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 คู่มือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 4B4S Model ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต 3 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ได้จัดท ำอัตลักษณ์ และรูปแบบกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4B4S Model นี้ขึ้นเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ บุคลำกร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นรูปแบบและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น สำมำรถน ำอัตลักษณ์และรูปแบบกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4B4S Model ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม โดยมีเป้ำหมำยให้นักเรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรก ำหนด  กำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ขอขอบคุณ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คุณครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ และ
รูปแบบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4B4S Model เพ่ือเป็นแนวทำงขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้บรรลุส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ต่อไป  
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
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 (กล้าคิด กล้าท า กล้าน าการเปลี่ยนแปลง) 
 หมำยควำมว่ำ กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้
สมำชิกในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
 (องค์กรมีชีวิต น้อมจิตบริการ มีขีดสมรรถนะสูง) 
หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีบุคลำกรท ำงำนอย่ำง

กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ มีจิตบริกำรผู้มำติดต่อส ำนักงำนอย่ำง
ประทับใจและเป็นหน่วยงำนที่ท ำงำนเต็มขดีควำมสำมำรถในระดับสูง 
 

 (ประเมินโปร่งใสตรวจสอบได้) มีกำรตรวจสอบ 
กำรท ำงำนที่โปร่งใส โดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี    
ที่ทันสมัย 

 
 (ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมมุ่งม่ันสู่ผลสัมฤทธิ์) 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรท ำงำนร่วมกัน ทั้งที่ เป็นทำงกำรและ    

ไม่เป็นทำงกำร ท ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น ำไปสู่ผลส ำเร็จ 
 
3 : คือ สถำนศึกษำในสังกัด ในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ คือ อ ำเภอด่ำนซ้ำย อ ำเภอภูเรือ อ ำเภอนำแห้ว 
 

อัตลักษณ ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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Quality Student (นักเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ นักเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จอันเป็นผลจำก
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ทักษะ อำชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

 
 
 

 Quality Teacher (ครูคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 
 
 
 
 

บนเส้นทางเลย 3 สู่ 6Q 
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 Quality Director (ผู้อ านวยการคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ที่สำมำรถ
เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำเป็นผู้สนับสนุนครูและห้องเรียนอย่ำง
สุดเต็มก ำลัง 
 
 
  
 
 
 Quality Classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ห้องเรียนในสถำนศึกษำที่เป็นห้องเรียน
แห่งกำรเรียนรู้ และห้องเรียนแห่งกำรแสวงหำควำมรู้ เป็นห้องเรียนที่มีควำมสุข ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มที ่
 
 
  
  
 Quality School (โรงเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ โรงเรียนที่มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง ครูจัดกำรเรียนรู้บรรลุตำมหลักสูตร 
เป็นโรงเรียนที่มีเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำที่ชัดเจน ครูมีจิตวิญญำณร่วมกันอย่ำงเข้มแข็ง เน้นกำรสอนที่
กระตือรือร้น โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมทีร่่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 Quality Organization (องค์กรคุณภาพ) หมำยควำมว่ ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 3 เป็นองค์กรที่มีบรรยำกำศในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรในองค์กร มีจิตวิญญำณในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
เข้มแข็งและเป็นระบบ 
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รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4B4S Model (4 Based 4 Supporting Model) 
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4B คือ  
 
 
B1 : Student Based Management หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มโรงเรียน 
สถำนศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภำพด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร       
ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  
  
 
B2 : Teacher Based Management หมำยควำมว่ ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ  กลุ่มโรงเรียน 
สถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรเรียนรู้และขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่ งให้ควำมส ำคัญกับครูสำยผู้สอน   
เป็นส ำคัญ พัฒนำให้เป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
B3 : Classroom Based Management หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  กลุ่มโรงเรียน 
สถำนศึกษำ มุ่งบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดข้ึนที่ห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 
  
 
 
