คู่มือและเครื่องมือ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือในการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการวางระบบและดาเนินงานโดย
ผ่านกิจกรรมวิเคราะห์องค์กรที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการสรุป ประเมิน รายงานผลการกากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบและนาผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา และกาหนดการปฏิบัติงานการบริหารงานภายใน 5 กลุ่มงาน คือ
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการจัดทากิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับกาหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปี SAR
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
จากการดาเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาจาก ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

นวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนคือ MTBK Model ซึ่งในกระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้นา
M (Management) มาบริหาร โดยมีการวางแผนการจัดการ กาหนดวิสัยทัศน์ วางแผนที่ชัดเจน และปฏิบัติได้
จัดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ประสานเชื่อมโยงระหว่างงาน กลุ่มงาน ควบคุม
กากับติดตามประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ T (Teamwork) สร้างความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
และภารกิจที่ต้องช่วยกันทา ปรับระบบการทางานให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง กาหนดพันธกิจ
และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มอบหมายงานอย่างสมดุลทั่วทั้งองค์กร ให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทุกงาน
พัฒนาผู้นาในการปฏิบัติงาน นิเทศกากับติดตามประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ B (Balance scorecard)
วิเคราะห์ผลของกระบวนการทางานภายในโรงเรียน วางแผนพัฒนาโดยกาหนดกลยุทธ์และดัชนีตัวชี้วัดที่ท้าทาย
กาหนดวิธีการดาเนินการ ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนด วัดประเมินผลทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
นิเทศกากับติดตามประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ K (Knowledge management) วางแผนพัฒนาคนและ
ฐานความรู้ สร้างระบบให้มีการรับรู้ข่าวสาร การประมวลผลความรู้ และประยุกต์ใช้ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาคนและฐานความรู้ในการพัฒนาองค์กร นิเทศกากับติดตามและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสนที่มุ่งเน้นความสาเร็จ

หลักการ
คุณภาพการบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ

“MTBK Model”

(P:A)
วัตถุประสงค์
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

MTBK Model

Management
- ประเมินและวางแผนการจัดการ (P:A)
- กาหนดวิสยั ทัศน์ วางแผนที่ชัดเจน
และปฏิบตั ิได้(D:D)
- จัดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน(D:D)
- กระจายอานาจในการบังคับบัญชา
ตามกลุ่มบริหาร(D:D)
- ประสานเชื่อมโยงระหว่างงานกลุ่มงาน
(D:D)

- ควบคุมกากับติดตามประเมิน (C:L)
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(A:I)

Teamwork
- สร้างความตระหนักถึงความเป็ นเจ้าของ
และภารกิจที่ตอ้ งช่วยกันทา (P:A)
- ปรับระบบการทางานให้สอดคล้องกับ
บริบท ของการเปลี่ยนแปลง (D:D)
- กาหนดพันธกิจและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนร่วมกัน (D:D)
- มอบหมายงานอย่างสมดุล ทั่วทัง้ องค์กร (D:D)
- ให้คาปรึกษาในการปฏิบตั ิงานทุกงาน (D:D)
- พัฒนาผูน้ าในการปฏิบตั ิงาน (D:D)
- นิเทศกากับติดตามประเมิน (C:L)
-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(A:I)

(D:D)

Balance Scorecard
-วิเคราะห์ผลของกระบวนการ ทางาน
ภายใน โรงเรียน (P:A)
-วางแผนพัฒนาโดยกาหนดกลยุทธ์และ
ดัชนีตวั ชีว้ ัดที่ทา้ ทาย (P:A)
-กาหนดวิธีการดาเนินการ(P:A)
-ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนด(D:D)
-วัดประเมินผลทัง้ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน (D:D)
-นิเทศกากับติดตามประเมิน(C:L)
-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(A:I)

Knowledge Management
-วางแผนพัฒนาคนและฐานความรู ้ (P:A)
-สร้างระบบให้มีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร(D:D)
-การประมวลความรูแ้ ละประยุกต์ใช้ (D:D)
-ส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน (D:D)
-สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เพื่อนามาปฏิบตั ิงาน (D:D)
-พัฒนาคนและพัฒนาฐานความรู ใ้ นการ
พัฒนาองค์กร (D:D)
-นิเทศกากับติดตาม(C:L)
-พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(A:I)

ความสาเร็จ
(C:L and A:I )
-ด้านหลักสูตรและกระบวนการ -ด้านนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย -ด้านบุคลากร -ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร -ด้านการเงินและการตลาด

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ ปี 2563-2565
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี คุณภาพ
ตาม มาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และ มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
1.ยกระดับผู้เรียนให้ มี
คุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
และ มาตรฐานสากล

