1
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
มีสุนทรียภาพ
สุขภาพและออก
กาลังกาย
สม่าเสมอ

ประเด็นการประเมิน
- ร่างกายสะอาด เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด
- ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
- มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล
- ข้ อ มู ล ด้ า น สุ ข ภ า พ ด้ า น
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ผู้เรียนรายบุคคล
- ข้อมูลสารสนเทศ สถิติของ
สถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย
การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจาก
ฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน
- ภาพถ่ า ยกิ จ กรรม วุ ฒิ บั ต ร
เกียรติบัตรนักเรียนสุขภาพดี
- สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ฯลฯ

2
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
- การมีพัฒนาการทางร่างกาย โดยมีการ - การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีสุนทรียภาพ
และมีสมรรถภาพ - การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ - การสังเกต
ทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
มาตรฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- สรุปผลการบันทึกน้าหนัก ส่วนสูง ผลการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- ข้อมูลพัฒนาการด้านน้าหนัก ส่วนสูง
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียน
รายบุคคล
- ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การใช้
ห้องพยาบาล การเจ็บป่วย สมุดประจาตัว
นักเรียน
- สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมุดตรวจ
ราชการ สมุดนิเทศ
- ฯลฯ

3
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๓ ป้องกันตนเอง จาก
มีสุนทรียภาพ
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ

ประเด็นการประเมิน
- การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมุขต่างๆ
- การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย
จากเหตุความรุนแรง
- การรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกัน
โรค ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา
ทางเพศ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- เอกสารข้อมูล สารสนเทศ
แบบบันทึกระเบียนสะสม
ทางการเรียน
- แบบรายงานผลการดูแลป้องกัน
สิ่งเสพติดของสถานศึกษา
- โครงการ / กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- ฯลฯ

4
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีสุนทรียภาพ
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

ประเด็นการประเมิน
- การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
- การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความ
มั่นใจในตนเอง
- การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แฟ้มประวัติ ผลการประเมิน
ตนเอง สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน สมุดบันทึกความดี
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ฯลฯ

5
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
มีสุนทรียภาพ
และให้เกียรติผู้อื่น - การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
- การปฏิบัติตนที่คานึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- สมุดประจาตัวนักเรียน
รายงานผลการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน
- หลักฐานแบบประเมินตนเอง
ของนักเรียนรายบุคคล
- ฯลฯ

6
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
มีสุนทรียภาพ
และให้เกียรติผู้อื่น - การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
- การปฏิบัติตนที่คานึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- สมุดประจาตัวนักเรียน
รายงานผลการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน
- หลักฐานแบบประเมินตนเอง
ของนักเรียนรายบุคคล
- ฯลฯ

7
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ ๑.๖ สร้างผลงานจาก
มีสุนทรียภาพ
การเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬานันทนาการ
ตามจินตนาการ

ประเด็นการประเมิน
- ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรม
- การเข้าร่วมกิจกรรม
- การสร้างสรรค์ผลงาน
- การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
กีฬา นันทนาการ
- ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
- ผลงานของนักเรียน เช่น
วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่
- ฯลฯ

8
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ประสงค์ตาม
ครบทัง้ ๘ คุณลักษณะ
หลักสูตร

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- สรุปรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (๘ ประการ )
- แบบบันทึกพฤติกรรม แบบ
บันทึกการสังเกต
แบบ
บันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย
- ฯลฯ

9
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและ
และค่านิยมที่พึงประสงค์
กตัญญูกตเวที

ประเด็นการประเมิน
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น
- การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง
ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ)
- การเป็นนักเรียนที่ดี
- การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน แบบ
บันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี แบบ
บันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย
- ฯลฯ

10
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและ
และค่านิยมที่พึงประสงค์
กตัญญูกต

ประเด็นการประเมิน
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น
- การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง
ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ)
- การเป็นนักเรียนที่ดี
- การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน แบบ
บันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี แบบ
บันทึกคุณลักษณะผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติ
บัตร รางวัล ภาพถ่าย
- ฯลฯ

11
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๓ ยอมรับความคิด
และค่านิยมที่พึงประสงค์
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง

