
เครื่องมือนิเทศ ติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

รายการพิจารณา ด าเนินการ ไม่
ด าเนินการ ประเด็นตรวจสอบ 

ร่องรอยเอกสาร/
หลักฐาน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(โรงเรียน) 
 จ านวน 23 ข้อย่อย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑.ด ำเนินกำร ๑-5 ข้อ ได้ระดับ ๑ 
๒.ด ำเนินกำร 6-10 ข้อ ได้ระดับ 
๒ 
๓.ด ำเนินกำร 11-15 ข้อ ได้ระดับ 
๓ 
๔.ด ำเนินกำร 16-20 ข้อ ได้ระดับ 
๔ 
๕.ด ำเนินกำร 21-23 ข้อ ได้ระดับ 
๕ 
 
 
 

(๓๐ คะแนน) 

 
  
 

 1. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  1.1 อำคำรเรียนทุกอำคำร แข็งแรง อยู่
ในสภำพพร้อมเรียน 
  1.2 อำคำรเรียนทุกอำคำร สะอำด มี
บรรยำกำศเหมำะสมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
   1.3 อำคำรประกอบทุกอำคำร แข็งแรง 
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
   1.4 อำคำรประกอบทุกอำคำร สะอำด 
   1.5 ห้องน  ำทุกห้องสะอำด 
   1.6 ห้องน  ำทุกห้องน  ำไหลสะดวก 
   1.7 ห้องน  ำมีอ่ำงล้ำงมือ อย่ำงน้อย 1 
ที ่
   1.8 ป้ำยโรงเรียนชัดเจน 
   1.9 ป้ำยและรั วโรงเรียนมสีีสันสดใส 
2. สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
   2.1 สนำมฟุตบอลมำตรฐำน พร้อมใช้
งำน 
   2.2 สนำมตะกร้อมำตรฐำน พร้อมใช้
งำน 
   2.3 สนำมวอลเลย์บอลมำตรฐำน 
พร้อมใช้งำน 
  2.4 สนำมกีฬำอ่ืน ๆ มำตรฐำนพร้อมใช้
งำน (ระบุ.......................................) 
   2.5. มีสนำมเด็กเล่นที่ได้มำตรฐำน 
พร้อมใช้งำน และปลอดภัย ไม่มีควำม
เสี่ยง 
3. เทคโนโลยี 
   3.1 ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนใช้
งำนได้ดี 
   3.2 มีจอโปรเจคเตอร์หรือจอโทรทัศน์
ครบทุกห้องเรียนและใช้งำนได้ดี 

- ประเมินสภำพ
จริงในโรงเรียน 
- แบบบันทึกกำร
ใช้ห้องปฏิบัติกำร 
และห้องอ่ืน ๆ 
- ภำพถ่ำย
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
-อ่ืน ๆ ................ 
 



รายการพิจารณา ด าเนินการ ไม่
ด าเนินการ ประเด็นตรวจสอบ 

ร่องรอยเอกสาร/
หลักฐาน 

   3.3. มีคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องเรียน 
อย่ำงน้อยห้องละ 1 เครื่อง 
4. ห้องปฏิบัติการหรือห้องพิเศษอ่ืน ๆ 
   4.1 ห้องสมุดมีบรรยำกำศเอื อต่อกำร
เรียนรู้ และเปิดใช้ทุกวัน 
   4.2 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
สะอำดพร้อมใช้งำน 
   4.3 ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
สะอำด พร้อมใช้งำน 
   4.4 ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 
สะอำด พร้อมใช้งำน 
   4.5 ห้องประชุมของโรงเรียนสะอำด 
พร้อมใช้งำน 
   4.6 มีศูนย์ฝึกทักษะด้ำนอำชีพ อย่ำง
น้อย 1 จุด เช่น ตัดผม, ปลูกผัก, ค้ำขำย 
(สหกรณ์) เป็นต้น   
 

ด้านที่ 2 ผู้บริหาร 
จ านวน 8 ข้อย่อย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. ด ำเนินกำร ๑-๒ ข้อ ได้ระดับ ๑ 
๒. ด ำเนินกำร ๓-๔ ข้อ ได้ระดับ ๒ 
๓. ด ำเนินกำร ๕-๖ ข้อ ได้ระดับ ๓ 
๔. ด ำเนินกำร ๗ ข้อ ได้ระดับ ๔ 
๕. ด ำเนินกำร 8 ข้อ ได้ระดับ ๕ 
 
 
(๒๐ คะแนน) 

  1. มีควำมมุ่งมั่น ศรัทธำ และประพฤติตน
เป็นแบบอย่ำง 
2. มีภำวะผู้น ำ สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำในสถำนกำรณ์ไม่ปกติได้อย่ำง
รำบรื่น เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 
3. มีทักษะกำรสื่อสำร และสำมำรถ
สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือ 
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
4. มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเบื องต้นใน
กำรบริหำรงำน 
5. มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
กำรอบรม กำรเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร 
กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น 
6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
7. มีแผนกำรนิเทศติดตำมภำยในโรงเรียน 
และมีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

- แผนปฏิบัติกำร 
- เอกสำรกำร
รำยงำนข้อมูลใน
สถำนกำรณ์ 
COVID-19 
- โล่/รำงวัล 
- เกียรติบัตร 
- ภำพถ่ำย
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
- อ่ืน ๆ.............. 



