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มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร   
 ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำย 
 เป็นกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่ำงชัดเจนสำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในทุก
กลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้  
รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
 ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งในส่วนกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลังทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำและร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและจัดให้มีชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำร พัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
  สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอก ห้องเรียนและสภำพแวดล้อม
ทำงสังคมทีเ่อ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ  
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ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของ
รัฐบำลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ตัวบ่งชี ้๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ปัจจุบัน วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำและสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งานแผนและงบประมาณ เก็บรวบรวม

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  
ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจัดท า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ที่
เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- การปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
หรือการศึกษา 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- แบบบันทึกการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน 

สิ้นภาคเรียน
ที่ ๒ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

2 งานแผนและงบประมาณ บันทึกผลการ
ตรวจสอบข้อมูล และรายงานรองฯ 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
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การให้ระดับคุณภาพ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยอดเยี่ยม 

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดีเลิศ 

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกดั ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ดี 

ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปานกลาง 
ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ก าลังพัฒนา 
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แบบบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูล 
เร่ือง สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจอย่างชัดเจน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………........................................................……………………  

************************************************ 

ค ำชี้แจง  ให้กรอกชื่อเอกสารที่เก่ียวข้องจากการรวบรวม การด าเนินการของสถานศึกษา 

ที ่ รายการ เอกสารที่ตรวจสอบ หมายเหตุ 

๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   
๒ รายงานการประชุม   
๓ แผนการพัฒนาการจัดการศึกษา   
๔ แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๕ อ่ืน ๆ   

 

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 

    ลงชื่อ........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 

      (……………………………………………………….)                            (…………………………………………………......) 
            หัวหน้างานแผนและงบประมาณ                                     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

             ........../............../...............                                                ........../............../............... 
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ตัวบ่งชี ้๒. สถานศึกษามแีผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่มีบริบทที่ตรงต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และมีกำรประชุมคณะกรรม กำรสถำนศึกษำภำค
เรียนละ ๒ ครั้ง สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
มีกำรน ำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นชอบ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งานสารบรรณ เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร  

ที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้ ดังนี้  
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง ค ำสั่ง
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมชี้แจง 
กำรท ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติงำนประจ าปี 
- เอกสารโครงการ/กิจกรรม 
- เอกสารเกี่ยวกับการสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

- แบบบันทึกการ
ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและ
แผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

สิ้นภาคเรียน
ที่ ๒ 

งานสารบรรณ 

2 งานสารบรรณ บันทึกผลการตรวจสอบ
ข้อมูล และรายงานรองฯ ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายบริหาร 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 
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การให้ระดับคุณภาพ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่มีบริบทที่
ตรงต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 
มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน 

ดีเลิศ 

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา 

ดี 

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ปานกลาง 
ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



10 

แบบบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูล 
เร่ือง สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจ าปีที่มีบริบทที่ตรง

ต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ 
ต้นสังกัดที่ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด…………………........................................................……………………  

************************************************** 

ค ำชี้แจง  ให้กรอกชื่อเอกสารที่เก่ียวข้องจากการรวบรวม การด าเนินการของสถานศึกษา 

ที ่ รายการ เอกสารที่ตรวจสอบ หมายเหตุ 

๑ เอกสารการแต่งตั้งค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีโรงเรียนก ำหนด 

  

๒ เอกสารการประชุมชี้แจงกำรท ำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบัติงำนประจ าปี 

  

๓ เอกสารโครงการ/กิจกรรม   
๔ เอกสารเกี่ยวกับการสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ 
  

 

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 

  ลงชื่อ........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 

     (……………………………………………………….)                           (……………………………………………….....) 
                    หัวหน้ำงำนสำรบรรณ                                                  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

             ........../............../...............                                                ........../............../............... 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำร
ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลังทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำและร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ ๑. สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งในส่วนกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำร 

ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน เกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้  
๑.๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ก ำกับติดตำมตรวจสอบกำรประกันคุณภำพ 
    - ประกำศค่ำเป้ำหมำย 
    - ประกำศมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
    - ค ำสั่ง 
๑.๒ สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
     - แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ (3-5 ปี) 
     - แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี  
       งบประมำณ 
๑.๓ สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ 
     - สรุปโครงกำร/กิจกรรม 
     - รำยงำนกำรประชุม 
๑.๔ สถำนศึกษำติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำ 
     - ปฏิทินกำรติดตำมด ำเนินงำน 
     - รำยงำนกำรประชุม 

 
- แบบประเมิน

ระบบ 
กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

สิ้นภาคเรียน
ที่ ๒ 

 
หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑.๕ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
     - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ  
       กำรศึกษำภำยใน (CAR) 
๑.๖ จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
     - รูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
       (SAR) 

 
- แบบประเมิน

ระบบ 
กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

สิ้นภาคเรียน
ที่ ๒ 

 
หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ
การศึกษา ๒ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ ฝ่าย
วิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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แบบประเมินระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

************************************************** 

ค ำชี้แจง  กำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีรำยกำรประเมินทั้งหมด ๙ รำยกำร โดยพิจำรณำ 
            รำยกำรประเมินแต่ละรำยกำร และท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องตำมควำมเป็นจริง 

ระดับกำรประเมิน    มี   ระดับกำรประเมินเท่ำกับ ๑ คะแนน 
   ไม่มี   ระดับกำรประเมินเท่ำกับ ๐ คะแนน 

ข้อ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

มี ไม่มี 
1 ประกาศค่าเป้าหมาย    
2 ประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
คณะกรรมการก ากับติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพ 

  

4 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
5 สรุปโครงการ/กิจกรรม   
6 ปฏิทินการติดตามด าเนินงาน   
7 รายงานการประชุม   
8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)   
9 รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)   

รวม   
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ...........................................................................................  

  ลงชื่อ........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 
     (……………………………………………………….)                           (……………………………………………….....) 
       หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ                                         รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

           ........../............../...............                                                  ........../............../............... 
 
เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 8-9 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 6-7 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 4-5 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 2-3 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 1 ข้อ      หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ ๒. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรอัตรำก ำลังทรัพยำกรทำงกำรศึกษำทีม่ีประสิทธิภำพ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรสรรหำและคัดเลือก
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน และน ำผลไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

งำนบุคคล ด ำเนินกำร ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน 
เกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ วางแผนอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา 
      - แผนอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
      - ค าสั่ง 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
     - รายงานการประชุม 
๑.๔ ประกาศรับสมัคร 
     - ประกาศรับสมัคร  
๑.๕ ด าเนินการทดสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ 
    - แบบทดสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ 
๑.๖ น าผลการทดสอบเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเห็นชอบ 
    - รายงานผลการทดสอบ 
๑.๗ ผู้ผ่านการทดสอบท าสัญญาจ้าง 
    - สัญญาจ้าง 
๑.๘ ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา 
บริการ ประจ าปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
พนักงานจ้างเหมาบริการ น าผลไปปรับปรุงและ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
       จ้างเหมาบริการ 

- แบบประเมิน 
การบริหารอัตรา 
ก าลังทรัพยากร 
ทางการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ้นภาคเรียน

ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้า 
งานบุคคล 

๒ หัวหน้ำงำนบุคคล ประเมินผลกำรบริหำร
อัตรำก ำลังทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน 
และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงำนบุคคล 
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แบบประเมินกำรบริหำรอัตรำก ำลังทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

************************************************** 

ค าชี้แจง การประเมินการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษามีรายการประเมินทั้งหมด 8 รายการ      
            โดยพจิารณารายการประเมินแต่ละรายการ และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ระดับการประเมิน    มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 1 คะแนน 
   ไม่มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 0 คะแนน 

ข้อ รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

มี ไม่มี 
1 แผนอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา   
2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้างเหมา

บริการ 
  

3 รายงานการประชุม   
4 ประกาศรับสมัคร   
5 แบบทดสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์   
6 รายงานผลการทดสอบ   
7 สัญญาจ้าง   
8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ   

รวม   
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

  ลงชื่อ........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 
     (……………………………………………………….)                           (……………………………………………….....) 
                     หัวหน้ำงำนบุคคล                                                      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

             ........../............../...............                                                ........../............../............... 
 

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 7-8 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 5-6 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 3-4 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 2 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 1 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ ๓. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามข้ันตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งำนแนะแนวและบริกำรทำงกำรศึกษำ 

ด ำเนินกำร ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน 
เกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
      - ค าสั่ง 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
      - รายงานการประชุม 
๑.๓ ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง  
     - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  
     - บันทึกโฮมรูม 
๑.๔ สรุปผลด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
๑.๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    - สรุปผลการด าเนินการตามระบบดูแล   
      ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สิ้นภาคเรียน 
ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
แนะแนวและ

บริการ 
ทางการศึกษา 

2 หัวหน้ำงำนแนะแนวและบริกำรทำงกำรศึกษำ 
ประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานแนะแนวและบริการทางการศึกษา 
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แบบประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

************************************************** 

ค าชี้แจง  การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีรายการประเมินทั้งหมด 5 รายการ โดยพิจารณารายการ 
            ประเมินแต่ละรายการ และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ระดับการประเมิน    มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 1 คะแนน 
   ไม่มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 0 คะแนน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2 รายงานการประชุม   
3 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)    
4 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม   
5 สรุปผลการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

รวม   
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

    ลงชื่อ........................................................................                        ลงชื่อ..................................................................... 
 (……………………………………………………….)                           (……………………………………………….....) 
      หัวหน้างานแนะแนวและบริการทางการศึกษา                     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

                 ........../............../...............                                       ........../............../............... 
 

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 5 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 4 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 3 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 2 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

 สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 1 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ ๔. สถำนศึกษำมีระบบนิเทศภำยในที่มีประสิทธิภำพ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี สถำนศึกษำมีระบบกำรนิเทศภำยใน เพ่ือประเมินกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

งำนบุคคล ด ำเนินกำร ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน 
เกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติงาน 
      - ค าสั่ง  
๑.๒ ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศกำรปฏิบัติงำน  
      - รายงานการประชุม  
๑.๓ ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ  
     - ตำรำงกำรนิเทศ  
๑.๔ ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครูผู้สอน และ
บุคลากร 
     - รายงานการประชุม  
๑.๕ ด ำเนินกำรนิเทศกำรปฏิบัติงำน  
    - แบบนิเทศการปฏิบัติงาน 
๑.๖ สะท้อนผลกำรนิเทศ  
    - รายงานผลการนิเทศ 
๑.๗ สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ 
    - สรุปรายงานผลการนิเทศ 

 

 
- แบบประเมิน 
ระบบนิเทศ

ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ้นภาคเรียน

ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้า 

งานบุคคล 

๒ หัวหน้ำงำนบุคคล ประเมินผลระบบนิเทศภำยใน
ของโรงเรียน และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

 
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำงำนบุคคล 
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แบบประเมินระบบนิเทศภายใน 

************************************************** 

ค าชี้แจง  การประเมินระบบนิเทศภายในมีรายการประเมินทั้งหมด 7 รายการ  โดยพิจารณารายการประเมิน  
            แต่ละรายการ และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง 

ระดับการประเมิน    มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 1 คะแนน 
   ไม่มี  ระดับการประเมินเท่ากับ 0 คะแนน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติงาน   
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติงาน   
3 ตารางการนิเทศ   
4 รายงานการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  

5 แบบนิเทศการปฏิบัติงาน   
6 รายงานผลการนิเทศ   
7 สรุปรายงานผลการนิเทศ   

รวม   
ผลการประเมินอยู่ในระดับ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

  ลงชื่อ........................................................................                               ลงชื่อ..................................................................... 
     (……………………………………………………….)                           (……………………………………………….....) 
                     หัวหน้ำงำนบุคคล                                                      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

            ........../............../...............                                                 ........../............../............... 
 

เกณฑ์กำรให้ระดับคุณภำพ 

สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 6-7 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 4-5 ข้อ   หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 3 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 2 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

 สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูล จ านวน 1 ข้อ     หมายถึง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ หลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
ตัวบ่งชี ้ ๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนพัฒนำรอบด้ำนตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำหลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนพัฒนำรอบด้ำน
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่ำงได้ ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งำนหลักสูตรและการสอน ด ำเนินกำร 

ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
๑.๒ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- รายงานการใช้หลักสูตรรายวิชา 
๑.๓ น าหลักสูตรรายวิชาที่ทบทวนไปใช้
ด าเนินการประเมิน/ก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบการใช้หลักสูตรรายวิชา 

- แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร  
  รายวิชา 

๑.๔ สรุปและรายงานผลการใช้
หลักสูตรรายวิชา 

- รายงานผลการใช้หลักสูตรรายวิชา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
- แบบประเมินผล
การใช้หลักสูตร

รายวิชา 
- แบบรายงาน
การใช้หลักสูตร

รายวิชา 
- แบบรายงานผล
การใช้หลักสูตร
รายวิชา กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานหลักสูตรและ 
การสอน 

๒ หัวหน้ำงำนหลักสูตรและการสอน 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน 
และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
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แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชา  
โรงเรียนกีฬาจังหวัด ........................................................................ ........ 

************************************************** 

ชื่อครูผู้สอน ………………………………............................................ ต าแหน่ง .................................................. 

สอนรายวิชา...................................................รหัสวิชา....................................ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่........... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................................................................. ......................... 