ประเด็นการประเมิน
- การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
- การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
- การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
- การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- การบันทึกการสังเกต และ
สรุปผลการจัดกิจกรรม
การบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร
รางวัล ภาพถ่าย
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า
และค่านิยมที่พึงประสงค์
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน
- การตระหนัก รู้คุณค่า ของสิ่งแวดล้อม
- การร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- หลักฐาน ร่องรอย การเข้า
ร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติ
กิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บารุงรักษาสาธารณสมบัติ
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
- สรุปผลรายงานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (จิตอาสา)
- สมุดบันทึกความดี โล่
เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
- การอ่านหนังสือ บทความ หรือ
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม - ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทุกที่เมื่อมีเวลาและ
- พฤติกรรมผู้เรียน
ทักษะในการแสวงหา ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ โอกาส
- การสังเกต
- การบันทึกและสรุปผลการสังเกต และการสัมภาษณ์
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
ด้วยตนเองจาก
- การยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ - การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัย
การเรียนรู้ และพัฒนา
ห้องสมุด แหล่ง
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ ร่องรอย หรือข้อมูล
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ ไปอ่านเพิ่มเติม
เชิงประจักษ์
- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
รอบตัว
- กระบวนสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียน
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุด
ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ
สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน แบบบันทึกการอ่าน
- ผลงานจากการค้นหาความรู้จาก
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ การบันทึกรายการลง
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือสื่อต่าง ๆ
ในทะเบียนหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ที่
ผู้เรียนอ่าน การบันทึกรายการลงในทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาของครู
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
- สมุดบันทึก โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย
-
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีทักษะใน ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียน
การแสวงหา
และตั้งคาถามเพื่อ
ความรู้ด้วย
ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
ตนเอง รักการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ความสามารถในการจับประเด็นใจความ
หลักจากสิ่งที่
- ความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
แล้วสรุปเป็นความรู้ได้
- ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
- ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้
- ความสามารถในการตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม - ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- การสังเกต
- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วน
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ร่องรอย หรือข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและบารุงรักษาสาธารณสมบัติ
เชิงประจักษ์
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
- สรุปผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิต
อาสา)
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล
ภาพถ่าย
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีทักษะใน ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยน
การแสวงหา
ความคิดเห็นเพื่อ
ความรู้ด้วย
การเรียนรู้ระหว่าง
กัน
ตนเอง รักการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการประเมิน
- การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความสาเร็จ
ของกลุ่ม
- การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ
วิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม - ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

- พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์
- หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมหรือมีส่วน
ปฏิบัติกิจกรรม
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
- สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล
ภาพถ่าย
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีทักษะใน ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
การแสวงหา
เรียนรู้และนาเสนอ
ความรู้ด้วยตนเอง
ผลงาน
รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการประเมิน
- ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี
- การสืบค้นความรู้และสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต
- การใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล
- การนาเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

- พฤติกรรมผู้เรียน
- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของผู้เรียน
- สรุปผลการสารวจการใช้สื่อเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
- รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน เช่น วุฒิบัตร , เกียรติบัตร, โล่ เป็น
ต้น
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการคิด ๔.๑ สรุปความคิดจาก
อย่างเป็นระบบ คิด
เรื่องที่อ่าน ฟัง และ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
ดู และสื่อสารโดย
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
การพูดหรือเขียน
ตามความคิดของ
สมเหตุผล
ตนเอง

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู
- ความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอ
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู โดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- บันทึกการสังเกต และสัมภาษณ์
ผู้เรียนทุกระดับชั้น
- รายงานสรุปผลความสามารถด้าน
การคิดของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน
- ตรวจผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน
- ประเมินและสรุปผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- เอกสาร/หลักฐานการวัดและ
ประเมินผล
- รายงานประจาปีของสถานศึกษา
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการคิด ๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธี
อย่างเป็นระบบ คิด
แก้ปัญหาด้วยภาษา
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
หรือวิธีการของ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
ตนเอง
สมเหตุผล

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธีคิด
- ความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธี
แก้ปัญหา
- ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ
อื่นสาหรับการนาเสนอ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ โครงงาน
- แบบสรุปผลการสังเกต
พฤติกรรม ลีลาการพูด การ
ใช้ภาษาพูดและเขียน
- ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน เช่น ผัง
ความคิด (Mind map) รายงาน
เรียงความ สื่อ สื่อเทคโนโลยี
ประกอบ การนาเสนอ
- วิธีการใช้สื่อ สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการนาเสนอ
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการคิด ๔.๓ กาหนดเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ คิด
คาดการณ์ ตัดสินใจ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมี
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
เหตุผลประกอบ
สมเหตุผล

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
- ความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์
หรือคาดคะเนคาตอบ
- ความสามารถในการกาหนดทางเลือก
ตัดสินใจแก้ปัญหา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
- แบบสรุปรายงานผลการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เรียนทุกระดับชั้น
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความสามารถในการคิด ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม
อย่างเป็นระบบ คิด
และสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
ผลงานด้วยความ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
ภาคภูมิใจ
สมเหตุผล

