
การประเมินความกาวหนาความพรอมและความสําเร็จ 

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

การประเมินระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม ระยะที่ 1 

ระหวางวันที ่25 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2562 

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

 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน   รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1046030053 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ  เขต 1 

ที่อยูโรงเรียน ……..…. หมูที่  7 ตําบล ลําพาน    อําเภอ เมืองกาฬสินธุ จังหวัด กาฬสินธุ 

โทร 043840366   โทรสาร...............................................โทรศัพทมือถือ 0872372727 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงและเอกสารหลักฐานของโรงเรียน  

เกณฑตามตัวชี้วัด  

1. โรงเรียนกําหนดผลลัพธ (outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

(10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหมที่มุงใหเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

1.1 โรงเรียนไมไดจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

1.2 โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลแตไมกําหนดผลลัพธ (Outcome)  

1.3 โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและกําหนดผลลัพธ (Outcome) ชัดเจน  

1.4 โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลกําหนดผลลัพธ (Outcome) ชัดเจน  

มีแนวปฏิบัติ และวิถีใหมที่มุงใหเกิดการพัฒนาพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

2. การดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปท่ีผานมา)  

2.1 โรงเรียนไมไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปที่ผานมา)  

2.2 โรงเรียนดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปที่ผานมา) แตไมชัดเจนและไมสอดคลอง

กับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

2.3 โรงเรียนดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปท่ีผานมา) มีความชัดเจนและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลแตยังไมครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพประจําตําบล 

 

 

2.4 โรงเรียนดําเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปที่ผานมา) มีความชัดเจนและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ครอบคลุมในทุกประเด็นตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล 

 

 

 

 

 

 

 



คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงและเอกสารหลักฐานของโรงเรียน  

เกณฑตามตัวชี้วัด  

3. การดําเนินการเตรียมความพรอมของดานจํานวนครู (ครูครบชั้น, ครูครบวิชาเอก, ครูครบ

วิชาชีพ) ตามการดําเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

3.1 โรงเรียนไมไดดําเนินการเตรียมความพรอมของดานจํานวนครูใหมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก  

ครบวิชาชีพ และครบเฉพาะทางตามการดําเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

 

3.2 โรงเรียนดําเนินการตามการดําเนินการ/ท่ีมา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ในการ

เตรียมความพรอมของดานจํานวนครูใหมีครูครบชั้น แตไมครบวิชาเอก ไมครบวิชาชีพ และไมครบเฉพาะทาง 

 

3.3 โรงเรียนดําเนินการตามการดําเนินการ/ที่มา (7 วิธี ) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

ในการเตรียมความพรอมของดานจํานวนครูใหมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก แตไมครบวิชาชีพ และไม

ครบเฉพาะทาง 

 

 

3.4 โรงเรียนดําเนินการตามการดําเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

ในการเตรียมความพรอมของดานจํานวนครูใหมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ และครบเฉพาะทาง 

 

 

คําแนะนํา 

 1. ผูประเมิน ประกอบดวย 

  1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกโรงในสังกัด และ 

รายงานผานระบบออนไลน และรายงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยเก็บหลักฐานรองรอยการประเมิน 

ไวที่สํานักงาน 

  1.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเมินแบบสุมบางโรงเรียน รายงานสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 2. ผูเก่ียวของศึกษารายการประเมินทั้ง 3 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  2.1 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จะตองมีองคประกอบ 10 ข้ันตอนที่ผาน 

กระบวนการฝกอบรม ผูอํานวยการสถานศกึษาในโครงการโรงเรียนคณุภาพประจําตําบล ประกอบดวย  

   1) ทําไมตองเปนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

   2) เปาหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลคืออะไร 

   3) โจทยการพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทยอะไร/ระดับใดบาง 

   4) คุณภาพโรงเรียนควรเปนอยางไร Outcome และ Output 

   5) การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาของแตละโรงเรียน 

   6) กระบวนการในการดําเนินการควรทําอยางไร 

   7) เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาอะไรบางหรือดานใดบาง จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   8) เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบา 

   9) การประเมินความกาวหนาความพรอมและความสําเร็จ 

   10) จะกําหนดTime Line อยางไร 



  2.2 โรงเรียนจัดแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน และผูเก่ียวของ 

 3. โรงเรียนนําหลักสูตรสถานศึกษาในปที่ผานมา มาดําเนินการทบทวนโดยใชผลจากการดําเนินการ  

10 ขั้นตอน มาลงรายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษาที่จะใชในปการศึกษา 2562 

 4. การเตรียมความพรอมของดานจํานวนครูใหมีครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ และ 

ครบเฉพาะทาง ใหนํา 7 วิธีการ ไดแก 1) ครูเดิมในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 2) ครูท่ียายหรือมาชวย 

ราชการจากโรงเรียนในตําบลเดียวกัน 3) ครูอัตราจางที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเอกชน หรือ อปท.  

หรือองคกรอื่นๆ 4) ครูจิตอาสา 5) ครูภูมิปญญาหรือครูจากสถานประกอบการ(วิชาชีพหรือวิชาเฉพาะดาน)  

6) DLTV 7) Youtube  

 5. การประเมินเปนการประเมินออนไลน 

แหลงที่มาขอมูล 

 สอบถาม/สัมภาษณ/ภาพกิจกรรม/ผลงาน/รายงาน 

ระยะเวลาประเมิน 

 1. ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ดวยระบบออนไลน 

 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประมวลผลภาพรวมทั้งประเทศ ภายในวันท่ี 9  

มีนาคม 2562 เพ่ือรายงานประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

 3. สําหรับจังหวัดที่เขารับการอบรมรุนที่ 9 ระหวางวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน  

จังหวัดพิษณุโลก (กําแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, สุโขทัย, อุตรดิตถ, อุทัยธานี)  

และรุนที่  10 ระหวางวันที่  11 – 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก  

(กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี, อางทอง)  

ใหโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 10 ขั้นตอน  

ที่ http://1tambon1school.go.th/ และประเมินลวงหนา ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2562 

 

 

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

 