B4 : Director Based Management หมำยควำมว่ ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ  กลุ่ ม โรงเรียน 
สถำนศึกษำ มุ่งบริหำรจัดกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ โดยมุ่งให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้เอ้ืออ ำนวย 
ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพทำงกำรศึกษำให้แก่ครู ให้ครูเป็นผู้สร้ำงกำรเรียนรู้และให้เป็นห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 
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4S (Supporting) คือ  

 
S1 : Supervisor (ศึกษานิเทศก์) หมำยควำมว่ำ ศึกษำนิเทศก์ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 ต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้น ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ลึก รู้กว้ำง รู้จริง เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำบนพ้ืนฐำนที่ยึดผู้เรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และห้องเรียนเป็นหลัก ในกำรนิเทศ 
 
  
S2 : CEO (สพท.) หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงแรงบันดำลใจ 
ปลุกเร้ำ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ลึก รู้กว้ำง รู้จริง 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
S3 : CEO (กลุ่มโรงเรียน) หมำยควำมว่ำ ประธำนกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมกำรกลุ่ม
โรงเรียน ต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม 
โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ลึก รู้กว้ำง รู้จริง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
  
S4 : Network (เครือข่าย) หมำยควำมว่ำ เครือข่ำยภำคี สังคม ประชำชน ชุมชน องค์กร
เอกชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ต้องเป็นบุคคลที่สร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ติดตำม โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ลึก รู้กว้ำง รู้จริง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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B1 : Student Based Management หมำยควำมว่ำ กำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้       
มีคุณภำพด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีมำตรฐำน คือ 
 1. เต็มเรียนรู้ 
 2. เต็มคุณลักษณะ 
 3. เต็มสมรรถนะ 
 4. เต็มศักยภำพ  
 
 
 
 
 
B2 : Teacher Based Management หมำยควำมว่ำ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่ผู้สอนเป็นผู้จัดกำร
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีมำตรฐำน คือ 
 1. เต็มหลักสูตร 
 2. เต็มจิตวิญญำณ 
 3. เต็มสมรรถนะ 
 4. เต็มศักยภำพ  
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B3 : Classroom Based Management หมำยควำมว่ำ กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้ห้องเรียน 
เป็นห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีมำตรฐำน คือ 

1. เต็มสุข 
 2. เต็มเวลำ 
 3. เต็มเทคโนโลยี 
 4. เต็มกำรแสวงหำ 
 
 
 
 
 
 
B4 : Director Based Management หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นบุคคลที่เอ้ืออ ำนวย        
ให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ครูเป็นผู้จัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีมำตรฐำน คือ 

1. เต็มเวลำ 
 2. เต็มจิตวิญญำณ 
 3. เต็มสนับสนุน 
 4. เต็มผลสัมฤทธิ์ 
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Quality Student (นักเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ นักเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จอันเป็นผลจำก
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำร   

1. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยและสื่อสำรได้อย่ำงดี  
2. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
3. นักเรียนส่วนมำกสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม             
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
4. นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถรอบด้ำน  มีควำมสำมำรถพิเศษ และมีผลงำน 
เป็นเลิศ 

2. ทักษะอำชีพ 1. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ คิดวิเครำะห์ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
2.นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)  
ได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ.  
3. นักเรียนมีกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
4.นักเรียนสำมำรถอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นขั้นตอน และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได ้
5. นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำนตำมระดับชั้น 

3. คุณลักษณะ                   
ที่พึงประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด และแสดง         
กำรกระท ำท่ีสะท้อนว่ำเห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน ปรำกฏโดดเด่น           
เป็นแบบอย่ำงได้ 
2. นักเรียนมีควำมตระหนักและแสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรวำงแผนร่วมกันอย่ำงเป็น
ระบบ ร่วมอนุรักษ์ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3. นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็นทีม ยอมรับเหตุผลและควำมคิดเห็นของผู้อื่น มีควำม
รับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน และได้งำนที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4B4S Model (4 Based 4 Supporting Model) 
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ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
4. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย 
สำมำรถอธิบำย ยกตัวอย่ำง และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมมีแนวทำงน ำภูมิปัญญำ
ที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
5. นักเรียนสำมำรถรักษำสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีได้  มีควำมรู้สึกปลอดภัย 
เข้ำใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจำกสำรเสพติด ปัญหำทำงเพศ และ
อบำยมุขทุกชนิดในทุกสถำนกำรณ์ 
 