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการคิดริเริ่ม
- ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้เรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมผู้เรียน
- แบบสรุปรายงานร้อยละ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการ
คิดในภาพรวมของสถานศึกษา
- แบบบันทึกผลการสังเกตและ
สัมภาษณ์ผู้เรียน
- ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
- เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
- รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
ความรู้และทักษะที่
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
จาเป็นตามหลักสูตร
ทางการเรียนแต่ละ ทุกระดับชั้น
กลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
- การจัดทาสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การตั้งเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษาของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ และ ทุก
ระดับชั้นในปีปัจจุบัน และปี
ที่ผ่านมา
- รายงานเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
และทุกระดับชั้น ในปี
ปัจจุบัน และปีที่ผ่านมา
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร ได้แก่
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ความรู้และทักษะที่
๕.๒ ผลการประเมิน
- การรับและส่งสาร , วัฒนธรรมในการใช้ภาษา
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
จาเป็นตามหลักสูตร
สมรรถนะสาคัญ
- การเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่
ร่องรอย หรือข้อมูล
ตามหลักสูตรเป็นไป
หลากหลายเพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิด เชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
๒. ความสามารถในการคิด ได้แก่
- การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ

- การคิดวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
- การสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ได้แก่
- การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลีย่ นแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
- การแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้
- การใช้เหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
- ร่องรอยการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน
- ร่องรอยบันทึกหลังสอน
- ร่องรอยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ร่องรอยตรวจผลงานผู้เรียนตาม
สมรรถนะสาคัญ
- สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละกลุ่มสาระ
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษา
- รายงานบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
สถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
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ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความรู้และทักษะที่
๕.๒ ผลการประเมิน
จาเป็นตามหลักสูตร
สมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์

ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ได้แก่
- การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นในเชิงบวกและทางาน
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกใน
สังคม
- การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม
- ความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา
- การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่
- การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ชนิ้ งาน
- การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัย

แหล่งข้อมูล
- บันทึกการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นความสามารถในการสื่อสาร
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยี
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความรู้และทักษะที่
๕.๓ ผลการประเมินการ
จาเป็นตามหลักสูตร
อ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
- ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
- ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน
- ศึกษาผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียนระดับโรงเรียน
- ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของ
ผู้เรียน
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการ
อ่าน การเขียน การคิด
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ความรู้และทักษะที่
๕.๔ ผลการทดสอบ
จาเป็นตามหลักสูตร
ระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์

ประเด็นการประเมิน
- ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- รายงานผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่
มีการทดสอบ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
ในปีปัจจุบัน และปีที่ผ่านมา
- รายงานเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของ
ผู้เรียน ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ใน
ปีปัจจุบัน และปีที่
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ทักษะในการทางาน รัก ๖.๑ วางแผนการทางาน
และดาเนินการจน
การทางาน สามารถ
สาเร็จ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

ประเด็นการประเมิน
- การวางแผนการทางาน
- การดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
- การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการ
ทางาน
- การทางานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด
- การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู (การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน)
- ร่องรอยผลงานของผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน
- การปฏิบัติงานกลุ่มของ
ผู้เรียน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
- ความเต็มใจและพึงพอใจในต่อการทางานที่
ได้รับมอบหมาย
ทักษะในการทางาน รัก ๖.๒ ทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
- การปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ
การทางาน สามารถ
พัฒนางาน และ
พากเพียร และละเอียดรอบคอบ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภูมิใจในผลงานของ - การยอมรับในคาวิพากษ์ วิจารณ์ ความ
และมีเจตคติที่ดีต่อ
ตนเอง
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
อาชีพสุจริต
- ความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเองอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
- ความรู้สึกชื่นชมและภาคภูมิใจต่อผลสาเร็จ
ของผลงาน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู (การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน)
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคล
และผลงานกลุ่ม
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน
- ร่องรอยผลงานของผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ทักษะในการทางาน รัก ๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
การทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

ประเด็นการประเมิน
- การมีสว่ นร่วมในการวางแผนการทางานกับ
หมู่คณะ
- ความสามารถในการทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ
มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
- การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
- การมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการ
ทางานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็จ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู (การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน)
- พฤติกรรมของผู้เรียน (การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม)
- ร่องรอยผลงานของผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
- ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคล
และผลงานกลุ่ม
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน
- ฯลฯ

29
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ตัวบ่งชี้
ทักษะในการทางาน รัก ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
การทางาน สามารถ
ความรูเ้ กี่ยวกับ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อาชีพทีต่ นเองสนใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

