประเมินผล 
คำสั่งการวัดและประเมินผล 

2. มีเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบวัดและประเมินผล 

3. มีการดำเนินงานวัดและ
ประเมินผล 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

ปฏิทินการติดตามผลก่อน/
ระหว่าง/หลังการดำเนินงาน 

4. มีการสรุปผลการประเมิน
ครบถ้วน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการสรุปรายงานผลเป็น
ระยะตามปฏิทินกำหนด 

5. มีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกนำข้อเสนอแนะไปวางแผน/
ปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  5. การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ     
                                    พัฒนาระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีการกำหนดโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
 2. มีเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย  
 3. มีการดำเนินงานวัดและประเมินผล 
 4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน 
 5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีการกำหนดโครงสร้าง/คำสั่ง/
แนวทางการวัดและประเมินผลตาม
กระบวนบริหารงาน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

โครงสร้างการวัดและประเมินผล 
คำสั่งการวัดและประเมินผล 

2. มีเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบวัดและประเมินผล 

3. มีการดำเนินงานวัดและ
ประเมินผล 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

ปฏิทินการติดตามผลก่อน/
ระหว่าง/หลังการดำเนินงาน 

4. มีการสรุปผลการประเมิน
ครบถ้วน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการสรุปรายงานผลเป็น
ระยะตามปฏิทินกำหนด 

5. มีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

บันทึกนำข้อเสนอแนะไปวางแผน/
ปรับปรุง 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  6. การส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
คุณภาพประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

นโยบายการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
โครงสร้างพัฒนานักเรียนคุณภาพ 
คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนานักเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายพัฒนา
นักเรียนคุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
นักเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบนิเทศติดตามการพัฒนานักเรียน
คุณภาพ 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนานักเรียนคุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
นักเรียนคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  7. การส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

นโยบายการพัฒนาครูคุณภาพ 
โครงสร้างพัฒนาครูคุณภาพ 
คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายพัฒนา
ครคูุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
ครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แบบนิเทศติดตามการพัฒนาครู
คุณภาพ 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
ครคูุณภาพ 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

35

35 
 

ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  7. การส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

นโยบายการพัฒนาครูคุณภาพ 
โครงสร้างพัฒนาครูคุณภาพ 
คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายพัฒนา
ครคูุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
ครูผู้สอนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบนิเทศติดตามการพัฒนาครู
คุณภาพ 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนาครูผู้สอนคุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
ครคูุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  8. การส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
คุณภาพประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

นโยบายการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
โครงสร้างพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

แบบนิเทศติดตามการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  9. การส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน

คุณภาพ 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-นโยบายการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 
-คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
คุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
-ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายระบบ
บริหารโรงเรียนคุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริหารโรงเรียนคณุภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

--แบบกำกับ ติดตามระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 
 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
คุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  9. การส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน

คุณภาพ 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-นโยบายการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 
-คำสั่ง 

2. มีร่องรอยวางแผนการส่งเสริม
การพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
คุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย 
-ภาพถ่าย 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมนโยบายระบบ
บริหารโรงเรียนคุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

4. มีร่องรอยกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริหารโรงเรียนคณุภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

--แบบกำกับ ติดตามระบบบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ 
 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
คุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการพัฒนา
ระบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดผู้บริหารคุณภาพ  10. การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
1. มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่    
    1) นักเรียนคุณภาพ  2) ครูคุณภาพ  3) ห้องเรียนคุณภาพ 4) ผู้บริหารคุณภาพ  5)โรงเรียนคุณภาพ 
2. มีร่องรอยวางแผนการเชื่อมโยงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบประกันคุณภาพ 
3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบประกันคุณภาพ 
4. มีร่องรอยประเมินผลการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบประกันคุณภาพ 
5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสูร่ะบบประกันคุณภาพ 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมนิครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

มีโครงสร้าง/คำสั่ง/แนวทางการส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้าน 
ได้แก่ 
1) นักเรียนคุณภาพ 
2) ครคูุณภาพ 
3) ห้องเรียนคุณภาพ  
4) ผู้บริหารคุณภาพ 
5) โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-นโยบายการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
-โครงสร้างพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
-คำสั่งแบ่งงาน/มอบหมายงาน 
-กำหนดเป้าหมายคุณภาพของโรงเรียนสู่
ระบบประกันคุณภาพ 

2. มีร่องรอยวางแผนการเชื่อมโยงการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบ
ประกันคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกการประชุมชี้แจงนโยบาย
มาตรฐานคุณภาพสู่ระบบประกัน
คุณภาพ 

3. มีร่องรอยการดำเนินงานการส่งเสริม
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบ
ประกันคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณภาพสู่ระบบประกันคุณภาพ 

4. มีร่องรอยประเมินผลการส่งเสริม
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบ
ประกันคุณภาพ 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบติดตามมาตรฐานคุณภาพใน
ระบบประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 
 

5. มีร่องรอยการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ 5 ด้านสู่ระบบประกันคุณภาพ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการเชื่อมโยง 
มาตรฐานคุณภาพสู่ระบบประกัน
คุณภาพ 
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แบบประเมิน กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  
ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 มีการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพ      
2 มีข้ันตอนการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ      
3 มีข้ันตอนการดำเนินการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ      
4 มีเครื่องมือ/วิธีการในการติดตามประเมินผลระบบการบริหารงาน

การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
     

5 มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพครบวงจร      
 
เกณฑ์การผ่าน การประเมินกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ 
1.กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกระบวนการพัฒนาการ 
   เรียนรู้คุณภาพ 
2. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพ      
    การดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 
 
หมายเหตุ   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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แบบประเมิน กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  
ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 

ข้อ ตัวช้ีวัด ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1 มีการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพ      
2 มีข้ันตอนการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ      
3 มีข้ันตอนการดำเนินการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ      
4 มีเครื่องมือ/วิธีการในการติดตามประเมินผลระบบการบริหารงาน

การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
     

5 มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพครบวงจร      
 
เกณฑ์การผ่าน การประเมินกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ 
1.กรณีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกระบวนการพัฒนาการ 
   เรียนรู้คุณภาพ 
2. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  ต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพ      
    การดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม (90-100 %) ทุกตัวชี้วัด 
 
หมายเหตุ   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมูล เป็นแนวทางในนำเสนอหลักฐาน ร่องรอยการทำงานเท่านั้น 
ผู้รับการประเมินสามารถนำเสนอหลักฐานอื่นๆ มาประกอบได้ตามประเด็นการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  1. มีการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย  
                                                               ระบบคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้เป็นระบบคุณภาพในโรงเรียน  
2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการทำงานคุณภาพระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน  
3. มีโครงสร้าง/คำสั่งแบ่งงานตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพของผู้บริหารและครูใน 
    โรงเรียน 
4. มีผลงานจากกระบวนการบริหารงานคุณภาพร่วมกันระหว่างครู เจ้าหน้าที่ร่วมงานและ 
    ผู้บริหารในระดับโรงเรียน  
5. มีการสรุปผลในการทำงานจากกระบวนการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน 