ระดับคุณภาพ 

 ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 
 ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 

 ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 

 ด ำเนินกำร 2 ข้อ   ระดับ 2 

 ด ำเนินกำร 1 ข้อ  ระดับ 1 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. กำรสอบถำม สัมภำษณ์ 
สังเกต 

ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หลักฐำนและผลงำนที่ปรำกฏ เช่น  
- ผลงำนนักเรียน 

- รำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน 

- แบบ ปพ. ต่ำง ๆ  
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
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 Quality Teacher (ครูคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ครูที่สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 พัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
1. กำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1. ครู วิเครำะห์ผู้เรียนและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะ  ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2. ครู ก ำหนดวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Active 
Learning)  ในรูปแบบบูรณำกำร เน้นกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน  กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
และกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนว PISA   
3. ครู ก ำหนดกำรใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม สื่อ ICT สื่อ Digital 
ประกอบกำรสอน 
4. ครู ก ำหนดวิธีกำรวัดประเมินผลด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
5. ครู น ำผลกำรประเมิน มำใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้       
ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 

1.  ครูมีกำรคัดกรองและ วัดแววควำมสำมำรถของนักเรียนแต่ละบุคคล               
2.  ครูจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
3. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ ลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ใช้กระบวนกำรกลุ่ม  โดยครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและเป็นโค้ช
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. ครูจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกลุ่มวิชำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ โดยผ่ำน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อ Digital 
5. จัดกำรเรียนกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนและ
เพ่ิมพูนศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
 

3. กำรผลิตจัดหำ กำรใช้
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
กำรเรียนรู้ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 
 

1. ครูจัดหำ ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและประเมิน
คุณภำพ ประสิทธิภำพของสื่อ 
2. ครูฝึกให้นักเรียนมีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
3. ครูพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ด้ำน Digital Competency  และกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 
4. ครูพัฒนำคลังข้อมูล หรือ คลังควำมรู้ เพ่ือให้บริกำร Digital Text  book  
ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่ก ำหนด สื่อวีดีโอและองค์ควำมรู้ประเภทต่ำง ๆ ให้บริกำร 
แก่ผู้เรียนในกำรพัฒนำตนเอง 
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน Digital Learning platform 
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ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
4. ครูมีกำรวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

1. ครูประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน 
2. ครู ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
3. ครูมีกำรประเมินนักเรียนระหว่ำงเรียนเพื่อน ำผลมำพัฒนำนักเรียน 
4. ครู ผลิต และใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ มีควำมหลำกหลำย เน้น          
กำรประเมินตำมสภำพจริงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. ครูประเมินนักเรียนให้ครอบคลุมทักษะในศตวรรษที่ 21 

5. กำรวิจัยและพัฒนำกำร
จดักำรเรียนรู้ 

1. ครูวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน  ปัญหำ  ก ำหนดทำงเลือกหรือนวัตกรรม        
กำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2. ครู สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำร 
3. ครูใช้นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้และสรุปผลกำรใช้ 
4. ครูน ำผลกำรใช้นวัตกรรม/กำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียน     
กำรสอน 
5. ครูมีผลงำนวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อย 2 ชิ้น/ภำคเรียนและวิจัยกำรใช้
นวัตกรรม (5 บท)  อย่ำงน้อย 1 ชิ้น/ภำคเรียน 

6. กำรให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำ และแก้ไข
ปัญหำให้แก่ผู้เรียน 

1. ครูจัดท ำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
2. ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรำยบุคคล 
3. ครูประสำนควำมร่วมมือผู้ปกครอง ชุมชนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ครูให้กำรดูแลช่วยเหลือและเสริมนักเรียนตำมศักยภำพและจัดบริกำร/
สวัสดิกำรต่ำง ๆของสถำนศึกษำ 
5. ครูให้ค ำแนะน ำนักเรียนด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต กำรศึกษำต่อและ     
กำรประกอบอำชีพ 
 