ประเด็นการประเมิน
- ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- การบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่
ตนเองสนใจ
- การแสวงหาความรู้ในอาชีพสุจริตที่ตนเอง
สนใจ
- ความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเอง
สนใจ
- การแนะนา ชักชวน อาชีพสุจริตที่ตนเอง
สนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู (การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน)
- พฤติกรรมของผู้เรียน (การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม)
-ร่องรอยผลงานของผู้เรียน
รายบุคคลและรายกลุ่ม
-ภาพถ่ายกิจกรรมของผู้เรียน
- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคล
และผลงานกลุ่ม
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน
- บันทึกการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้เรียน
-ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๑ ครูมีการกาหนด
หน้าที่อย่างมี
เป้าหมายคุณภาพ
ประสิทธิภาพและเกิด
ผู้เรียนทั้งด้าน
ประสิทธิผล
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ประเด็นการประเมิน
- ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
- การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
หลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรียนรู้
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์
หน้าที่อย่างมี
ผู้เรียนเป็น
ประสิทธิภาพและเกิด
รายบุคคล และใช้
ประสิทธิผล
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้เรียน

ประเด็นการประเมิน
- การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- การใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการ
เรียนรู้
- การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- เอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๓ ครูออกแบบและ
หน้าที่อย่างมี
จัดการเรียนรู้ที่
ประสิทธิภาพและเกิด
ตอบสนองความ
ประสิทธิผล
แตกต่างระหว่าง
บุคคล และ
พัฒนาการทาง
สติปัญญา

ประเด็นการประเมิน
- การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู้
- หลักฐานการสอนเสริม/สอน
ซ่อม
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๔ ครูใช้สื่อและ
หน้าที่อย่างมี
เทคโนโลยีที่
ประสิทธิภาพและเกิด
เหมาะสม ผนวกกับ
ประสิทธิผล
การนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการ
เรียนรู้

ประเด็นการประเมิน
- การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้
- การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แบบสารวจข้อมูล สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานวิจัยชั้นเรียน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
- การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๕ ครูมีการวัดและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หน้าที่อย่างมี
ประเมินผลที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและเกิด
การพัฒนาการ
ประสิทธิผล
เรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึก
ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาการของผู้เรียน
- ชิ้นงาน / ภาระงานของ
นักเรียน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
- การให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๖ ครูให้คาแนะนา
- การแก้ไขปัญหาผู้เรียน
หน้าที่อย่างมี
คาปรึกษา และ
ประสิทธิภาพและเกิด
แก้ไขปัญหาให้แก่
ประสิทธิผล
ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล
- แผนงาน / โครงการ ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น แบบ
คัดกรองนักเรียน แบบบันทึก
การให้คาปรึกษา บันทึกการ
เยี่ยมบ้าน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
- การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัย - การใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
หน้าที่อย่างมี
และพัฒนาการ
เรียนรู้
ประสิทธิภาพและเกิด
จัดการเรียนรู้ใน
ประสิทธิผล
วิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการ
ปรับการสอน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูแต่ละคน
- เอกสาร / หลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่
ใช้พัฒนา/แก้ปัญหาผู้เรียน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ตนเป็นแบบอย่างที่
ประสิทธิภาพและเกิด
ดี และเป็นสมาชิกที่
ประสิทธิผล
ดีของสถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน
- การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
- การยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดาเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
- การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
- การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
สถานศึกษา
- การมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
- การร่วมปกป้องและรักษาชื่อเสียงของ
สถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
- ผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ
ตาแหน่ง
- ทะเบียนประวัติ
- ฯลฯ

38
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ครู
ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๗.๙ ครูจัดการเรียนการ
หน้าที่อย่างมี
สอนตามวิชาที่ได้รับ
ประสิทธิภาพและเกิด
มอบหมายเต็มเวลา
ประสิทธิผล
เต็มความสามารถ

ประเด็นการประเมิน
- การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
- การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มความสามารถ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของครู
- บันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ
- คาสั่งปฏิบัติการสอน
- บันทึกการสอนแทน
- ผลการแข่งขันความเป็นเลิศ
ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นา และ
หน้าที่อย่างมี
ความคิดริเริ่มที่เน้น
ประสิทธิภาพและเกิด
การพัฒนาผู้เรียน
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน
- ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน
- การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- การกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน
- รายงานการประเมินภายนอก
ของ สมศ. รายงานประจาปี
ของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา
- แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัล
ต่าง ๆ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริหาร ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วน
หน้าที่อย่างมี
ร่วมและใช้ข้อมูล
ประสิทธิภาพและเกิด
ผลการประเมินหรือ
ประสิทธิผล
ผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ

ประเด็นการประเมิน
- การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
- การใช้ข้อมูลผลการประเมินและ
ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การ
สอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น
- พฤติกรรมของผู้บริหาร
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการฯ
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
- คาสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติ
การยืมหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๓ ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการ
หน้าที่อย่างมี
การศึกษาให้บรรลุ
ประสิทธิภาพและเกิด
เป้าหมายตามที่
ประสิทธิผล
กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ

ประเด็นการประเมิน
- การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของผู้บริหาร
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการฯ
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
- รายงานการประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงานภายนอก
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนา
หน้าที่อย่างมี
ศักยภาพบุคลากร
ประสิทธิภาพและเกิด
ให้พร้อมรับการ
ประสิทธิผล
กระจายอานาจ