 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 

1. มีกระบวนการบริหารจัดการ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นระบบคุณภาพ
ในโรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
ผู้บริหาร/โรงเรียน 

2. มีขั้นตอน/รูปแบบ/กระบวนการ
ทำงานคุณภาพระหว่างผู้บริหารและ
ครใูนโรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-แฟ้มข้อมูลขั้นตอน/รูปแบบ/
กระบวนการขับเคลื่อนระบบ
คุณภาพของผู้บริหาร/โรงเรียน 
-ภาพถ่าย 

3. มีโครงสร้าง/คำสั่งแบ่งงานตาม
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพ 
-คำสั่งแบ่งงานตามกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ 

4. มีผลงานจากกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพร่วมกันระหว่าง
ครู เจ้าหน้าที่ร่วมงานและผู้บริหาร
ในระดับโรงเรียน  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-แฟ้มข้อมูลการบริหารงานคุณภาพ 
-ภาพถ่าย 

5. มีการสรุปผลในการทำงานจาก
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ
ของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผล
กระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  2. มีข้ันตอนการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ 
                                                              ของโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีคำสั่งมอบหมายการบริหารงานการศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 
2. มีร่องรอยกระบวนการวางแผนบริหารงานของโรงเรียน  
3. มีการวิเคราะห์สภาพ/บริบทในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
4. มีการคัดเลือก/เรียงลำดับข้อมูลเพ่ือนำไปใช้วางแผนตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
5. มีการสรุปผลการใช้ข้อมูลวางแผนดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีคำสั่งมอบหมายการบริหารงาน
การศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งมอบหมายการบริหารงาน 

2. มีร่องรอยกระบวนการวางแผน
บริหารงานของโรงเรียน  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการประชุมวางแผน 
ภาพถ่าย 

3. มีการวิเคราะห์สภาพ/บริบทใน
การดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-ข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการของครู 
นักเรียนผู้เกี่ยวข้องตามบริบทของ
โรงเรียน 
-ภาพถ่าย 

4. มีการคัดเลือก/เรียงลำดับข้อมูล
เพ่ือนำไปใช้วางแผนตาม
กระบวนการบริหารงานของ
โรงเรียน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แฟ้มข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพ
จริง 
-ภาพถ่าย 

5. มีการสรุปผลการใช้ข้อมูล
วางแผนดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปข้อมูล 
-การวางแผนบริหารงานคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  2. มีข้ันตอนการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ 
                                                              ของโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีคำสั่งมอบหมายการบริหารงานการศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 
2. มีร่องรอยกระบวนการวางแผนบริหารงานของโรงเรียน  
3. มีการวิเคราะห์สภาพ/บริบทในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
4. มีการคัดเลือก/เรียงลำดับข้อมูลเพ่ือนำไปใช้วางแผนตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 
5. มีการสรุปผลการใช้ข้อมูลวางแผนดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีคำสั่งมอบหมายการบริหารงาน
การศึกษาของผู้บริหารหรือโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งมอบหมายการบริหารงาน 

2. มีร่องรอยกระบวนการวางแผน
บริหารงานของโรงเรียน  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

แฟ้มข้อมูลการประชุมวางแผน 
ภาพถ่าย 

3. มีการวิเคราะห์สภาพ/บริบทใน
การดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-ข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการของครู 
นักเรียนผู้เกี่ยวข้องตามบริบทของ
โรงเรียน 
-ภาพถ่าย 

4. มีการคัดเลือก/เรียงลำดับข้อมูล
เพ่ือนำไปใช้วางแผนตาม
กระบวนการบริหารงานของ
โรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-แฟ้มข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพ
จริง 
-ภาพถ่าย 

5. มีการสรุปผลการใช้ข้อมูล
วางแผนดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปข้อมูล 
-การวางแผนบริหารงานคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  3. มีข้ันตอนการดำเนินการพัฒนาระบบของโรงเรียน  
                                                              คุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 
 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ 
 2. มีกำหนดการพัฒนางาน เส้นทางการทำงาน (Time Line) ชัดเจน 
 3. มีการดำเนินงานตามระบบของโรงเรียนคุณภาพ 
 4. มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
 5. มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการพัฒนาระบบของโรงเรียน
คุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

2. มีกำหนดการพัฒนางาน เส้นทาง
การทำงาน (Time Line) ชัดเจน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-เป้าหมายการพัฒนางาน 

3. มีการดำเนินงานตามระบบของ
โรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-ภาพถ่ายการดำเนินงาน 
-การรายงานความก้าวหน้า 

4. มีการติดตามผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-แบบติดตามการดำเนินงาน 
-ภาพถ่าย 

5. มีการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  4. มีเครื่องมือ/วิธีการในการติดตามประเมินผลระบบ  
                                                              การบรหิารงานการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีคำสั่งการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
2. มีคู่มือ/แนวทางการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
3. มีการดำเนินงานวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย  
4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน 
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
มีคำสั่งการวัดและประเมินผลตาม
กระบวนบริหารงาน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะวัดและประเมินผล 

มีคู่มือ/แนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามกระบวน
บริหารงาน 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-คู่มือการวัดและประเมินผล 
 

มีการดำเนินงานวัดและประเมินผล
ด้วยเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย  

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-แบบติดตามวัดและประเมินผล 
 

มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-รายงานผลการดำเนินงาน 
-ภาพถ่าย 

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-สรุปผล/ข้อเสนอแนะมาพัฒนา
และปรับปรุงงานต่อไป 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  4. มีเครื่องมือ/วิธีการในการติดตามประเมินผลระบบ  
                                                              การบรหิารงานการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีคำสั่งการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
2. มีคู่มือ/แนวทางการวัดและประเมินผลตามกระบวนบริหารงาน 
3. มีการดำเนินงานวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย  
4. มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน 
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
มีคำสั่งการวัดและประเมินผลตาม
กระบวนบริหารงาน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะวัดและประเมินผล 

มีคู่มือ/แนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามกระบวน
บริหารงาน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-คู่มือการวัดและประเมินผล 
 

มีการดำเนินงานวัดและประเมินผล
ด้วยเครื่องมือการประเมินอย่าง
หลากหลาย  

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-แบบติดตามวัดและประเมินผล 
 

มีการสรุปผลการประเมินครบถ้วน สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-รายงานผลการดำเนินงาน 
-ภาพถ่าย 