  
               ระดับคุณภาพ 
  ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 
  ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 
  ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 
  ด ำเนินกำร 2 ข้อ   ระดับ 2 
  ด ำเนินกำร 1 ข้อ  ระดับ 1 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์             
กำรสังเกต  

ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
- ก ำหนดกำรสอน /แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/ บันทึกหลังกำรสอน 
- หลักฐำนกำรสอนเสริม/สอนซ่อมเสริม 
- ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น   
- ผลงำน/ชิ้นงำนนักเรียน 
- แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
- แผนงำน / โครงกำร ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ    
บันทึกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
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Quality Director (ผู้อ านวยการคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ที่สำมำรถ
เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำเป็นผู้สนับสนุนครูและห้องเรียน    
อย่ำงเต็มก ำลัง 

ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
1.มีภำวะผู้น ำ 1. มวีิสัยทัศน์และรักกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  วุฒิภำวะสูง  มีควำมรับผิดชอบ 
3. เป็นตัวอย่ำงที่ดี  วำงตัวเหมำะสม สร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้อื่นได้ 
4. มีควำมกล้ำหำญ  กล้ำคิด กล้ำท ำ มีควำมกระตือรือร้น  ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
5. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงทีมงำน  สร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือ   

2.บริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

1. มีแผนงำน โครงกำรที่ส่ง สนับสนุนให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย  วินัย  
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน 

2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. มีกำรควบคุม ก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
4. มีกำรยกย่อง  เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
5. มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.กำรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำชีพ 

1. มีแผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้วยวิธีที่หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง
ทุกคน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตำมควำมเหมำะสม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นวิทยำกรเผยแพร่
ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนทำงวิชำกำรของครูและบุคลำกร
อยู่เสมอ 

4. กำรสนับสนุนครูในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
พัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

1. พัฒนำครูด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
นักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องควำมต้องกำร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม เอ้ือต่อกำรเรียนของนักเรียน 
4. จัดให้มีวิทยำกรภำยนอกท่ีเหมำะสมต่อกำรเรียนของนักเรียน 
5. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ระดับคุณภาพ 
  ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 
  ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 

  ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 

  ด ำเนินกำร 2 ข้อ   ระดับ 2 

  ด ำเนินกำร 1 ข้อ  ระดับ 1 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน 
- รำยงำน/โล่รำงวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

- ฯลฯ 
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Quality Classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ ห้องเรียนในสถำนศึกษำที่เป็นห้องเรียน
แห่งกำรเรียนรู้ และห้องเรียนแห่งกำรแสวงหำควำมรู้ เป็นห้องเรียนที่มีควำมสุข ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มที ่

รายการประเมิน รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
1.ห้องเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 1.  มีมุมประสบกำรณ์ที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ 

2.  มีป้ำยนิเทศตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.  มีป้ำยนิเทศแสดงผลงำนนักเรียน 
4.  มีป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ที่ทันเหตุกำรณ์ปัจจุบัน/มีป้ำยบุคคลส ำคัญ 
5.  มีกระดำนด ำที่มีเส้นบรรทัด 

2.ห้องเรียนแห่งกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

1.  มีมุมส่งเสริมกำรอ่ำน  
2.  มีสื่อ ICT สืบค้นข้อมูล/ควำมรู้ 
3.  มีสื่อกำรเรียนรู้ และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  อยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม  
4.  มีมุมเกมกำรศึกษำ/สำระกำรเรียนรู้ 
5.  มีสมุดบันทึกกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. ห้องเรียนแห่งควำมสุข 
 

1.  พ้ืนที่ปลอดภัย สะอำด  สวยงำม  
2.  บรรยำกำศมีควำมเป็นกันเอง ระหว่ำงครูและนักเรียนมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

นักเรียนมีควำมรักควำมศรัทธำต่อครผูู้สอน 
3.  นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้และเรียนอย่ำงมีควำมสุข กล้ำแสดงออก 
4.  บุคลิกภำพของครู เช่น ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น น้ ำเสียงนุ่มนวล     
     แต่งกำยเรียบร้อย มีควำมเมตตำต่อนักเรียน มีควำมยุติธรรม ฯลฯ 
5.  กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่เหมำะสม   