ประเด็นการประเมิน
- แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร
- การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
- การมอบหมายงาน
- การนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
งาน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ
กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ
- รายงานการประเมินภายนอกของ
สมศ.
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้ม
ภาพถ่ายของโรงเรียน วีดิทัศน์
รายงานการดาเนินงานของโรงเรียน
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้าง
องค์กร ป้ายแสดงแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศ
ติดตามกากับงาน
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้
- ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
และชุมชนพึงพอใจ คุณภาพ
หน้าที่อย่างมี
ผลการบริหารการ
ประสิทธิภาพและเกิด
จัดการศึกษา
ประสิทธิผล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ
กิจกรรม
- บันทึกการประชุม คาสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน หนังสือ
เชิญประชุม ใบอนุโมทนาบัตร
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
- รายงานการประเมินภายนอกของ
สมศ.
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของ
โรงเรียน วิดิทัศน์รายงานผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้
ปฏิบัติงานตามบทบาท ๘.๖ ผู้บริหารให้
คาแนะนา
หน้าที่อย่างมี
คาปรึกษาทาง
ประสิทธิภาพและเกิด
วิชาการ และเอาใจ
ประสิทธิผล
ใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา

ประเด็นการประเมิน
- การให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ
- การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การ
สอบถาม
- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน
- พฤติกรรมของผู้บริหาร
- ผลงานที่ปรากฏตามสภาพจริงที่แสดงถึง
ความสามารถในการให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการ ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการฯ รายงานประจาปีของโรงเรียน
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
- คาสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
๙.๑ คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ - มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ผู้ปกครอง ชุมชน
ระเบียบกาหนด
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
ปฏิบัติงานตามบทบาท
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
หน้าที่อย่างมี
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพและเกิด
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
- คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและ
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
โครงการ/กิจกรรม
- บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม
คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลการรายงานประจาปีของ
โรงเรียน
- ผลการสั ม ภาษณ์ฯ เอกสาร
หลักฐานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย
แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์
- ป้ า ยต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ป้ายจัดโครงสร้างองค์กร
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
๙.๑ คณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งบารุงรักษา
สถานศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ระเบียบกาหนด
สถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามบทบาท
- คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ และให้
หน้าที่อย่างมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการ
ประสิทธิภาพและเกิด
ดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ประสิทธิผล
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น

แหล่งข้อมูล

47
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
๙.๑ คณะกรรมการ
เสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการจัดทานโยบาย
คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สถานศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวง
ผู้ปกครอง ชุมชน
ระเบียบกาหนด
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ปฏิบัติงานตามบทบาท
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่อย่างมี
รวมทัง้ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ประสิทธิภาพและเกิด
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
เสนอแนะ ให้คาปรึกษาในการออกระเบียบ
ประสิทธิผล
ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามกฎ
ระเบียบหรือประกาศที่กาหนด
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ
จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา

แหล่งข้อมูล

48

ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
๙.๒ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากากับ
สถานศึกษา และ
ติดตาม ดูแล และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
ดาเนินงานของ
หน้าที่อย่างมี
สถานศึกษาให้
ประสิทธิภาพและเกิด
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน
- คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ
ติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
- คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- โครงการ/กิจกรรม บันทึกรายงานการ
ประชุม คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลการรายงานประจาปีของโรงเรียน
- แบบสารวจความพึงพอใจ รายงาน
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวีดิทัศน์
- ป้าย/บอร์ดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ดการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
๙.๒ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากากับ
สถานศึกษา และ
ติดตาม ดูแล และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
ดาเนินงานของ
หน้าที่อย่างมี
สถานศึกษาให้
ประสิทธิภาพและเกิด
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมีการรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ
- สถานศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อผลการดาเนิน งานของ
สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
- คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการติดตาม
ดูแลช่วยเหลื อนักเรียนในการพิทักษ์สิ ทธิเด็ก ดูแลเด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ในการจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