ค าชี้แจง  ๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรรายวิชา 
  ๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ก าหนด 
  ๓. ให้ครูท าเครื่องหมาย  ให้ตรงตามความเป็นจริง  
  ๔. ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

รายการ ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

๑. สาระส าคัญ/ความคดิรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้    
๒. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

   

๓. สัดส่วนเวลาเรียนแตล่ะหน่วยการเรยีนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้อง
เท่ากับเวลาเรียนตามหลักสตูร 

   

๔. สัดส่วนน้ าหนักคะแนนแตล่ะหน่วยการเรยีนรู้เหมาะสมและ 
รวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน 

   

๕. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ
ของผู้เรียน ตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป 

   

๖. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง เหมาะสมมีความ
สอดคล้องกัน 

   

๗. ช้ินงาน /ภาระงาน การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรยีนรู ้ตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป 

   

๘. ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่ 1 
หน่วยข้ึนไป 

   

๙. การวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้    
๑๐. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสอดคล้องกับผู้เรียน/เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

   

รวม    

สรุปผลการประเมิน 
 สอดคล้อง (มากกว่า 6 ข้อขึ้นไป)   ไม่สอดคล้อง (น้อยกว่า 6 ข้อ)   

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

                                      ต าแหน่ง.......................... 
             ............./................/............. 

ส าหรับครูผู้สอน 
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แบบรายงานการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................... 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด ................................................................................ 

************************************************** 

ค ำชี้แจง ให้น ำข้อมูลจำกแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาของครูผู้สอนทุกรายวิชามารวบรวม และ 
            สรุปผลเป็นรายบุคคล  

ที ่ ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน รายวิชาที่สอน
ทั้งหมด 

รายวิชา (จ านวน) 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
รวม     

ร้อยละ    

สรุปผลการประเมิน 

 สอดคล้อง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ไม่สอดคล้อง (น้อยกว่าร้อยละ 80)  

     ลงชื่อ........................................................................                        ลงชื่อ..................................................................... 
 (……………………………………………….….)                                (……………………………………………….....) 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

              ........./............../...............                                           ........./............../.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ 



23 

แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรรายวิชา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด ................................................................ ปีการศึกษา ............................... 
************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้น าข้อมูลจากรายงานผลการใช้หลักสูตรรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ มารวบรวมและสรุปผล 
             เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาทั้งหมด 
รายวิชา (จ านวน) 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
๑. ภาษาไทย    

๒. คณิตศาสตร์    

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา    

๖. ศิลปะ    

๗. การงานอาชีพ    

๘. ภาษาต่างประเทศ    

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

๑๐. กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ    

รวม    

ร้อยละ    
 

สรุปผลการประเมินรายวิชาที่มีความสอดคล้อง  

 ร้อยละ 80  ขึ้นไป  มีการพัฒนาหลักสูตร  
 น้อยกว่า 80         ไม่มีการพัฒนาหลักสูตร  
 
 
    ลงชื่อ........................................................................                            ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………......) 
           หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน                                     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

       ............/............./...........                                                                     ............/............./........... 
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ตัวบ่งชี ้๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ได้อย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถำนศึกษำจัดขึ้นนอกเหนือจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนประสบกำรณ์ชีวิต กำรปรับตัวให้เข้ำกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 งำนหลักสูตรและการสอน ด ำเนินกำร

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
๑.๑ ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียน
ตำมควำมสนใจ  
- แบบส ารวจกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ค าสั่ง 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- รายงานการประชุม 
๑.๔ ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 - ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
๑.๕ ประเมินผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- แบบประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑.๖ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 
 
 

- แบบส ารวจ
กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
 

 
1 ภาคเรียน 

 
 
 

หัวหน้างาน
หลักสูตรและ 

การสอน 

๒ หัวหน้ำงำนหลักสูตรและการสอน 
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของโรงเรียน และรำยงำนให้
รองฯ ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

 



25 

แบบส ำรวจกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โรงเรียนกีฬำจังหวัด...............................................ภำคเรียนที่..................... ปีกำรศึกษำ....................... 
 

************************************************** 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรม 

ด้ำ
นค

ุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

ด้ำ
นศ

ิลป
วัฒ

นธ
รร

ม 

ด้ำ
นร

ะเบ
ียบ

วิน
ัย 

ด้ำ
นส

ังค
มแ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 

ด้ำ
นก

ีฬำ
แล

ะน
ันท

นำ
กำ

ร 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       

รวม (จ ำนวน)      

หมำยเหตุ นับเป็นตัวกิจกรรมเชิงปริมำณ 
 
 

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

                                               หัวหน้ำงำนหลักสูตรและกำรสอน 
                                                                                            ………/…………../…………. 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบายประเด็นพิจารณา สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้1. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

งำนบุคคล ด ำเนินกำร ตรวจสอบ เอกสำร หลักฐำน 
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ของสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
และบุคลากร 
      - แบบนิเทศกำรปฏิบัติงำน   
๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร  
      - แผนพัฒนำครู 
๑.๓ แจ้งปฏิทินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้บุคลากรทราบ  
     - ปฏิทิน/ค ำสั่ง  
๑.๔ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนฯ 
     - โครงกำร/กิจกรรม  
๑.๕ ประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาครู 
และบุคลากร 
    - แบบประเมิน  
๑.๖ รายงานผลการน าความรู้ที่รับจากการอบรม 
ไปพัฒนางาน  
    - รำยงำนผลกำรอบรม  
๑.๗ สรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากร  
    - รำยงำนผลการพัฒนาครู   

 
 
๑) แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
๒) แบบประเมินผล
การด าเนินโครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 
๓) แบบรำยงำนผล
กำรเข้ำร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำ 
๔) แบบสรุปกำร
เข้ำร่วมประชุม 
อบรม สัมมนำ 
 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้า 
งานบุคคล 

๒ หัวหน้ำงำนบุคคล ประเมินผลระบบนิเทศภำยใน
ของโรงเรียน และรำยงำนให้รองฯ ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานบุคคล 
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แบบนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร 
************************************************** 

ผู้รับการประเมิน .................................................................... ต าแหน่ง ............................................................  

 

 

 

ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ที ่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ความรู้ ความช านาญ ความสามารถในงานที่
ปฏิบัติ 

   
   

๒ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่
ได้รับมอบหมาย 

   
   

๓ ผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   
   

๔ การพัฒนาตนเอง การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
งานในหน้าที่ 

   
   

๕ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ       
๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม        
๗ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี       

8 การให้ความร่วมมือในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน       
9 การท างานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี  

เต็มเวลา 
   

   

10 เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรือ
งานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
   

11 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธี
ท างานใหม่ให้มปีระสิทธิภาพ 

   
   

12 ว่องไว ทันต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการ
รับรู้ทันเหตุการณ์ 

   
   

13  ใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  

   
   

 

 

 

 คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  5 = ดีมาก  4 = ดี   3 = พอใช้  2 = ปรับปรุง  1 = ควร

ปรับปรุง 
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ตอนที่  ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ที ่ รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

14 รัก และศรัทธาต่อวิชาชีพ       
15 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

โรงเรียน 
   

   

16 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   
   

17 ความสามารถในการรับรู้ สื่อสาร และ 
การประสานงานกับผู้อ่ืน 

   
   

18 เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนในการท างาน       
19 มีน้ าใจช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่       

20 มีความม่ันคงและสามารถควบคุมอารมณ์       
21 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี       
22 มีความยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง       

23 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

   
   

เฉลี่ย  

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ผู้ประเมนิ................................................... 