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-สรุปผล/ข้อเสนอแนะมาพัฒนา
และปรับปรุงงานต่อไป 
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ตัวช้ีวัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  5. มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาระบบของ 
                                                              โรงเรียนคุณภาพครบวงจร 
ประเด็นการพิจารณา   ดังนี้ 

1. มีคำสั่งสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ 
2. มีการรายงานผลการประเมินกระบวนบริหารงานโรงเรียนคุณภาพครบวงจร 
3. มีการรายงานผลการประเมินกระบวนบริหารงานโรงเรียนคุณภาพต่อผู้บริหารและครู 
4. มีการรายงานผลการประเมินกระบวนบริหารงานโรงเรียนคุณภาพต่อคณะกรรมการโรงเรียน 
5. มีการรายงานผลการประเมินกระบวนบริหารงานโรงเรียนคุณภาพต่อสาธารณชน 

 
 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 ข้อ      ดีเยี่ยม 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 4 ข้อ      ดีมาก 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 3 ข้อ      ด ี
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 2 ข้อ      พอใช้ 
มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบ จำนวน 1 ข้อ      ผ่าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมูล 
1. มีคำสั่งสรุปรายงานผลการ
พัฒนาระบบของโรงเรียนคุณภาพ 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะสรุปรายงานผล 

2. มีการรายงานผลการประเมนิ
กระบวนบริหารงานโรงเรียน
คุณภาพครบวงจร 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

3. มีการรายงานผลการประเมนิ
กระบวนบริหารงานโรงเรียน
คุณภาพต่อผู้บริหารและครู 

สัมภาษณ ์ 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
-แผ่นพับสรุปผล 

4. มีการรายงานผลการประเมนิ
กระบวนบริหารงานโรงเรียน
คุณภาพต่อคณะกรรมการโรงเรียน 

สัมภาษณ์  
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
-แผ่นพับสรุปผล 

5. มีการรายงานผลการประเมนิ
กระบวนบริหารงานโรงเรียน
คุณภาพต่อสาธารณชน 

สอบถาม 
ตรวจเอกสาร 

-เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
-แผ่นพับสรุปผล 
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ภาคผนวก 

      นโยบายคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกำแพงเพชร 
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มาตรการขับเคลือ่นมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 
แนวทางการพัฒนา 

การดำเนินการพัฒนานโยบายคุณภาพในบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กำแพงเพชร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่รุนแรง (เมษายน 2564) ภายใต้
สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019) หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) เป็นชื่อเฉพาะจากการบัญญัติศัพท์เฉพาะของโรคติดต่อร้ายแรง
ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตระหนักถึงภารกิจ
หลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดของจังหวัด
กำแพงเพชรจำนวน 32 โรงเรียน จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model เป็นแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่
ความสามารถในการแข่งขันศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างระบบนิเทศภายในให้กับ
โรงเรียนในสังกัด พัฒนาเครือข่ายการนิเทศระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่และการดำเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเชื่อมโยงกับการนิเทศวิถีใหม่ (New Normal)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานคุณภาพ SPM 41 Model เป็นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ บุคลากรคุณภาพ  สู่
โรงเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย
กำหนดมาตรการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพ ดังนี้ 

 
มาตรการการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ  

กระบวนการ การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กระบวนการวิเคราะห์
สภาพ/บริบทของการ
ดำเนินงานด้านต่างๆตาม
สภาพจริงในโรงเรียน  
(S = SWOT) 

1.ครปูระเมินตนเองตามมาตรฐานครู
คุณภาพ 15 ตัวชี้วัด โดยศึกษาสภาพ 
ความต้องการ ปัญหาด้านความพร้อม
ของตนเองทุกคนในโรงเรียน 
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวบรวม
ข้อมูลครูทุกคนในกลุ่มสาระศึกษาสภาพ 
ปัญหาและความต้องการของครูทุกคน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.ฝ่ายวิชาการ รวบรวมข้อมูลครูทุกคน
จากกลุ่มสาระศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ความต้องการของครูทกุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียน 

พฤษภาคม  
 
 
 
พฤษภาคม  
 
 
 
พฤษภาคม 

ครทูุกคน 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 

30 
 

มาตรการการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ  (ต่อ) 
กระบวนการ การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการพัฒนา
ด้วยกระบวนการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน  
(P = Process)  

1.ฝ่ายวิชาการนำเสนอข้อมลูฝ่ายบริหาร 
ร่วมวางแผนพัฒนาครูและห้องเรียนคุณภาพ 
2.ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝา่ยนิเทศ
ภายในและทุกคณะร่วมวางแผนพัฒนาครู
และห้องเรียนคุณภาพ 
3.สร้างความตระหนักโดยชี้แจงและ
ประชาสัมพันธห์้องเรียนคุณภาพ พร้อมทั้ง
สร้างระบบพี่เลี้ยงพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
4. ดำเนินการพัฒนาครูคุณภาพและ
ห้องเรียนคุณภาพนิเทศติดตามเป็นระยะ 
5. ติดตามและประเมินผลครูคุณภาพและ
ห้องเรียนคุณภาพ คัดกรองมาตรฐาน
คุณภาพและทำบัญชีรายชื่อครูผู้ผ่านเกณฑ์
คุณภาพของโรงเรียน 
6.ส่งใบสมัครรับการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

มิถุนายน 
 
มิถุนายน  
 
 
มิถุนายน 
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
 
 
กันยายน  
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ทุกฝ่าย 
 
ฝ่ายบริการและ
ครูทุกคน 
 
 
ฝ่ายวิชาการ/ครู
ทุกคน 
ครูผู้นิเทศ/ฝ่าย
วิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 

3. กระบวนบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม  
(M = Management)  

1.ฝ่ายบริหาร ออกคำสั่งดำเนินงาน
คุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม 
2.ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการประสานงาน ครู
ผู้นิเทศ (คณะกรรมการนิเทศภายใน) ฝ่าย
ประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ดำเนิน 
การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
3.ครผูู้นิเทศ (คณะกรรมการนิเทศภายใน) 
นิเทศติดตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
พร้อมสรุปรายงานผลเป็นระยะ 
4.ครูคุณภาพ (ถ้ามี) ให้คำปรึกษาแนะนำ 
(Coach) เป็นพี่เลี้ยง 
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
คุณภาพของโรงเรียน 

มิถุนายน  
 
 
 
มิถุนายน  
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
ทุกฝ่าย 
 
 
 
ครูผู้นิเทศ 
 
 
ครูคุณภาพ/ฝ่าย
วิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 
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มาตรการการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ  (ต่อ) 
กระบวนการ การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการพัฒนา
ด้วยกระบวนการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน  
(P = Process)  