แหล่งข้อมูล
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
๙.๓ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเข้ามามีส่วน
สถานศึกษา และ
ร่วมในการพัฒนา
ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดังต่อไปนี้
- การกาหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกล
ยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายของสถานศึกษา
- การกาหนดจุดเน้นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา
- การกาหนดคุณภาพของผู้เรียน
- โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา
- การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- การเสนอความต้องการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
- การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/
กิจกรรม ผลการรายงานประจาปีของ
โรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง
สมุดบันทึกการประชุมภาคีเครือข่าย
ผู้ปกครอง บันทึกรายงานการประชุม
คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แบบสารวจความพึงพอใจ รายงาน
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
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ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้
๙.๓ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
ชุมชนเข้ามามีส่วน
สถานศึกษา และ
ร่วมในการพัฒนา
ผู้ปกครอง ชุมชน
สถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- การกากับ ติดตามระบบการดู
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ช่วยเหลือนักเรียน
ร่องรอย หรือข้อมูล
๒. ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
เชิงประจักษ์
ชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แหล่งข้อมูล
- หนังสือเชิญประชุม รายงานผลการ
ประเมินกิจกรรม ฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้
- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง
- ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ป้าย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ หลักสูตร
สถานศึกษา
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน
- คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน
และสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา และมีการ
กาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น
- รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดไว้ในหลักสูตรมี
การจัดลาดับเนื้อหา สาระ ความยากง่าย ความซับซ้อน
และมีการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
- มีการติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสรุปผลทุกภาคเรียน
- มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้
สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยชั้นเรียน
ของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
- ขั้นตอนการจัดทาหลักสูตร
- การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
- การวิจัยและติดตามผลการ
ใช้หลักสูตร
- การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม/คาสั่ง/
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ป้าย/บอร์ด
การจัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- มีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมี
๑๐.๒ จัดรายวิชา
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
เพิ่มเติมที่
- รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตาม
หลากหลายให้
โครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียนเรียน
ผู้เรียนเลือกเรียน - ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม
ตามความถนัด
ความต้องการ
ความสามารถ และ - ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติม
ความสนใจ
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา
- มีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
อย่างน้อย ๒ รายวิชา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
เพิ่มเติม
- การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม
- แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ป้ายนิเทศการ
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ชุมชน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสัดส่วนเวลาเรียน
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา และจานวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
ผู้เรียนที่ส่งเสริม
- มีการสารวจข้อมูลผู้เรียน วางแผนการจัดกิจกรรม
และตอบสนอง
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้ผู้เรียนทา
ความต้องการ
ความสามารถ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คา ปรึกษา
ความถนัด และ
รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผลการ
ความสนใจของ
จัดกิจกรรมทุกภาคเรียน
ผู้เรียน
- กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ มีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
- ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย และ
อยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาประโยชน์เพื่อ
ท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรือสั งคมอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของผู้เรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คู่มือดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- มีการอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจ
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด เกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่
กระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุในแผนการสอน/
ปฏิบัติจริง
หน่วยการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียน
จนสรุปความรู้ได้ สามารถบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- มีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดและการ
สรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ
- มีผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๓ กลุ่มสาระ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมของผู้เรียน
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
- ผลงานนักเรียน สื่อ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑๐.๕ นิเทศภายใน
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนา
ผลไปปรับปรุงการ
เรียน การสอน

ประเด็นการประเมิน
- แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน (ระบุประเด็น จุดเน้น รูปแบบ ปฏิทิน
และทีมนิเทศที่ชัดเจน)
- การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
- มีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุก
ภาคเรียน
- มีการใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คาสั่ง
- ปฏิทินการนิเทศ
- บันทึกการประชุม
- เครื่องมือสาหรับการนิเทศ
ภายใน
- บันทึกผลการนิเทศและการ
นาผลไปปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี - การมอบหมายความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ประสิทธิภาพและ - การสารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่
ครอบคลุมถึง
หลากหลาย
ผู้เรียนทุกคน
- การคัดกรองและจาแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
- การจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตาม
สภาพอย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนาผู้เรียน
- การประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนานักเรียน
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คาสั่ง เอกสารข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- การคัดกรองและจาแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่าง
เหมาะสม
- บันทึกผลการประสานและส่ง
ต่อการแก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี - การมอบหมายความรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ประสิทธิภาพและ - การสารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่
ครอบคลุมถึง
หลากหลาย
ผู้เรียนทุกคน
- การคัดกรองและจาแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
- การจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนตาม
สภาพอย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนาผู้เรียน
- การประสานและส่งต่อการแก้ไข และพัฒนานักเรียน
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม
- คาสั่ง เอกสารข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- การคัดกรองและจาแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่าง
เหมาะสม
- บันทึกผลการประสานและส่ง
ต่อการแก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและ
ปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อม ร่ม
รื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน

ประเด็นการประเมิน
- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม
- สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
- สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษา
- ห้องปฏิบัติการ IT ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
- แฟ้มเอกสาร แผนปฏิบัติการ
ประจาปี โครงการ กิจกรรม
- แบบบันทึกการกากับติดตาม
งานอาคารสถานที่
- บันทึกการประชุม คาสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
- แบบสารวจและสรุปความพึง
พอใจ
- อาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
- แบบบันทึกการใช้ห้อง IT
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
๑๑.๒ จัดโครงการ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุข
กิจกรรมที่ส่งเสริม บัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
สุขภาพอนามัยและ - การดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
ความปลอดภัยของ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ผู้เรียน
ปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
๑๐ ประการ
- การประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ
ดาเนินงาน
- การนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนในการดาเนินงาน
- การนาผลการใช้บริการศูนย์กีฬาชุมชน
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การสังเกต
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชน
- บุคลิกภาพของผู้เรียน
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/
กิจกรรม
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- สมุดเยี่ยม รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
- รางวัลที่ได้รับ หรือประกาศเกียรติคุณ
- การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กร
อื่น ๆ
- บันทึกการใช้บริการศูนย์กีฬาชุมชนฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- การจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหาร
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่
จัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
ให้บริการสื่อและ
- การให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตนเองและหรือ
- ความพึงพอใจของผู้เรียน
เรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- รายงานโครงการฯ รายงานประจาปีของ
โรงเรียน
- สมุดคาสั่ง
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
สถิติการใช้ห้องสมุด
- สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
- ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้บริการ
ห้องสมุด
- สภาพและบรรยากาศของห้องสมุด สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
- การจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐาน - ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
การศึกษาของ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการหลอมรวมเป็น
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา /
เอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- ฯลฯ

63
ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๒ จัดทาและ
คุณภาพภายในของ
ดาเนินการตาม
สถานศึกษาตามที่
แผนพัฒนาการจัด
กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน
- ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็น
ของสถานศึกษา และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
- กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ
กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและ
ภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
- กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น
และดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ครบถ้วน
- กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการนิเทศ กากับ ติดตาม
ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
- คาสั่งมอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ งาน /โครงการ /
กิจกรรม ที่กาหนดไว้
- รายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินภายในของสถานศึกษา
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๒ จัดทาและ
คุณภาพภายในของ
ดาเนินการตาม
สถานศึกษาตามที่
แผนพัฒนาการจัด
กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน
- กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน
- เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
- นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตาม
กรอบระยะเวลา ที่โครงการ กิจกรรมกาหนดไว้
- กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แหล่งข้อมูล
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
- การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล - การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพภายในของ
สารสนเทศและใช้ คุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษาตามที่
สารสนเทศในการ
กาหนดในกฎกระทรวง
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียน การสอน
ของสถานศึกษา
- การจัดโครงสร้างหรือระบบ
การบริหารงานของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
- เอกสาร/รูปแบบ การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
- ฯลฯ
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ด้าน/มาตรฐาน

ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในของ
และประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาตามที่กาหนด
ภายในตามมาตรฐาน
ในกฎกระทรวง
การศึกษาของ
สถานศึกษา

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
- การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนาผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงพัฒนา
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผล
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
- ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
- การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๕ นาผลการประเมิน การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพภายในของ
คุณภาพทั้งภายใน
สถานศึกษาตามที่
และภายนอกไปใช้
กาหนดในกฎกระทรวง
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การสอบถาม

- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ภายนอก และการนาข้อมูล
สารสนเทศจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี และ
เอกสาร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
- ร่องรอยการดาเนินงานเผยแพร่
ผลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของสถานศึกษา
- ฯล
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ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๒
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง

ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้
- การสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน - การสัมภาษณ์ การ
๑๒.๖ จัดทา
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สอบถาม
รายงาน
- การนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาปีที่เป็น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
รายงานการ สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหาร
ประเมิน
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
คุณภาพ
- การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
ภายใน
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

-

-

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน
ประจาปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องในการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา
สรุปรายงานประจาปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
หลักฐานการเผยแพร่รายงาน
ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการประกัน ๑๒.๖ จัดทารายงาน
คุณภาพภายในของ
ประจาปีที่เป็น
สถานศึกษาตามที่
รายงานการ
กาหนดในกฎกระทรวง
ประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน - การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- การนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
- การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์

-

-

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
รายงานประจาปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องในการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข อง
สถานศึกษา
สรุปรายงานประจาปีเป็นรายงาน
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา
หลักฐานการเผยแพร่รายงาน
ฯลฯ
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้าน/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการ ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ มีการสร้าง
สร้าง ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
สนับสนุนให้
เรียนรูภ้ ายใน
สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาและใช้
สังคมแห่งการเรียนรู้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการประเมิน

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
- การสัมภาษณ์
การสอบถาม

- การมีขั้นตอนการดาเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทา
แผนพัฒนาและดาเนินการตามขั้นตอนตามที่กาหนด
- การตรวจเอกสาร
- การดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ดาเนินงานในข้อ ๑ และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง ข้อมูลเชิงประจักษ์
ต่อเนื่อง
- การดาเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาและ
ดาเนินการตามขั้นตอนตามที่กาหนด