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร 
             ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก   

  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
 
สรุปผลการนิเทศ              ระดับดีมาก    ระดับดี           ระดับปานกลาง 

                                   ระดับพอใช้    ระดับปรับปรุง 
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 แบบประเมินผลการด าเนนิโครงการพัฒนาครูและบคุลากร 

************************************************** 

 

 
 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ตำแหน่ง ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานราชการ ( ) ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว   ( ) อ่ืนๆ 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

2.1 ( )  ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒.2 ( )  ปริญญาตรี 
2.3 ( ) ปริญญาโท ๒.4 ( )  ปริญญาเอก 
๒.5 ( )  อ่ืนๆ ระบุ …………................................ 

ตอนที ่2  ความพึงพอใจของบุคลากร 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2  1 

1 กิจกรรมงาน/โครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

     

2 กิจกรรม/โครงการ สอดคล้องกับมาตรฐานคณุภาพการศึกษา      
3 ความร่วมมือ/จ านวนของบุคลากร/การประชุม/ 

การวางแผนในการด าเนินงาน 
     

4 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏบิัติในแตล่ะขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่วางไว ้

     

5 กระบวนการตรวจสอบนิเทศ ติดตามและการควบคมุ 
ความเสีย่งของกิจกรรมงานโครงการ 

     

6 สามารถปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด      
7 ผลการด าเนินงาน บรรลุตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว ้
     

8 ผลการด าเนินงานเกิดประโยชน์ตอ่บุคลากร และน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมงาน/โครงการของปีถัดไปได ้

     

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................ .................................................. 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ  

             ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก   
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ   ระดับดีมาก    ระดับดี           ระดับปานกลาง 
  ระดับพอใช้    ระดับปรับปรุง 

 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม   
ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยทีสุ่ด 
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แบบรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สมัมนำ 

************************************************** 

ข้ำพเจ้ำ ...................................................................  ต ำแหน่ง ......................................................................... 
 

ขอรำยงำนผลกระประชุม อบรม สัมมนำ ดังนี้ 

เรื่อง.......................................................... .......................................................................................................... . 
ระยะเวลำ .......................................................................  จ ำนวน ...........................................  ชั่วโมง 

สถำนที ่.............................................................. ..............หน่วยงำนที่จัด ........................................................... 

สรุปหัวข้อประเด็นส ำคัญ  
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ประโยชน์ที่ได้รับและกำรน ำไปใช้ 
............................................................................................................................... ............................................... 
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 

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

หมำยเหตุ  แนบรูปประกอบ 
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 แบบสรุปกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ................................... 

************************************************** 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ- สกุล เข้ำร่วม ไม่เข้ำร่วม 

    

    

    

    

    

    

ร้อยละ   

 

       ลงช่ือ ...................................................                                                        
              (..................................................) 
          ผู้รำยงำน 
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ตัวบ่งชี้ ๒. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ การด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ฝ่ายวิชาการ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑.๑ ก าหนดชั่วโมงการจัดกิจกรรม PLC  
     - ค าสั่ง/ตาราง PLC 
     - จัดกิจกรรม PLC  
๑.๒ ประชุม ติดตามการจัดกิจกรรม PLC 
      - รายงานการประชุม  
๑.๓ รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC 
      - รายงาน (มฐ 3.5) 

แบบประเมินการ
จัดกิจกรรม PLC 

 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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แบบประเมินการจัดกจิกรรม PLC  
************************************************** 

ค าชี้แจง แบบประเมินการจัดกิจกรรม PLC มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินการจัดกิจกรรม PLC ที่ผ่าน
กระบวนการด าเนินการการด าเนินการจัดกิจกรรม PLC ของครูในสถานศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 

ชื่อโครงการ.......................................................ชื่อสถานศึกษา.............................................. .. 
สังกัด.................................................................ผู้รบัผิดชอบ.................................................... 

ตอนที่ 2  แบบบันทึกคะแนนจ าแนกตามประเด็นประเมิน 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการ  
PLC 

1. ความครบถ้วนของกระบวนการ องค์ประกอบ
ของ PLC  
2. จ านวนวงรอบของการท า PLC 
3. สาระ/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

      รวมคะแนน ประเด็น 1 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)   
2. คุณสมบัติของ
สมาชิกเครือข่าย 

สมาชิกเครือข่ายมีความหลากหลาย ได้แก่ มา
จากหลายๆ สาขางาน มีความเชี่ยวชาญหลายๆ 
สาขาวิชา และมีทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  

      รวมคะแนน ประเด็น 2 (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)    
3. ผลลัพธ์ที่เกิด
จากกระบวนการ 

1. เกิดองค์ความรู้ / ประเด็นความรู้/ นวัตกรรม 
ที่เกิดจากกระบวนการ PLC 
2. มีร่องรอยการน าองค์ความรู้ /นวัตกรรม /
ประเด็นความรู้ที่น่าสนใจไปใช้ประโยชน์ 

  

      รวมคะแนนประเด็น 3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)    
4. ผลลัพธ์ที่เกิด
กับผู้เรียน/ครู/
สมาชิกท่ีเข้าร่วม
เครือข่าย PLC/
ชุมชน 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 
2. ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ / คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ 
3. ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครู สมาชิกเครือข่าย 
5. การรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  

       รวมคะแนนประเด็น 4 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)    
5. คุณค่าที่เกิด
ต่อวงการศึกษา 

1. ความคุ้มค่าคุ้มทุน 
2. ความชัดเจนและการขยายเครือข่าย 

  

       รวมคะแนนประเด็น 5 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)    
       คะแนนรวมทุกมิติ (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)     
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ตอนที่ 3 รายการประเมิน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

ที ่ ประเด็น ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
1 กระบวนการ 

PLC 
1. ความครบถ้วน
ของกระบวนการ 
5องค์ประกอบ 

- กระบวนการมีการ
การด าเนินการที่
ครบถ้วนตาม
หลักการทั้ง 5 
องค์ประกอบของ
การท า PLC 

- กระบวนการมีการ
ด าเนินการที่ครบถ้วน
ตามหลักการ 3 – 4   
ใน 5 องค์ประกอบ
ของการท า PLC 