รายการพิจารณา ด าเนินการ ไม่
ด าเนินการ ประเด็นตรวจสอบ 

ร่องรอยเอกสาร/
หลักฐาน 

8. มีควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและได้รับ
ควำมร่วมมือจำกชุมชนในกำรจัด
กำรศึกษำเป็นอย่ำงดี 

ด้านที่ ๓ ด้านคร ู
จ านวน 17 ข้อย่อย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. ด ำเนินกำร ๑-3 ข้อ ได้ระดับ ๑ 
๒. ด ำเนินกำร 4-7 ข้อ ได้ระดับ ๒ 
๓. ด ำเนินกำร 8-11 ข้อ ได้ระดับ 
๓ 
๔. ด ำเนินกำร 12-15 ข้อ ได้
ระดับ ๔ 
๕. ด ำเนินกำร 16-17 ข้อ ได้
ระดับ ๕ 
 
 
 

(๒๐ คะแนน) 

  1. มีครูประจ ำชั นครบทุกห้องเรียน 
2. มีครูวิชำเอก อย่ำงน้อยวิชำละ 1 คน 
   2.1 คณิตศำสตร์ 
   2.2 วิทยำศำสตร์ 
   2.3 ภำษำไทย 
   2.4 ภำษำอังกฤษ 
3. มีบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน 
   3.1 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
   3.2 นักกำรภำรโรงหรือช่ำงไฟฟ้ำหรือ
ช่ำงครุภัณฑ์ 
4. มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
5. มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องอย่ำง
น้อยเทอมละ 1 ครั ง เช่น กำรอบรม กำร
สัมมนำทำงวิชำกำร กำรศึกษำดูงำน เป็น
ต้น 
6. มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
7. ใช้กระบวนกำร PLC หรือ
กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
8. จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ หรือ Active Learning 
9. มีทักษะในกำรสื่อสำร และสำมำรถ
สื่อสำรภำษำอังกฤษเบื องต้นได้ 
10. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   10.1 บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
   10.2 มีทะเบียนประวัตินักเรียน 
   10.3 ปพ. 5 
   10.4 ปพ.6 
 
 
 

- ค ำสั่งมอบหมำย
งำนในหน้ำที่และ
งำนอ่ืน ๆ 
- บันทึกกำรใช้สื่อ 
- คู่มือกำรวัดและ
ประเมินผล 
- บันทึกกำรวัด
และประเมินผล 
- บันทึก
กำรศึกษำดูงำน 
- บันทึก PLC 
- แผนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
- สอบถำม/
สัมภำษณ์กำร
สื่อสำร
ภำษำอังกฤษ
เบื องต้น 
- บันทึกกำรคัด
กรองนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 
- บันทึกกำรเยี่ยม
บ้ำน 
- แบบ ปพ.ต่ำง ๆ  
 



รายการพิจารณา ด าเนินการ ไม่
ด าเนินการ ประเด็นตรวจสอบ 

ร่องรอยเอกสาร/
หลักฐาน 

ด้านที่ 4 ด้านนักเรียน 
จ านวน 9 ข้อย่อย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. ด ำเนินกำร ๑-๒ ข้อ ได้ระดับ ๑ 
๒. ด ำเนินกำร 3-4 ข้อ ได้ระดับ ๒ 
๓. ด ำเนินกำร 5-6 ข้อ ได้ระดับ ๓ 
๔. ด ำเนินกำร 7-8 ข้อ ได้ระดับ ๔ 
๕. ด ำเนินกำร 9 ข้อ ได้ระดับ ๕  
 
 
 

(๓๐ คะแนน) 

  1. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
หลักสูตร 
2. นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลย ี
   2.1 นักเรียนชั น ป.1-3 สำมำรถใช้ 
คอมพิวเตอร์เบื องต้น (โปรแกรม 
Microsoft Word) ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 
80 
   2.2 นักเรียนชั น ป.4-6 สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และค้นหำข้อมูลได้
ด้วยตนเอง (Google หรือ Search 
Engine ต่ำง ๆ) ร้อยละ 100 
    2.3 นักเรียนชั น ม.1-3 (โรงเรียน
ขยำยโอกำส) สำมำรถเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้ อย่ำงน้อยร้อยละ 
80 
3. นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนภำษำ อย่ำงน้อย  
2 ภำษำ และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรเบื องต้นได้ 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด อยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ 90 ขึ นไป 
5. นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย 
ร้อยละ 80 ขึ นไป   
6. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ นหรือสำมำรถประกอบอำชีพ
เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ในกรณีไม่ศึกษำต่อ (จบชั น ม.3) 

- หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
- แผนปฏิบัติกำร 
- แผนกำรสอน 
- บันทึกหลังสอน 
- บันทึกกำร
ประเมิน
สมรรถภำพของ
นักเรียน 
- บันทึกติดตำม
ระบบดูแล
กำรศึกษำต่อและ
กำรประกอบ
อำชีพของ
นักเรียน 
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