1.ฝ่ายวิชาการนำเสนอข้อมลูฝ่ายบริหาร 
ร่วมวางแผนพัฒนาครูและห้องเรียนคุณภาพ 
2.ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝา่ยนิเทศ
ภายในและทุกคณะร่วมวางแผนพัฒนาครู
และห้องเรียนคุณภาพ 
3.สร้างความตระหนักโดยชี้แจงและ
ประชาสัมพันธห์้องเรียนคุณภาพ พร้อมทั้ง
สร้างระบบพี่เลี้ยงพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
4. ดำเนินการพัฒนาครูคุณภาพและ
ห้องเรียนคุณภาพนิเทศติดตามเป็นระยะ 
5. ติดตามและประเมินผลครูคุณภาพและ
ห้องเรียนคุณภาพ คัดกรองมาตรฐาน
คุณภาพและทำบัญชีรายชื่อครูผู้ผ่านเกณฑ์
คุณภาพของโรงเรียน 
6.ส่งใบสมัครรับการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

มิถุนายน 
 
มิถุนายน  
 
 
มิถุนายน 
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
 
 
กันยายน  
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ทุกฝ่าย 
 
ฝ่ายบริการและ
ครูทุกคน 
 
 
ฝ่ายวิชาการ/ครู
ทุกคน 
ครูผู้นิเทศ/ฝ่าย
วิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 

3. กระบวนบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม  
(M = Management)  

1.ฝ่ายบริหาร ออกคำสั่งดำเนินงาน
คุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วม 
2.ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการประสานงาน ครู
ผู้นิเทศ (คณะกรรมการนิเทศภายใน) ฝ่าย
ประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ดำเนิน 
การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
3.ครผูู้นิเทศ (คณะกรรมการนิเทศภายใน) 
นิเทศติดตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
พร้อมสรุปรายงานผลเป็นระยะ 
4.ครูคุณภาพ (ถ้ามี) ให้คำปรึกษาแนะนำ 
(Coach) เป็นพี่เลี้ยง 
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
คุณภาพของโรงเรียน 

มิถุนายน  
 
 
 
มิถุนายน  
 
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
ทุกฝ่าย 
 
 
 
ครูผู้นิเทศ 
 
 
ครูคุณภาพ/ฝ่าย
วิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรการการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ (ต่อ) 
กระบวนการ การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ความเป็นเลิศในมาตร 
ฐานคุณภาพ (Excellence 
4+1)  
ด้านที ่1 นักเรียนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูคุณภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 5  มาตรฐานคุณภาพ 
ตามระบบประกันคุณภาพ 

1.มีโครงสร้างและคำสั่งคณะกรรมการ
ดำเนินงานคุณภาพติดตามผลการ
พัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
2.คณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผล
การพัฒนาเป็นระยะ 
3.เทียบเคียงผลการพัฒนาคุณภาพกับ
ระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน 
4.สร้างระบบคุณภาพ จากผู้บริหาร  
ครูคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพใน
โรงเรียน 
5.สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติการ
ดำเนินงานคุณภาพ 

มิถุนายน 
 
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
มิถุนายน-กันยายน  
 
 
พฤษภาคม-ตุลาคม 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
วิชาการ 
 
ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
วิชาการ 
 
 

 
หมายเหตุ ระยะเวลาในการขับเคลื่อนคุณภาพตลอดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 เริ่มจากเดือน   
              พฤศจิกายน - มีนาคมของปีถัดไป 
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การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   
 

กระบวนการพัฒนา การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กระบวนการวิเคราะห์
สภาพ/บริบทของการ
ดำเนินงานด้านต่างๆตาม
สภาพจริงในโรงเรียน  
(S = SWOT) 
 

1.วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ ประกอบด้วย ครูคุณภาพ นักเรียนคูณ
ภาพ โรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
คุณภาพและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
คุณภาพ ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา  
2. ประมวลผลขึ้นทะเบียนโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม การผ่านเกณฑ์การประเมิน (ครูกลุ่ม 1) 
และการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ครูกลุ่ม 2) 
3. วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการของ
การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 

เมษายน  
 
 
 
 
เมษายน  
 
 
เมษายน  
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 

2. กระบวนการพัฒนา
ด้วยกระบวนการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน  
(P = Process)  
 

1.นำผลการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
ปีการศึกษามาวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพในปี
การศึกษาถัดไป 
2.ออกแบบแนวทางพัฒนาเป็นมาตรการขับเคลื่อน 
นโยบายคุณภาพแต่ละปีการศึกษา ของสพม.
กำแพงเพชร 
3.วางแผนประชุมชี้แจง ถอดบทเรียนการพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
4.ยกร่างแนวทางดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพตามมาตรการสพม.กำแพงเพชร 
   4.1 ชี้แจงวิธีการประเมินห้องเรียนคุณภาพกับ
โรงเรียน 15-30 นาท ี
   4.2 ครูคุณภาพสาธิตการจัดกิจกรรม 15-30
นาที 
   4.3 สัมภาษณ์ /ตรวจสอบร่องรอยตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 
   4.4 สรุปข้อมูล/ข้อค้นพบจากการประเมิน
ให้กบัฝ่ายบริหาร/ครูผู้นิเทศ 
   4.5 แจ้งผลการประเมินจากสพม.กำแพงเพชร 
 

เมษายน  
 
 
เมษายน  
 
 
เมษายน 
 
เมษายน  
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
เมษายน 2564 
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การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   
 

กระบวนการพัฒนา การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กระบวนการวิเคราะห์
สภาพ/บริบทของการ
ดำเนินงานด้านต่างๆตาม
สภาพจริงในโรงเรียน  
(S = SWOT) 
 

1.วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ ประกอบด้วย ครูคุณภาพ นักเรียนคูณ
ภาพ โรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
คุณภาพและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
คุณภาพ ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา  
2. ประมวลผลขึ้นทะเบียนโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม การผ่านเกณฑ์การประเมิน (ครูกลุ่ม 1) 
และการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ครูกลุ่ม 2) 
3. วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการของ
การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 

เมษายน  
 
 
 
 
เมษายน  
 
 
เมษายน  
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 

2. กระบวนการพัฒนา
ด้วยกระบวนการวาง
แผนการทำงานร่วมกัน  
(P = Process)  
 