- กระบวนการมีการ
ด าเนินการที่
ครบถ้วนตาม
หลักการเพียง  
1 - 2  ใน 5 
องค์ประกอบของ
การท า PLC 

2. จ านวนวงรอบ
ของการท า PLC 

- ด าเนินกิจกรรมเป็น
ระยะต่อเนื่อง
ครบ ........... วงรอบ 

- ด าเนินกิจกรรมเป็น
ระยะต่อเนื่อง
จ านวน ......... วงรอบ 

- ด าเนินกิจกรรมเป็น
ระยะต่อเนื่องเพียง
......... วงรอบ 

3. สาระ/ประเดน็
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- มีการก าหนด
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ชัดเจนทุกคร้ังและมี
สรุปผลการ
แลกเปลี่ยนทุกคร้ัง 

-มีการก าหนดประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ชัดเจนแต่มีสรปุผล
การแลกเปลี่ยนไม่ ทุก
คร้ัง 

- ไม่มีการก าหนด
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่
มีการบันทึกร่องรอย
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2. คุณสมบัติ
ของสมาชิก
เครือข่าย 

สมาชิกเครือข่ายมี
ความหลากหลาย 
ได้แก่ มาจาก
หลายๆ สาขางาน 
มีความเชี่ยวชาญ
หลายๆ สาขาวิชา 
และมีทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือข่ายมี
ความหลากหลาย
กลุ่มสาระ /ความ
เชี่ยวชาญมทีั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือข่ายไม่มี
ความหลากหลายกลุ่ม
สาระ /ความเชี่ยวชาญ
แต่มีมีทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

- สมาชิกเครือข่าย
เฉพาะและใน
สถานศึกษา 

3. 
 

ผลลัพธท์ี่เกิด 
กับเกิดจาก
กระบวนการ 

1. เกิดองค์ความรู้ 
/ ประเด็นความรู้/ 
นวัตกรรม ที่เกิด
จากกระบวนการ 
PLC 

- มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสมาชิกเครือข่าย 
ที่เป็นประโยชน์กับ
ครู และครูสามารถ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียน
ได้อย่างเปน็รูปธรรม 
(สมาชิกเครือข่ายมี
การน าไปใชไ้ด้อย่าง
ชัดเจน) 

- มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สมาชิกเครือข่ายเป็น
ประโยชน์กับครู และ
ครูสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนแต่
ยังไม่เป็นรปูธรรม (ไม่
ชัดเจนในการน าไปใช้
ของสมาชิกเครือข่าย) 

มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้เกิดข้ึนจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสมาชิก 
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ที ่ ประเด็น ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
  2. มีร่องรอยการ

น าองค์ความรู้ /
นวัตกรรม /
ประเด็นความรู้ที่
น่าสนใจไปใช้
ประโยชน ์

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการน า
องค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดขึ้นของสมาชิก
เครือข่ายไปใช้ตลอด
ระยะที่ด าเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยสมาชิก 
ทุกคน 

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการน าองค์
ความรู้ / นวัตกรรม / 
ประเด็นความรู้ที่
น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นของ
สมาชิกเครือข่ายไปใช้
ตลอดระยะที่ด าเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ 

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการน า
องค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดขึ้นของสมาชิก
เครอืข่ายไปใช้ตลอด
ระยะที่ด าเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยสมาชิก
บางคน 

4. ผลลัพธท์ี่เกิด
กับผู้เรียน/
ครู/สมาชิกที่
เข้าร่วม
เครือข่าย 
PLC/ชุมชน 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ใน
โครงการ 

- ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้ตาม
เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ใน
โครงการทุกประการ 
และมีความชัดเจน
ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผู้เรียนได้การเรียนรู้
ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในโครงการทุก
ประการ แต่มีความ
ชัดเจนทั้งเชงิปริมาณ
และคุณภาพไม่ทุก
เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

- ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ 

2. ผู้เรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ / 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การ
เรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ 

- ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ดีขึ้น และท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
และเกิดคุณลักษณะ
อย่างชัดเจน 

- ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ดีขึ้น หรือ ท า
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
เกิดคุณลักษณะแต่มี
ความชัดเจนเพียงด้าน
ใดด้านหนึ่ง 

- ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียน หรือ ท าให้
ผู้เรียนได้พฒันาและ
เกิดคุณลักษณะแต่
ยังไม่มีชัดเจนทั้ง 2 
ด้าน 

3. ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ 

- กิจกรรมทุก
กิจกรรมของ
เครือข่ายส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็นผู้
ใฝ่รู้ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเห็นผลได้
อย่างชัดเจน 

- กิจกรรมส่วนใหญ่
ของเครือข่ายส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาล
ใจ และเป็นผู้ใฝ่รู้ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

- กิจกรรมบาง
กิจกรรมของ
เครือข่ายส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็นผู้
ใฝ่รู้ และยังไม่เห็นผล
ที่ชัดเจน 
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ที ่ ประเด็น ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

  

4. การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครู สมาชิก
เครือข่าย 

- ครู สมาชิก
เครือข่ายทุกคนเกิด
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้/การ
ดูแลผู้เรียน 

-  ครู สมาชิกเครือข่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้/การดูแลผู้เรียน 

- ครู สมาชิก
เครือข่ายบางส่วน
ประมาณร้อยละ 50 
เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้/การ
ดูแลผู้เรียน 

5. การรับรู้และ
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

- มีการสื่อสาร ให้
ชุมชนรบัรู้และร่วม
การด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- มีการสื่อสารให้ชุมชน
ร่วมรับรู้การ
ด าเนินการหรือให้
ชุมชนมสี่วนร่วม 

- มีการสื่อสารให้
ชุมชนร่วมรับรู้การ
ด าเนินการ 

 

5. คุณค่าที่เกิดต่อวง
การศึกษา 

- ความคุ้มค่าคุ้มทุน 1. ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการ กับผลที่
เกิดและจ านวน
งบประมาณทีไ่ด้รับมี
ความเหมาะสม 
สมเหตุสมผล ประเมนิ
ได ้

- ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการกับผลที่
เกิดกับจ านวน
งบประมาณทีไ่ด้รับ
ยังไม่ชัดเจนมีความ
เหมาะสม เพียงบาง
กิจกรรม 

 

 - ความชัดเจนและ
การขยายเครือข่าย 

2. มีเครือข่ายที่
ชัดเจน และการ
ขยายเครือข่ายแล้ว
และมีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและมี
แนวโน้มการเกิด
เครือข่ายเพิ่มข้ึน 

- มีเครือข่ายที่ชัดเจน
และมีแนวโน้มการ
ขยายเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

- มีเครือข่ายเกิดขึ้น 

 

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 39 คะแนน) 

ระดับดีมาก  มีคะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (คะแนน 31.20 คะแนนขึ้นไป) 
ระดับดี       มีคะแนนร้อยละ 60 – 80   (คะแนน 23.40 – 31.20 คะแนน) 
ระดับปานกลาง   มีคะแนนร้อยละ 50 – 59   (คะแนน 19.50 – 23.30 คะแนน) 
ระดับปรับปรุง  มีคะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 50 (คะแนนต่ ากว่า 19.50 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



37 

รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC 

************************************************** 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม.................................................................  ระดับชั้น ................................................................ 