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- เอกสารแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
- รายงานผลการประเมินกิจกรรม
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้
แหล่งเรียนรู้
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้
สถานศึกษามีการ ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ มีการสร้าง
สร้าง ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
สนับสนุนให้
เรียนรูภ้ ายใน
สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาและใช้
สังคมแห่งการเรียนรู้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการประเมิน
- การดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานในข้อ ๓ และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
- การสรุปรายงานผลการใช้ประประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล
- การตรวจเอกสาร
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย แผ่น
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
พับ แถบวิดีทัศน์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

72

ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๓
สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้

ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
วิธีการเก็บ
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
รวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้
- มีการกาหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
- การสัมภาษณ์
๑๓.๒ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่าน
การสอบถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
- การตรวจเอกสาร
ภายในสถานศึกษา - มีการระบุความรู้ที่จาเป็น (Knowledge Mapping)
หลักฐาน ร่องรอย
ระหว่างสถานศึกษา กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ ๑ มา หรือข้อมูลเชิง
กับครอบครัว ชุมชน แบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา
ประจักษ์
และองค์กรที่
- มีการกาหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่ น
เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และดาเนินการ
ตามแนวทางที่กาหนด
- มีการระบุความรู้ที่จาเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในข้อ ๓ มาแบ่งปันความรู้
ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีการเผยแพร่ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ/กิจกรรม
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
- หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
- รายงานการประชุม
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
- เอกสารการเผยแพร่ความรู้ เช่น แผ่นพับ แผ่น
ปลิว วารสาร แผ่นพับ แถบวีดที ัศน์
- ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๔ การ
ตัวบ่งชี้
พัฒนาสถานศึกษาให้ ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ จัด
บรรลุเป้าหมายตาม
โครงการ กิจกรรม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
บรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของ
สถานศึกษา

ประเด็นการประเมิน
- การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาที่
จัดทาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ชุมชนและองค์กรภายนอก
- โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ปรัชญา
จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
- บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์
โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษากาหนดอย่าง
ครบถ้วน
- การดาเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
จุดเน้น ได้รับการกากับติดตาม และนิเทศอย่าง
สม่าเสมอ
- สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
- การสัมภาษณ์ การ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ
สอบถาม
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
- การตรวจเอกสาร
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
การศึกษาของสถานศึกษา
ข้อมูล
- แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ
เชิงประจักษ์
กิจกรรม
- ร่องรอยการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและ
รายงานสรุปการประเมินโครงการ
- ฯลฯ
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ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้
- การสัมภาษณ์
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา
- ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๒ ผลการ
การสอบถาม
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
ดาเนินงานส่งเสริม
- การตรวจเอกสาร
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย
จุ
ด
เน้
น
ของสถานศึ
ก
ษา
ให้ผู้เรียนบรรลุตาม
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรม และวัตถุประสงค์
เป้าหมายวิสัยทัศน์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ปรัชญา และ
- รายงานการปฏิบัติงานประจาปีที่แสดงให้เห็นถึง
จุดเน้นของ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและผล
สถานศึกษา
ความสาเร็จของการดาเนินงานที่ปรากฏ
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรม
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
- หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้
บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เช่น รางวัล
เกียรติบัตร โล่ประกาศ เกียรติคุณ เป็นต้น
- ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและที่มีต่อ
การดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด
กิ จ กรรมตามนโยบาย
จุ ด เน้ น แนวทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้

ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่งชี้
- การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้าน
นโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัด
การศึกษาในการจัดทาแผนงาน โครงการ
โครงการ กิจกรรมเพื่อ
- การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ
- โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย
ตามแนวทางการปฏิรูป
จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย ๒
การศึกษา
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา
- การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง ๓ ปี
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
- การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์
การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

-

-

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
หลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์
นโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
จัดทาแผนงาน โครงการพิเศษ
เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ กิจกรรมพิเศษ
ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงาน
รายงานสรุปการประเมินโครงการ
หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม บันทึกการ
ประชุมของงานที่เกี่ยวข้อง
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด
กิ จ กรรมตามนโยบาย
จุ ด เน้ น แนวทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัด
โครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

ประเด็นการประเมิน
- การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึง
สัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนอง
นโยบาย และจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้
ด้าน/มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด ตัวบ่งชี้
กิ จ กรรมตามนโยบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการ
ดาเนินงานบรรลุ
จุ ด เน้ น แนวทางการ
เป้าหมาย
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

ประเด็นการประเมิน
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรม
พิเศษบรรลุตามเป้าหมาย
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
และมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ
- ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์
เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบ
สถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์
การสอบถาม
- การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

-

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
หลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายของต้น
สังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การจัดทาแผนงานโครงการพิเศษ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ
เอกสารแผนงาน โครงการ กิจกรรม
สรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจครู ผู้บริหาร
นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ฯลฯ