1.นำผลการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
ปีการศึกษามาวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพในปี
การศึกษาถัดไป 
2.ออกแบบแนวทางพัฒนาเป็นมาตรการขับเคลื่อน 
นโยบายคุณภาพแต่ละปีการศึกษา ของสพม.
กำแพงเพชร 
3.วางแผนประชุมชี้แจง ถอดบทเรียนการพัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
4.ยกร่างแนวทางดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพตามมาตรการสพม.กำแพงเพชร 
   4.1 ชี้แจงวิธีการประเมินห้องเรียนคุณภาพกับ
โรงเรียน 15-30 นาท ี
   4.2 ครูคุณภาพสาธิตการจัดกิจกรรม 15-30
นาที 
   4.3 สัมภาษณ์ /ตรวจสอบร่องรอยตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดห้องเรียนคุณภาพ 
   4.4 สรุปข้อมูล/ข้อค้นพบจากการประเมิน
ให้กบัฝ่ายบริหาร/ครูผู้นิเทศ 
   4.5 แจ้งผลการประเมินจากสพม.กำแพงเพชร 
 

เมษายน  
 
 
เมษายน  
 
 
เมษายน 
 
เมษายน  
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
เมษายน 2564 
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 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  (ต่อ) 
กระบวนการพัฒนา การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  (M = 
Management)  
 

1.จัดประชุมชี้แจง ถอดบทเรียนการ
พัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพโดย
ร่วมกับ ผู้บริหาร ครูผู้นิเทศ เพ่ือวาง
แผนการดำเนินงานร่วมกัน 
2.กำหนดมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย
คุณภาพแต่ละปีการศึกษา เป็นแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพ 
4.กำหนดระบบการพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ 
4.1 ระดับโรงเรียน 
 ฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายใน
โรงเรียน เริ่มจากห้องเรียน ได้แก่ 
  1) ครูผู้สอนประเมินตนเอง 
  2) หัวหน้ากลุ่มสาระฯคัดกรองในครูกลุ่ม 
  3) ฝ่ายวิชาการตรวจสอบข้อมูล 
  4) ครูผู้นิเทศ พัฒนาและนิเทศเป็นระยะ 
  5) ฝ่ายวิชาการสรุปเสนอฝ่ายบริหาร 
  6) ฝ่ายบริหาร ส่งใบสมัครรับการ
ประเมินจากสพม.กพ 
4.2 ระดับสพม.กำแพงเพชร 
1) กำหนดแนวทางดำเนินงานประเมิน
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพตามมาตรการ
สพม.กำแพงเพชร  
2) ดำเนินการประเมินครูที่สมัครเข้ารับ
การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
3) สรุป ประมวลผลการประเมิน
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพแต่ละปี
การศึกษา 

เมษายน  
 
 
 
เมษายน  
 
 
พฤษภาคม 
 
 
พฤษภาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สค.- กย.   
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
 
 
กลุ่มนิเทศ/
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
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การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  (ต่อ) 
 
กระบวนการพัฒนา การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ความเป็นเลิศใน
มาตรฐานคุณภาพ 
(Excellence 4+1)  
ด้านที่ 1 นักเรยีนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูคณุภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคณุภาพ 
ด้านท่ี 4 โรงเรียนคณุภาพ 
ด้านที่ 5  มาตรฐานคุณภาพ 
ตามระบบประกันคุณภาพ 
 

1.ประกาศผลการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
2.ขึ้นทะเบียนการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
3.มอบรางวัลมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 (เกียรติบัตร ป้าย
ห้องเรียนคุณภาพ) 
4.เผยแพร่ผลงานการประเมนิมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

กันยายน  
 
ตุลาคม  
 
ตุลาคม  
 
 
ตุลาคม  
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดรูปแบบและเอกสารประจำห้องเรียนคุณภาพ
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณภาพ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

1. นิยามด้านคุณภาพ  การประเมินห้องเรียนคุณภาพในแต่ละด้าน ผู้บริหาร และครคูวรมีการ
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดคุณภาพที่กำหนดไว้ในคำอธิบายอย่างรอบครอบ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม
ศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้นิเทศในโรงเรียนเพ่ือความเข้าใจอย่างชัดเจน  

2. เอกสารประจำห้องเรียน ประกอบด้วย หลักสูตรรายวิชา คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อ 
นวัตกรรมการสอนของครู  ชิ้นงานนักเรียนประจำหน่วย (ถ้ามี) เอกสารแสดงการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา
ที่รับการประเมิน แบบบันทึกรับการนิเทศ การบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  

3. ข้อมูลการแสดงด้านคุณภาพตามนโยบาย แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนในรายวิชา 
ที่รับการประเมิน ข้อมูลด้านคุณภาพให้ปรากฎในทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนการสอน เช่น 
               ห้องเรียนคูรภาพด้านสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ต้องมีอย่างน้อย 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังนี้  

     -วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมีจุดประสงค์สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA  
     -กิจกรรมการเรียนรู้มีการฝึกทักษะกระบวนการจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามแนว PISA 

               -การวัดและประเมินผลการเรียนใช้ข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA อย่างน้อย 1 ข้อ 
4. แหล่งข้อมูลอ้างอิง ต้องเป็นผลงานของครูคุณภาพและนักเรียนคุณภาพที่รับการประเมินเท่านั้น 
5. คณะกรรมการนิเทศโดยครูผู้นิเทศ การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นกระบวนการสำคัญที่สุด 

การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกันในโรงเรียน  
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การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  (ต่อ) 
 
กระบวนการพัฒนา การดำเนินงาน ช่วงระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. ความเป็นเลิศใน
มาตรฐานคุณภาพ 
(Excellence 4+1)  
ด้านที่ 1 นักเรยีนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูคณุภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคณุภาพ 
ด้านท่ี 4 โรงเรียนคณุภาพ 
ด้านที่ 5  มาตรฐานคุณภาพ 
ตามระบบประกันคุณภาพ 
 

1.ประกาศผลการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
2.ขึ้นทะเบียนการประเมินมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
3.มอบรางวัลมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 (เกียรติบัตร ป้าย
ห้องเรียนคุณภาพ) 
4.เผยแพร่ผลงานการประเมนิมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

กันยายน  
 
ตุลาคม  
 
ตุลาคม  
 
 
ตุลาคม  
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดรูปแบบและเอกสารประจำห้องเรียนคุณภาพ
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณภาพ จึงควรดำเนินการดังนี้ 

1. นิยามด้านคุณภาพ  การประเมินห้องเรียนคุณภาพในแต่ละด้าน ผู้บริหาร และครคูวรมีการ
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดคุณภาพที่กำหนดไว้ในคำอธิบายอย่างรอบครอบ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม
ศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้นิเทศในโรงเรียนเพ่ือความเข้าใจอย่างชัดเจน  

2. เอกสารประจำห้องเรียน ประกอบด้วย หลักสูตรรายวิชา คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อ 
นวัตกรรมการสอนของครู  ชิ้นงานนักเรียนประจำหน่วย (ถ้ามี) เอกสารแสดงการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา
ที่รับการประเมิน แบบบันทึกรับการนิเทศ การบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  