ครั้งที ่..............................  วันเดือนปีท่ีจัดกิจกรรม .................................... สถานที ่........................................ 

ภาคเรียน ......................................... ปีการศึกษา .................................. จ านวนเวลา .......................... ชั่วโมง 

บทบาท  

   ครูผู้สอน (model Teacher)    ครูผู้ร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)     ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุม่สาระ (Mentor) 

ผู้น า PLC 
……………………………………………..........................................................................................................  
 
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย 
........................................................................................................  
 
ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา  
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 
 
 

 

สาเหตุของปัญหา 
 
 

 

ความรู้/หลักการที่น ามาใช้ 
 
 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 
 

 

การออกแบบกิจกรรม/เครื่องมือ/
วิธีการแก้ปัญหา 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอก ห้องเรียน และ
สภำพแวดล้อมทำงสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งำนอำคำรสถำนที่ ด ำเนินกำรจัด

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยใน
และภำยนอก ห้องเรียน ดังนี้ 
๑.๑ มีการจัดระบบสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก
ห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 
    - รำยงำนกำรด ำเนินงำน 
๑.๒ มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     - ประเมินควำมพึงพอใจ  

๑) แบบประเมิน
สภำพแวดล้อมภำยใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๒) แบบประเมิน
สภำพแวดล้อมภำยนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
๓) แบบประเมิน
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
๔) แบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรจัดสภำพแวดล้อม 
ทำงกำยภำพ และสังคมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ต.ค.- ก.ย. 
ของปีถัดไป 

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน
อาคารสถานที่ 

๒ งำนอำคำรสถำนที่ บันทึกผลกำร
ตรวจสอบข้อมูล และรำยงำนรองฯ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร  

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
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แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

************************************************** 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ไม่มี 
(0) 

มีไม่พร้อม
ใช้งาน 
(1) 

มีพร้อม
ใช้งาน 
(2) 

1 คอมพิวเตอร์ อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง     
2 โปรเจคเตอร์ อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง     
3 กระดานอัจฉริยะ อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง     
4 ชุดเครื่องขยายเสียง อย่างน้อยห้องละ 1 ชุด     
5 ป้ายนิเทศ อย่างน้อยห้องละ 1 ป้าย     
6 อุปกรณ์ส่องสว่าง อย่างน้อยห้องละ 6 หลอด     
7 พัดลม อย่างน้อยห้องละ 4 เครื่อง     
8 โต๊ะ เก้าอ้ี อย่างน้อยห้องละ 35 ชุด     

รวม     
 

สถานศึกษามีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสภาพใช้งานได้ 
ร้อยละ....ของรายการประเมิน 
 
    ลงชื่อ........................................................................                            ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

             ............/............./...........                                                                     ............/............./........... 
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แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
************************************************** 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
จ านวน 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ไม่มี 
(0) 

มีไม่พร้อม
ใช้งาน 
(1) 

มีพร้อมใช้
งาน 
(2) 

1 ห้องประชุม อย่างน้อย 2 ห้อง     
2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์อย่างน้อย 1 ห้อง     
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ห้อง     
4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา อย่างน้อย 1 ห้อง     
5 ห้องสมุด อย่างน้อย 1 ห้อง     
6 เรือนพยาบาล อย่างน้อย 1 หลัง     
7 โรงอาหาร อย่างน้อย 1 หลัง     
8 จุดบริการน้ าดื่ม อย่างน้อย 5 จุด     
9 ศาลาอเนกประสงค ์อย่างน้อย 1 หลัง     

10 อาคารกีฬาอเนกประสงค ์อย่างน้อย 1 หลัง     
11 หอพักนักเรียน อย่างน้อย 5 หอ้ง     
12 อาคารชุดที่พัก อย่างน้อย 1 หลัง     
13 ห้องประชาสัมพันธ ์อย่างน้อย 1 ห้อง     
14 ป้อมยาม อย่างน้อย 1 หลัง     
15 โรงซักรีด อย่างน้อย 1 หลัง     
16 ห้องน้ าภายในอาคาร อย่างน้อย อาคารละ 1 ชุด     
17 โรงจอดรถ อย่างน้อย 1 หลัง     
18 สวนสมนุไพร/สวนหย่อม/สวนพฤกษศาสตร์ อย่าง

น้อย 1 สวน 
    

19 ป้ายบอกต าแหน่งที่ตั้ง อย่างน้อย 1 จุด     
20 ถนนและเสน้ทางสัญจรมีทัว่ถึง     
21 ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งอาคารและทางสัญจร มีทั่วถึง     

รวม     

สถานศึกษามีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสภาพใช้งานได้ 
ร้อยละ......ของรายการประเมิน 

    ลงชื่อ........................................................................                            ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

            ............/............./...........                                                                     ............/............./........... 
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แบบประเมินสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั 
************************************************** 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ไม่มี 
(0) 

มีไม่พร้อม
ใช้งาน 
(1) 

มีพร้อม
ใช้งาน 
(2) 

1 ถังดับเพลิง อย่างน้อย 30 จุด     
2 กล้องวงจรปิด อย่างน้อย 12 จุด     
3 ระบบตัดไฟอัตโนมัติ อย่างน้อย 12 จุด     
4 ระบบเสียงตามสาย อย่างน้อย 2 จุด     

รวม     

 
สถานศึกษามีการประเมินสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสภาพใช้งานได้ ร้อยละ......ของรายการประเมิน 

 
 
    ลงชื่อ........................................................................                            ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………......) 
                          ผู้ประเมิน                                                        รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

                      ............/............./...........                                                                     ............/............./........... 
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้นี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือน าผลการประเมินไปพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนยิ่งขึ้น 

************************************************** 
 

โปรดกาเครื่องหมาย √ ในช่องระดับค่าคะแนน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน    ( ) ผู้บริหาร ( ) ครู      ( ) บุคลากรทางการศึกษา   ( ) นักเรียน  
                                         ( ) คณะกรรมการสถานศึกษา ( ) ผู้ปกครองนักเรียน        ( ) อ่ืนๆ 
 

ระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ  
5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพร้อมใช้ของห้องเรียน 
1.1 โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์      
1.2 ระบบเครื่องปรับอากาศ และแสงสว่างภายในห้อง      
2. การดูแลและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
2.1 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา เครื่องปรับอากาศ      
2.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย      
3. การดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3.1 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่นและสวยงาม      
3.2 มีการจัดเก็บและจัดการขยะภายในอาคารและในพ้ืนที่ 
      โรงเรียน สะอาดเรียบร้อย 