 

 ระดับคุณภาพ 
  ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 
  ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 
  ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 
  ด ำเนินกำร 2 ข้อ   ระดับ 2 
  ด ำเนินกำร 1 ข้อ   ระดับ 1 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

ครู  ผู้บริหำร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ประเมินสภำพจริงในห้องเรียน 

- กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู 
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
- ฯลฯ 

 

 

 

Quality School (โรงเรียนคุณภาพ) หมำยควำมว่ำ โรงเรียนที่มีบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง ครูจัดกำรเรียนรู้บรรลุตำมหลักสูตร 
เป็นโรงเรียนที่มีเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำที่ชัดเจน ครูมีจิตวิญญำณร่วมกันอย่ำงเข้มแข็ง เน้นกำรสอนที่
กระตือรือร้น โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมทีร่่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
1.บรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ 1. สิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น ปลอดขยะ 

2. ป้ำยนิเทศ ป้ำยวิสัยทัศน์ ป้ำยอัตลักษณ์ ป้ำยแหล่งเรียนรู้ 
3. ป้ำยโรงเรียนสวยงำม ชัดเจนไม่ช ำรุด 
4. มีสุขำภิบำลที่ถูกสุขลักษณะ 
5. มีประกำศกฎระเบียบ วินัย และข้อปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.ควำมปลอดภัย 1. ควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัยของอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
2. มำตรกำรควำมปลอดภัย 
3. มีรั้วรอบขอบชิดบริเวณโรงเรียนและพ้ืนที่เสี่ยงและอันตรำย 
4. จัดสภำพพ้ืนที่สนำมเด็กเล่นให้ปลอดภัยและมีครูอยู่ดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
5. มีกำรดูแลบ ำรุงรักษำซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพมั่งคงแข็งแรง    
   ตลอดเวลำ 

3.ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
ของผู้บริหำร 

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
2. ผู้บริหำรมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในกำรปฏิบัติงำนเป็นแบบอย่ำงได้ 
3. ผู้บริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดแผนพัฒนำสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพ

นักเรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน เป็นที่ยอมรับ 
4. ผู้บริหำรมีควำมเป็นประชำธิปไตย สำมำรถบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

ให้มีผลงำนโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ชัด 
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ตัวช้ีวัด รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 
5. ผู้บริหำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ      

กำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลำกร     
มีควำมพึงพอใจ 

4.กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
3. มีกำรระดมทุนทรัพยำกรในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
5. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย/ภำคประชำชน มำใช้เพ่ือกำรศึกษำ 

5.กำรบริหำรงบประมำณ 1. มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2. มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด       

ต่อสถำนศึกษำ 
3. มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 
4. มีกำรด ำเนินกำรรำยงำนทำงกำรเงินและพัสดุตำมระเบียบ 
5. มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 

6. ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. มีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ 
4. มีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินตนเองไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 ระดับคุณภาพ 
  ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 
  ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 

  ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 

  ด ำเนินกำร 2 ข้อ   ระดับ 2 

  ด ำเนินกำร 1 ข้อ  ระดับ 1 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

ครู  ผู้บริหำร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกกำรประชุมต่ำง ๆ  สมุดบันทึกกำรรับบริจำค 
- ภำพถ่ำย/สถำนที่จริง ( บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ) 
- รำยงำน/ประกำศ/ค ำสั่ง  ฯลฯ 
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 Quality Organization (องค์กรคุณภาพ) หมำยควำมว่ ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำร ศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 3 เป็นองค์กรที่มีบรรยำกำศในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเข้มแข็ง 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรในองค์กร มีจิตวิญญำณในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
เข้มแข็งและเป็นระบบ  

รายการประเมิน/ตัวช้ีวัด  รายการพิจารณาให้คะแนนระดับคุณภาพ 

1. บรรยำกำศขององค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

 

1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนมีควำมกระตือรือร้น ค้นหำควำมรู้ 
สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 