3. ข้อมูลการแสดงด้านคุณภาพตามนโยบาย แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ภาคเรียนในรายวิชา 
ที่รับการประเมิน ข้อมูลด้านคุณภาพให้ปรากฎในทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างน้อย 1 แผนการสอน เช่น 
               ห้องเรียนคูรภาพด้านสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ต้องมีอย่างน้อย 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังนี้  

     -วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมีจุดประสงค์สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA  
     -กิจกรรมการเรียนรู้มีการฝึกทักษะกระบวนการจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามแนว PISA 

               -การวัดและประเมินผลการเรียนใช้ข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA อย่างน้อย 1 ข้อ 
4. แหล่งข้อมูลอ้างอิง ต้องเป็นผลงานของครูคุณภาพและนักเรียนคุณภาพที่รับการประเมินเท่านั้น 
5. คณะกรรมการนิเทศโดยครูผู้นิเทศ การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นกระบวนการสำคัญที่สุด 

การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกันในโรงเรียน  
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การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
ความเป็นมา 

มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาและใช้หลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ความสามารถในการแข่งขัน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างระบบนิเทศภายในให้กับโรงเรียนในสังกัดในการ
ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับการนิเทศวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้
สถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค   
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  เริ่มต้นในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดังนี้ 

แนวคิด หลักการมาตรฐานคุณภาพ SPM 41 Model เป็นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
บุคลากรคุณภาพ  สู่โรงเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ ตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ 

    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4 สร้าง 
 สร้างเด็กดีมีคุณธรรม ให้บ้านเมือง 
 สร้างครูดีให้ห้องเรียน 
 สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน 
 สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน 

จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  ประกาศเป็นแนวปฏิบัติ              
ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิผลตามแนวทางการ
พัฒนาการศกึษาชาติของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ 
2. ผู้เรียนมีสรรมถนะและทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพ 
4. สถานศึกษานำนวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เพื่อการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนารายละเอียดองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพ SPM 41 Model การประเมินห้องเรียนคุณภาพ บุคลากรคุณภาพ สู่โรงเรียน
คุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดังนี้ 
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คำอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัด มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  
เป็นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ บุคลากรคุณภาพ  สู่โรงเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาคุณภาพ ตามนโยบายสำคัญของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2564 ได้แก่   

 
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ   

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย 
ด้านที่ 1 ครคูุณภาพ  
ด้านที่ 2 นักเรียนคุณภาพ 
 

องค์ประกอบย่อย มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพที่ 1 ครูคุณภาพ   
1. ครูคุณภาพ  ประกอบด้วย   

1) สมรรถนะด้านวิชาชีพคร ู 
- ความรู้ การพัฒนาตนเอง 
- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

2) ทักษะและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย/จุดเน้นด้าน................. 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การใช้สื่อเทคโนโลยี 
- การวัดและประเมินผล 
- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

      3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
- การนิเทศภายในและการนิเทศการศกึษา 
 

องค์ประกอบย่อย มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพที ่2 นักเรียนคุณภาพ   
2. นักเรียนคุณภาพ  ประกอบด้วย   

1) ทักษะและความสามารถจากการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย/จุดเน้น ด้าน.............. 
- มีความรู้และสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการจัดการเรียนการสอน 
- มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 
- มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- มีผลการเรียนผ่านการตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
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    มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ   

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย 
ด้านที่ 1 ผู้บริหารคุณภาพ  
ด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ 
 

องค์ประกอบย่อยมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพที ่1 ผู้บริหารคุณภาพ  
1. ผู้บริหารคุณภาพ  ประกอบด้วย   
    1) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
- การนิเทศภายในและการนิเทศการศกึษา 

     2) กระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 

ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครคูุณภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 5 มาตรฐานคุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพ 
 

องค์ประกอบย่อยมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพที ่2 กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  
2. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  ประกอบด้วย   
    1) มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพ/บริบทของการดำเนินงานด้านต่างๆตามสภาพจริงในโรงเรียน (S = 

SWOT) 
   2) มีกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกัน  (P = Process)  
   3) มีกระบวนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  (M = Management)  
   4) มีความเป็นเลิศในมาตราฐานคุณภาพ (Excellence 4+1)  

ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูคุณภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 5  มาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ 
 

หมายเหตุ  
 โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเองได้ ตามบริบทของท้องถิน่ 
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การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคณุภาพ SPM 41 Model  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
คำนิยามคุณภาพ 

1. ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกจำนวนนักเรียนเป็นห้องเรียนละเท่าๆกัน กำหนดจำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียนตามบริบทของโรงเรียน  

2. ครูคุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะส่วนรวมและพฤติกรรมของครูผู้สอนทั้งในด้านการจัดการ
เรียนรู้ การดำเนินชีวิต การทำงานส่วนรวมและในสังคมโดยทั่วไป 

3. นักเรียนคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีสมรรถนะ
ทางการเรียนตามหลักสูตรกำหนด 

4. โรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร  ที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริม
ห้องเรียนคุณภาพให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

5. ผู้บริหารคุณภาพ หมายถึง การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  สามารถส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

6. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่มีการดำเนินงานแสดงถึงการ
วางแผนงาน ดำเนินการ ประเมินและสรุปรายงานผลได้อย่างเป็นขั้นตอน 

7. นโยบาย/จุดเน้นสำคัญของหน่วยงาน หมายถึง เรื่องสำคัญกำหนดโดยระดับต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานในพื้นท่ี เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฎิบัติงานให้เกดิการพัฒนาตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมใน  
1 ภาคเรียน ได้แก่ 

7.1  ห้องเรียนคุณภาพด้านส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมทักษะสำคัญในการเรียนรู้และนำไปใช้ชีวิต โดยระบจุุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ 
เรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) อย่างน้อย 1 ด้าน ใน 3Rs และอย่างน้อย 1 ด้านใน 8cs และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

7.2  ห้องเรียนคุณภาพด้านสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA หมายถึง การจัด 
การเรียนรู้ การประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการประเมิน PISA โดยครูผู้สอนเลือกความ
สอดคล้องในแต่ละด้าน หรือเลือกความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่ 