     

4. การดูแลรักษาความปลอดภัย 
4.1 ความมั่นใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
4.2 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารที่มีสภาพ 
      พร้อมใช้งาน 

     

5. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ให้บริการ 
5.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เต็มใจ มีความสุภาพ ในการให้บริการ      
5.2 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว      

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
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ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยประเด็นพิจำรณำ สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งชี ้๑. สถานศึกษามีระบบการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ส ารวจความต้องการการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร ด ำเนินกำรจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
๑.๑ ส ำรวจควำมต้องกำรใช้งานวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    - ส ำรวจควำมต้องกำร  
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
      รับผิดชอบ 
๑.๓ ประชุมวำงแผนจัดสรร
งบประมำณ เพื่อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     - รำยงำนกำรประชุม  
๑.๔ สรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร
ใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - รำยงำนผลกำรส ำรวจ 
๑.๕ จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามผล
การส ารวจ 
     - รำยกำรจัดหำวัสดุ  

๑. แบบส ำรวจควำม
ต้องกำรใช้งำนวัสดุ และ
อุปกรณ์ เกี่ยวกับงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
๒. รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรใช้งำนวัสดุ
และอุปกรณ์เกี่ยวกับงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ 

ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 

 

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร 

๒ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร บันทึกผลกำรส ำรวจ
ข้อมูล และรำยงำนรองฯ 
ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร  

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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แบบส ารวจความต้องการใช้งานวัสดุ และอุปกรณ์  
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของสถานศึกษา 

************************************************** 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการใช้งานวัสดุ และอุปกรณเ์กี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
            บุคลากรของสถานศึกษาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. เพศ        (   )  ชาย  (   ) หญิง 
   2. ต าแหน่ง   (   ) ผู้บริหาร    (   ) ครูผู้สอน   (   ) ผู้ฝึกสอน   (   ) เจ้าหน้าที่ / ฝ่ายสนับสนุน  
   3. ฝ่าย        (   ) บริหาร (   ) วิชาการ    (   )  กิจการนักเรียน  (   ) พัฒนาการกีฬา 

ตอนที่ 2 รายการความต้องการใช้งานวัสดุ และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ต้องการ จ านวน 

1. ระบบเครือข่าย 
    1.1 Lan    
    1.2 wi-fi   
2. อุปกรณ์เทคโนโลยี 
   2.1 คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)   
   2.2 จอ LED   
   2.3 เครื่องเสียง   
   2.4 ไมโครโฟน   
   2.5 ปริ้นเตอร์   
   2.6 พอยต์เตอร์   
   2.7 โปรเจคเตอร์    

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                             ผู้ให้ข้อมูล 

                                                                                                                ............/............./........... 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการใช้งานวัสดุ และอุปกรณ์ 
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ……………………… 

************************************************** 

ที ่ รายการ จ านวน 
๑   

 
 

๒   
 
 

๓   
 
 

๔   
 
 

๕   
 
 

 

 

    ลงชื่อ........................................................................                            ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                  (…………………………………………………......) 
   หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                             รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

                      ............/............./...........                                                                     ............/............./........... 
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ตัวบ่งชี ้๒. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบาย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามผลการส ารวจความต้องการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร ด ำเนินกำรพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินงำน
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ 
    - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
๑.๒ วำงแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  
    - แผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ      
    - รำยงำนกำรประชุม  
๑.๔ ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  
      - ปฏิทินด ำเนินงำน  
๑.๕ ด ำเนินงำนพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำนศึกษำ ตำมผลกำร
ส ำรวจ  
     - ก ำกับติดตำม 

 
 

- แบบก ำกับติดตำม
กำรพัฒนำเทคโนโลยี

สำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ 

 

ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 

 

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร 

๒ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
บันทึกผลกำรส ำรวจข้อมูล และรำยงำน
รองฯ อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร  

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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แบบก ำกับติดตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ …………………………. 

************************************************** 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ด ำเนินกำร 

ครบถ้วน 
เป็นไปตำมแผน 

() 
๑  

 
   

๒  
 

   

๓  
 

   

๔  
 

   

๕  
 

   

๖  
 

   

๗   
 

  

๘  
 

   

๙  
 

   

๑๐ 
 

    

 

 

    ลงชื่อ........................................................................                          ลงชื่อ..................................................................... 
      (……………………………………………………….)                                (…………………………………………………......) 
         งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                         หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

                     ............/............./...........                                                                  ............/............./........... 
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ตัวบ่งชี ้๓. สถานศึกษามีการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรและนักเรียน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถานศึกษามีบริการ wi-fi ให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและนักเรียน มีการให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค และไลน์ ดูแลรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีบริการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและประเมินความพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ กำรด ำเนินกำร เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร ด ำเนินกำรบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรและ
นักเรียน ดังนี้  
๑.๑ วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรบริกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคลำกร
และนักเรียน 
    - แผนประจ ำปี  
๑.๒ ด ำเนินงำนโดยจัดท ำปฏิทินกำรดูแล
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต และกำรบริกำรกำรให้ข้อมูล
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค 
และไลน์ 
    - ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  
๑.๓ ประเมินควำมพึงพอใจระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  
    - ประเมินควำมพึงพอใจ 
๑.๔ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงานการ
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
      - ผลกำรประเมิน 

 
 

- แบบแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ของสถำนศึกษำ  
 

ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 

 

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร 

๒ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงานการบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และรำยงำนรองฯ 
อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร   

 

ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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แบบประเมินความพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษา 

************************************************** 

ค าชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือ 
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งผลการประเมินนี้จะน าไป
พัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าใช้  
□ ผู้บริหาร □ ครู    □ บุคลากร  □ นักเรียน     □ อ่ืนๆ................................... 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้  
5 = มากที่สุด    4 = มาก 3 = ปานกลาง     2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การบริการข้อมูลสารสนเทศ 

1.1 การประชาสัมพันธผ์่านเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของสถานศึกษา 
มีความทันสมัยรวดเร็ว 

     

1.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมคีวามถูกต้อง      
1.3 การเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาท าได้ง่ายและรวดเร็ว      
1.4 มีแหล่งในการสบืค้นข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

     

2 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.1 ความสะดวกในการเชื่อมตอ่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
อินเตอร์เน็ต 

     

2.2 ความเร็วอินเตอร์เน็ตเหมาะสมต่อการใช้งานดา้นการเรียน 
การสอน 

     

2.3 เสถียรภาพของระบบ (สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง)      
๓ การให้บริการเทคโนโลยี 

3.1 การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปตามความต้องการ      
3.2 การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเหมาะสมในการใช้การเรียน 
การสอน 