2. กำรสร้ ำ งชุมชนแห่ งกำร เรี ยนรู้ ทำงวิชำชีพ ( Professional 
Learning Community : PLC) 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้  ด้วยรูปแบบและวิธีกำร           
ที่หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรได้มีโอกำสเรียนรู้ตำมบริบท 

4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรอบรม ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ และน ำ    
องค์ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนโดยใช้กระบวนกำรวิจัย  

5. ส ำนักงำนมีควำมสะอำด ร่มรื่น น่ำดู น่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
2. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

 

1. มีข้อมูลสำรสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน ใช้งำนได้ 
2. สร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีในกำรบริหำรและ   

กำรจัดกำรศึกษำ 
3. สื่ อสำร ประชำสัมพันธ์ ข้ อมูลที่ เ กี่ ยวกับกำรจัดกำรศึ กษำ          

อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึง ทันเหตุกำรณ์ 
4. นิเทศกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำ 

3. จิตวิญญำณของบุคลำกรแต่ละกลุ่มงำน
องค์กร 

1. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนมีกำรบริกำรที่ดี กระตือรือร้น เต็มใจ       
ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

2. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำน ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ยึ ดมั่น     
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

3. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนมีควำมสำมัคคี ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่        ใน
กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำจนประสบผลส ำเร็จ 

4. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำน มำปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ และ                  
มีควำมรับผิดชอบต่อกำรท ำงำน 

5. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยแม้จะไม่ใช่งำน    
ในกลุ่มของตัวเองด้วยควำมเต็มใจ และมีจิตสำธำรณะ 
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ระดับคุณภาพ 

 ด ำเนินกำร 5 ข้อ  ระดับ 5 

 ด ำเนินกำร 4 ข้อ  ระดับ 4 

 ด ำเนินกำร 3 ข้อ  ระดับ 3 

 ด ำเนินกำร 2 ข้อ  ระดับ 2 

 ด ำเนินกำร 1 ข้อ  ระดับ 1 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต - ครู  

- ผู้บริหำร  
- บุคลำกรในส ำนักงำน  
- และผู้ที่เก่ียวข้อง 

2. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน ร่องรอยกำร
ปฏิบัติงำน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- เว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่มงำน 
- นวัตกรรมกของแต่ละกลุ่มงำน หรือรำยงำนกำรใช้
นวัตกรรม 
- วิจัย 
- หนังสือรำชกำรแจ้งโรงเรียน จำกกลุ่มงำนต่ำง ๆ  
- กำรประชำสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ 
- แผนกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศฯ 
- ตำรำงกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศฯ 
- รำยงำนกำรนิเทศของกลุ่มนิเทศฯ 
- รำยงำน SAR ของบุคลำกรแตล่ะกลุ่มงำน 
- กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
- รำยงำนโครงกำร ส ำนักงำน น่ำดู น่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
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 ที่ปรึกษา 
 1. นำยประสิทธิ์  ค ำกิ่ง 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
 2. นำยปรีชำ  ทัพใหญ่  
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
 3. นำยนิสิต  สำยโยค 
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
 4. นำงญำณศิำ  อยู่งำน  
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 
 

 คณะผู้จัดท า  
 1. นำยนิสิต  สำยโยค   รอง ผอ.สพป.ลย.3  ประธำนคณะท ำงำน 
 2. นำงพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร ผอ. กลุ่มนิเทศฯ  รองประธำนคณะท ำงำน 
 3. นำงเพชรี  ชัยมูล  ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 4. นำงศิริพร  อุ่นแก้ว  ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 5. นำยณฐพรต  เพ็งสำย   ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 6. นำงนวพร  สุขประเสริฐ  ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน 
 8. นำงสำวสุมำลี  กันธุ  ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวสุพัตรำ  สิงห์สถิตย์ ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวขนิษฐำ  ตัญญำภักดิ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร คณะท ำงำน 
 

 ออกแบบปก รูปภาพ  
 นำงสำวสุพัตรำ  สิงห์สถิตย์  ศึกษำนิเทศก์ สพป. เลย เขต 3 
 นำยภูริวัฑฒน์  อำธรรมระชะ  ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้ำนหมำกแข้ง 

 
  

คณะผู้จัดท า 