1) ด้านความฉลาดรู้การอ่าน (Reading Literacy) ต้องมีการระบุถึงความสามารถด้าน 
การอ่าน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการทำความเข้าใจต่อสิ่งที่อ่าน โดยเน้นแผนการจัดการ
เรียนรู้ระบุตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอดคล้องกับสมรรถนะการอ่าน ได้แก่  การเข้าถึงข้อมูล  ความเข้าใจ  
ประเมินและสะท้อน อย่างน้อย 1 ประเด็น มีบทอ่านเน้นสถานการณ์ของสิ่งที่อ่าน มีแบบทดสอบตาม
แนวทางการประเมิน PISA  
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2) ด้านความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ต้องมีการระบุถึง 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้อธิบายสิ่งที่แต่ละคนทำ เพ่ือเชื่อมโยง
บริบทของปัญหากับคณิตศาสตร์แล้วนำไปสู่การแก้ปัญหา ประกอบด้วย การคิดสถานการณ์ปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตีความและ
ประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ 

3) ด้านความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ต้องมีการระบุถึงสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์  ประเมิน
และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์
พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

7.3  ห้องเรียนคุณภาพด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)  หมายถึง การจัดการ 
เรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลัก 6 
ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) การระบุปัญหา (Identification Challenge) เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหาทำความ 
เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันและจำเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ (innovation) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2) การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (Explore Ideas) คือการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ี 
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มทุน ข้อดีและข้อด้อย และความเหมาะสม
เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด  

3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู้แก้ปัญหาต้องกำหนดขั้นตอนย่อย 
ในการทำงานรวมทั้งกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบ (prototype) ของผลผลิตเพ่ือใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

4) การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและ  
ประเมินการใช้งานต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ผลลัพธ์ ให้
มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากข้ึน 

5) การนำเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) หลังจากการพัฒนาปรับปรุง  
ทดสอบ และประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการแล้ว 

6) ผู้แก้ปัญหาต้องนำเสนอผลลัพธ์ต่อสาธารณชนโดยต้องออกแบบวิธีการนำเสนอ 
ข้อมูลทีเ่ข้าใจง่ายและน่าสนใจ 

7.4  ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาการคำนวณ (Coding) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ 
ในรายวิชาวิทยาการคำนวณท้ังภาคเรียนใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้   

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิด  
เชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการประเมินผล 
การนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

- การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย  
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    7.5 ห้องเรียนคุณภาพด้านแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) หมายถึง 
การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นให้เด็กสามารถคิดตามองค์ประกอบในเรื่องดังนี้ 
  - การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย (Decomposition) เป็นการพิจารณา 
และแบ่งปัญหาภาระงานหรือส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น  
  - การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา (Pattern Recognition) 
การพิจารณารูปแบบแนวโน้มและลักษณะทั่วไปของปัญหาหรือข้อมูล   
  - ความคิดด้านนามธรรม (Abstraction) เป็นการพิจารณารายละเอียดที่สำคัญ 
ของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ  
  - การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) คือ การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือดำเนินการตามทีละขั้นตอนในการแก้ปัญหา   
     7.6 ห้องเรียนคุณภาพด้านพอเพียง หมายถึง การจัดการเรียนรู้บูรณาการทีส่อดแทรกหลัก
คิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะสามารถถอดรหัสความคิดสู่การปฎิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม 

     7.7 ห้องเรียนคุณภาพด้านการส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
อ่านเขียนในรายวิชาที่เน้นกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้าจากสื่อ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่หลากหลาย 
มีรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียนเชิงประจักษ์ท้ังในและนอกห้องเรียน 
      7.8 ห้องเรียนคุณภาพด้านเพศวิถีศึกษา  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ DRAA  ได้แก่ 
  - D= Do  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้คิด/ระดมความคิด 
  - R = reflect  การตั้งคำถามสะทอ้น วิเคราะห์ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
  - A = Analyze  ใช้คำถามและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม 
  - A = apply   นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ปรับประยุกต์เชื่อมโยงสู่การดำเนินชีวิตจริง 

     7.9 ห้องเรียนคุณภาพทักษะชีวิต  หมายถึง การจัดการเรียนรู้รายวิชาเน้นการเรียนรู้ด้วย
ทักษะการตอ้งคำถามด้วยกระบวนการ RCA 

- R = reflect  การตัง้คำถามสะท้อน วิเคราะห์ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
- C =connect  การตั้งคำถามเพ่ือการคิดเชื่อมโยง  
- A = apply  นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้การนำไปปรับใช้  

     7.10  ห้องเรียนคุณภาพด้านส่งเสริมการใช้ภาอังกฤษ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
การออกแบบการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

58

41 
 

            ๗.๑๑ ห้องเรียนคุณภาพด้านส่งเสริมศีลธรรมนำการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรู้
บูรณาการรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติศาสนพิธีกรได้ 
บูรณาการตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งได้แก่ 
  ๑) นักเรียนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ๒) นักเรียนมีคุณธรรมศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มี
พระคุณ และแผ่นดินเกิด 
  ๓) นักเรียนมีทักษะมัคนายกน้อย อาราธนาศีล ๕  อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร 
กล่าวคำถวายทาน กล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล 
  ๔) นักเรียนปฏิบัติมัคนายกน้อยได้ถูกต้อง 
  ๕) นักเรียนอธิบายความหมายของศีล ๕  สามารถ วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล ๕ เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีของไทยได้ 
  ๖) นักเรียนนำความรู้ศีล ๕ ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้ 

๗.๑๒ ห้องเรียนคุณภาพด้านโรงเรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้บูรณาการรายวิชาที่เน้นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 
  ๑) โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนคุณธรรมในโครงการ มีการดำเนินการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีโครงงาน
คุณธรรมในชั้นเรียนจากคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ 
  ๒) โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธในโครงการ มีการดำเนินงานส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาตามตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓) โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนสุจริตในโครงการ มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการรายวิชาเน้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตเข้าสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม หรือ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเน้นจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนดอย่างเป็น
รูปธรรม 
       7.13  ห้องเรียนคุณภาพด้านทักษะการทำงานอาชีพ หมายถึง การจัดการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่เน้นการพัฒนาทักษะการทำงานอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในโรงเรียน โดย
นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานแสดงถึงความสามารถด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านการทำงานอาชีพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

7.14  ห้องเรียนคุณภาพด้านการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) หมายถึง วิธีการหรือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและ
นักเรียน ฝึกการคิดขั้นสูง นักเรียนสามารถสื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของตัวเองได้ เกิดความรู้ที่ยั่งยืนคงทนและมีความหมายต่อผู้เรียน 
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       7.15  ห้องเรียนคุณภาพด้าน.................อ่ืนๆ หมายถึง การพัฒนาความสามารถของ 
นักเรียนตามบริบทของพ้ืนที่ในโรงเรียน แสดงถึงความสามารถด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (K/P/A) ตามหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลเกิดกับผู้เรียนใน
ห้องเรียนแสดงถึงคุณภาพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 7.16 ห้องเรียนคุณภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การจัด 
การเรียนรู้ทีใ่ช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิชา เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึงอย่าง
สมบูรณ์แบบ 