     

3.3 ได้รับบริกำรตำมเวลำที่ก ำหนด      
3.4 บุคลากรที่รับผิดชอบให้บริการอย่างทั่วถึง      
3.5 การบริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็วเป็น
มีประสิทธิภาพ 

     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

.................................................................................. ............................................................................................ 
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เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจใน  ระดับ  ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจใน ระดับ  ดี 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจใน ระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจใน ระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจใน ระดับ  น้อยที่สุด 
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ที่ปรึกษำ 
 ๑. นำยปริวัฒน์ วรรณกลำง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 ๒. ผศ.มำนะ ภู่หล ำ    รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 
 
วิทยำกร  
 ๑. นำยณภัทร ศรีละมัย   ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
      กำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
 ๒. นำงสำวชยำกำนต์ เปี่ยมถำวรพจน์ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
๓. ดร.อังค์วรำ วงษ์รักษำ   อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   

      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
๔. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 
๕. นำยธัญญำ เรืองแก้ว   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนคณะกรรมกำร

      กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

คณะท ำงำน 
๑. ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ ์   ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมวิชำกำรโรงเรียนกีฬำ 
๒. ดร.บงกชกร ทองสุข   ผู้อ ำนวยกำรกองวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๓. ผศ.จ.ส.อ.อเนชำ เพียรทอง  ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ และกิจกำรพิเศษ 
๔. ผศ.ว่ำที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปำนะกูล  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับข้ันพ้ืนฐำน 
 ๕. นำงอรวรรณ อรุณวิภำส  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๖. นำงสำวพัชรศิฐี บุทธนำ  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๗. นำงสำวฑิฆัมพร บัวนำค  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๘. นำงสำวรัตติยำกร ประอำง  นักวิชำกำรศึกษำ  
 ๙. นำยพีพัฒน์ หงษ์ไทย   นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๐. นำงสำวสรตรำ อุตมอ่ำง  นักวิชำกำรศึกษำ 
 ๑๑. นำงสำวรุ่งนภำ ภำส ำรำญ  นักกิจกำรนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   

 ๑. นำงวลัดดำ ชยธนมงคล  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๒. นำยธีระพงษ์ ธำระพันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ๓. นำยยุวดี สมขันตรี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
  ๔. นำยอธิบดี ศรีเขียวพงษ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๕. นำงลัคณำ ออมแก้ว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี    
  ๖. นำยบัณฑูร บุญชู   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๗. นำงสำววนิดำ วรรณใหม่  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๘. นำงสำวกรรณิกำ งำมสอำด  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๙. นำยบุญญฤทธิ์ ศรีวิเชียร  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

  ๑. นำงสำวเยำวลักษณ์ สุริยุทธ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๒.  นำงสำวนริศรำ มืดนนท์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
 ๓. นายปฐม จันทะพา   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

  ๔. นำงสำวจุฑำรัตน์ สองสี  โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๕. นำงสำวรอซีด๊ะ มะ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก  
  ๖. นำงสำวพริมำ วำดเขียน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก  
  ๗. นำยสิทธิชัย อินทกำสุน   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์  
  ๘. นำยยุทธนำ มยะกุล   โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๙. นำงสำววิภำวดี ไทยใหม่  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง 
  ๑๐. นำงสำวผุสดี จันทูล   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำทุก 
                              กลุ่มเป้ำหมำย  

  ๑. นำงปำริชำติ ศรีรัตน์จันทร์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๒. นำงสำววสุกัญญำ สุวรรณปรีชำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
  ๓. นำงชุติกำญจน์ จันทะพำ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
 ๔. นายปีติภัทร กิจบ ารุง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก   

  ๕. นำยวรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก     
  ๖. นำยพงศ์เดช อ่ำวลึกน้อย  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
  ๗. นำงทักษิณำ นำกำ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๘. นำงสำวบุญรักษ์ ทำนันโต  โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง  
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ๑. นำยณธนำ กัณตำวัฒน์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์  
  ๒. นำงสุรีรัตน์ เดชอุดม    โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓. นางสุทิดา หมูค า   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล ำปำง 

  ๔. นำยอดิสรำญิ์ จ้อยศรีเกตุ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
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  ๕. นำงสำวนันทิยำ เสตะพันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  ๖. นำงนงนุช ปำนด้วง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๗. นำงสำววำสินี พันธุรัตน์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ 
  ๘. นำงสำวรอพีอะห์ ดือรำแม  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๙. นำงสำวมนัสนันท์ ศรีสำพันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
  ๑๐. นำงสำวกัญญำณัฐ เกำะโต  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๑๑. นำงบุปผำ ศรีเกษ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๑๒. นำงสำวสุรีพร สุริยมนต์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง 
  ๑๓. นำงสำววิลำวัลย์ แพงทรัพย์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  

  ๑. นางรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลราชธานี  
  ๒. นางสุธาวัลย์ ปิติจะ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล าปาง  
 ๓. นายมนต์ชัย ปัญญเบกษา  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔. นายชัยวิทย์ ตั้งการ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล าปาง   
  ๕. นายอุดม เอกชัยเสถียร   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนายก    
  ๖. นายจรงค ์ชายเกตุ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๗. นายศรราม เจ้งฮ้อ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๘. นายสยาม แสงจิตต์พันธ์  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  
  ๙. นางสาวสมเพชร หนองเป็ด  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๑๐. นางสาวทิพย์อรุโณทัย สีเหลือง โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  
  ๑๑. นายพงศกร ยศชัย   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๑๒. นายดามพ์ นาคอก   โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๑๓. นายฉลอง สร้อยสีหา   โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  ๑. นำยธนวัต กำวีระ   โรงเรียนกีฬำจังหวัดเชียงใหม่  
  ๒. นำงสำวนภำรัตน์ ชุมทอง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลำ  
  ๓. นำงสำวณัฐยำ แตงเจริญ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก  
  ๔. นำงสำวอภิชยำ หอมรวง  โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ  
  ๕. นำยพลวัต สังคะดี   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช   
 ๖. นางสาวณัฐภรณ์ ทองทุ่ง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๗. นำยวิทยำ แก้วพิทักษ์   โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
  ๘. นางสาวสุจันทรา บ ารุง   โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครสวรรค์   
  ๙. นายสุรสิทธิ์ ง้าวกาเขียว   โรงเรียนกีฬำจังหวัดล าปาง  
  ๑๐. นางสาวศิรินาถ พานิช  โรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี   
  ๑๑. นางสาวน้ าฝน บุตรเนียร  โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  
  ๑๒. นางสาวจิราวรรณ อ่อนตะคุ  โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี   
  ๑๓. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์ โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น  
  ๑๔. นำยสุวรรณ คงทน    โรงเรียนกีฬำจังหวัดอ่ำงทอง  