8. มาตรฐานคุณภาพ หมายถึง  ข้อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประกอบด้วย มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพและมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพ 

9. มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model  หมายถึง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประกอบด้วย  

9.1 มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย ครูคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ 
9.2 มาตรฐานโรงเรียนคณุภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหารคุณภาพ และกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้คุณภาพ 
10. ตัวชี้วัด  หมายถึง ตัวบ่งชี้อธิบายการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาตามเป้าหมายคุณภาพ 
11. เครือข่ายการนิเทศ หมายถึง ความร่วมมือและการรวมคณะกรรมการนิเทศภายในของทุก

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูในเครือข่าย 

12. ครูผู้นิเทศ  หมายถึง ผู้บริหารและครูที่ทำหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน และผ่านการพัฒนา
ตามหลักการนิเทศการศึกษา 
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1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
ความหมาย 
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ  หมายถึง ห้องเรียนที่ผ่านการประเมินครูคุณภาพ จำนวน 15 

ตัวชี้วัดและนักเรียนคุณภาพ จำนวน 10 ตัวชีว้ัด ระดับคุณภาพ 5 ทุกตัวชี้วัด 
ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกจำนวนนักเรียนเป็นห้องเรียนละเท่าๆกัน กำหนดจำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียนตามบริบทของโรงเรียน  

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง กลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นใดชั้นหนึ่ง 
ประกอบด้วย นักเรียน 1 ห้องเรียนและครูผู้สอน 1 คน 

กรณหี้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเขา้รับการประเมินมากกว่า 1 ห้องเรียน  ให้บริหารจัดการ
ห้องเรียนคุณภาพเป็นนักเรยีน 1 ห้องเรียนและครูผู้สอนไม่เกิน 2 คน 

 
เกณฑ์การผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ  คำอธิบายคุณภาพ ดังนี้ 

     ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ห้องเรียน 1 ห้องเรียนทีป่ระกอบด้วย 
            1) ครู ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและความพร้อมในสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

      ครูคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด 
            2) นักเรียน ผ่านการประเมินคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐาน 

      นักเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด 
 

การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพองค์ประกอบย่อยที่ 1 ครคูุณภาพ 15 ตัวชีว้ัด 
     1.1 ครคูุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะส่วนรวมของพฤติกรรมครูผู้สอนทัง้ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ การดำเนินชีวิต การทำงานส่วนรวมและในสังคมโดยทั่วไป  ประกอบด้วย 

1) สมรรถนะด้านวิชาชีพคร ู 
- ความรู้ การพัฒนาตนเอง 
- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

2) ทักษะและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ ตามนโยบาย/จุดเน้น ด้าน.............. 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การใช้สื่อเทคโนโลยี 
- การวัดและประเมินผล 
- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

     3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
- การนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

 
 
 



คู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM ๔๑ Model 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

61

44 
 

 
การประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพองค์ประกอบย่อยที่ 2 นักเรียนคุณภาพ 10 ตัวชี้วัด 

1.2 นักเรียนคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เกง่ และมีความสุข มีสมรรถนะ
ทางการเรียนตามหลักสูตรกำหนด 

1) ทักษะและความสามารถจากการจัดการเรียนรู้ ตามนโยบาย/จุดเน้น ด้าน............ 
- มีความรู้และสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการจัดการเรียนการสอน 
- มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 
- มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- มีผลการเรียนผ่านการตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
 

2. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
ความหมาย 
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินผู้บริหารคุณภาพ จำนวน 10

ตัวชี้วัดและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 5 ทุกตัวชี้วัด 
โรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา กำแพงเพชร ที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริม
ห้องเรียนคุณภาพให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

การประเมินโรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศกึษาโดย
ผู้บริหารคุณภาพ และกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ  จนเกิดสัมฤทธิผลเป็นห้องเรียนคุณภาพใน
สถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณภาพ   
เกณฑก์ารประเมินโรงเรียนคุณภาพ  คำอธิบาย ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
-โรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนที่มผีู้บริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้

คุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพ อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 
-โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  หมายถึง โรงเรียนที่มผีู้บริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้

คุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพทุกระดับชั้น อย่างน้อย 6 ห้องเรียน  
-โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ หมายถึง โรงเรียนที่มีผู้บริหารคุณภาพ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 

คุณภาพและมีห้องเรียนคุณภาพทุกระดับชั้น อย่างน้อย 9 ห้องเรียน
ขึ้นไป (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพองค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ผู้บริหารคุณภาพ 10ตัวชี้วัด 

2.1 โรงเรียนคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริม
หอ้งเรียนคุณภาพให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
- การนิเทศภายในและการนิเทศการศกึษา 

2) กระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูผู้สอนคุณภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 5 มาตรฐานคุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพ 
 

การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพองค์ประกอบย่อยที่ 2.2 กระบวนการพัฒนา 
การเรียนรู้คุณภาพ 5 ตัวชี้วัด 

2.2 กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่มกีารดำเนินงานแสดงถงึการ
วางแผนงาน ดำเนินการ ประเมินและสรุปรายงานผลได้อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) มีกระบวนการวิเคราะห์สภาพ/บริบทของการดำเนินงานด้านต่างๆตามสภาพจริงในโรงเรียน  
(S = SWOT) 

2) มีกระบวนการพัฒนาด้วยกระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกัน  (P = Process)  
3) มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  (M = Management) 
4) มีความเป็นเลิศในมาตรฐานคุณภาพ (Excellence 4+1)  

ด้านที่ 1 นักเรียนคุณภาพ  
ด้านที่ 2 ครูผู้สอนคุณภาพ 
ด้านที่ 3 ห้องเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 4 โรงเรียนคุณภาพ 
ด้านที่ 5  มาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ 
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คณะทำงาน 

 
ที่ปรึกษา 
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นางปริศนา  วรรณารักษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นายอร่าม  ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 
การจัดทำข้อมูล 
นางไพรินทร์  เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  
นางสาวธัญรดี  พากเพียร   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากำแพงเพชร 
นางละมูล  เหล่าทอง             ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นายเทพพงษ์ ทวัชบัณฑิต ศึกษานเิทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากำแพงเพชร 
นางสาวฐานิตา  แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษากำแพงเพชร 
นางสาวปัทมา  มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นายกนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานเิทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ       ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 
บรรณาธิการกิจ 
นางไพรินทร์  เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นางสาวปัทมา  มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
 
จัดรูปเล่ม/ออกแบบปก 
นางไพรินทร์  เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
นางจรรยา  ภู่ทอง    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   

 
 
 
 