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียน ตาม
มาตรฐาน การศึกษา
ขั้น พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมระบบ การ
เรียนรู้เพื่อ พัฒนา
สมรรถนะ และ
ศักยภาพความ เป็น
พลโลก

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 52 ของผู้เรียนที่มีคะแนน
สูง กว่าขีดจากัดล่างผลการทดสอบ
ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละ 96 ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
4.ร้อยละ 98 ของผู้เรียน ตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
5.ร้อยละ 90 ของรางวัลที่นักเรียนเข้า
แข่งขันระดับต่างๆ ในแต่ละรายการ

2. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมและความ
สานึกความเป็นชาติ
ไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับ การ
พัฒนาและ ส่งเสริมให้
ปฏิบัติงาน ได้ตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล
4. โรงเรียนมี หลักสูตร
ที่มี ความหลากหลาย
ตามความต้องการ
ของนักเรียนและ
ชุมชน โดยเน้นความ
เป็นสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (TQA)

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความ
สานึกความเป็นชาติ ไทย
โดยใช้หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง

3.ส่งเสริมการ จัดการ
เรียนรู้โดย ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ผู้เรียน 100% ได้เรียนรู้โดยบูรณา
การ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียน 100% ที่มีคุณธรรมตาม
หลัก ค่านิยม 12 ประการ
3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
การ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับผู้บริหาร ครู 4. ส่งเสริมให้
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
และบุคลากร ทาง
ผู้บริหาร ครูและ
ศึกษา 100% มีผลการปฏิบัติงานใน
การศึกษาให้มี
บุคลากรทางการ
ระดับ ดีขึ้นไป
สมรรถนะตาม มาตรฐาน ศึกษาปฏิบัติได้ตาม 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
วิชาชีพ มาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษา 100% ที่มีผลการปฏิบัติงาน
4.พัฒนาหลักสูตร
5.พัฒนาผู้บริหาร ครู ตาม มาตรฐานสากล
สถานศึกษาให้มี ความ และบุคลากร ทาง
3. ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมี
หลากหลาย ตามความ การศึกษาให้
ความ พึงพอใจต่อหลักสูตร
ต้องการ ของผู้มีส่วนได้ ปฏิบัติงานได้ตาม
สถานศึกษาของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วน เสียโดยเน้นความ มาตรฐานสากล
98 %
เป็น สากลและความเป็น 6. พัฒนาหลักสูตร
ไทย
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5.พัฒนาระบบ บริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมเน้น รูปแบบ
การบริหาร จัดการตาม
โครงการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล

7.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม

1. ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมี
ความ พึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละ 92
2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพ
ตาม มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4
3. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน SCQA,OBECQA และ
TQA

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
------------------------------------------------โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2563
มี จานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1) มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อสารภาษาไทย
1.2) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.3) มีความสามารถในการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรีย

เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนนที1่ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1.1.1 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อสารภาษาไทย
1.1.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.1.1.3 มีความสามารถในการคิดคานวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
คาอธิบาย
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณการคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ70-79.99 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ปานกลาง
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
กาลังพัฒนา นักเรียนต่ากว่าร้อยละ60 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

ประเด็นพิจารณา 1.1.1.1 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสือ่ สารภาษาไทย
คาอธิบาย ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสื่อสาร และเขียน ได้อย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่น บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอ่าน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่าน การเขียนสื่อสารภาษาไทย
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
5. บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานจากการอ่าน การเขียน
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
2. ความสามารถในการเขียนสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษกาหนดในแต่ละระดับชั้น
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ70-79.99 มีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
ปานกลาง
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
กาลังพัฒนา นักเรียนต่ากว่าร้อยละ60 มีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
แบบประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1.1.1 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสื่อสารภาษาไทย
คาอธิบาย
ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสื่อสารได้
เหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการอ่าน เขียนและการสื่อสาร ของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่นบันทึกการอ่านผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอ่าน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน
การเขียนสื่อสารภาษาไทย
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
5. บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานจากการอ่าน การเขียน
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
2. ความสามารถในการเขียนสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้นลงใน แบบสรุปผลการ
ประเมินรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 2 หมายถึงปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงกาลังพัฒนา

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการะเมิน
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
1. อ่านจับใจความสาคัญจากสื่อต่าง ๆ 5
ได้
4
3
2
1
2. อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้
5
4
3
2
1
3.อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
5
สม่าเสมอ
4
3
2
1
4.กรอกแบบฟอร์มต่างๆ
5
4
3
2
1
5.เขียนเล่าเรื่อง
5
4
3
2
1

เกณฑ์การพิจารณา
สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด
สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้เป็นบางส่วน
ไม่สามารถสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ถูกต้องเหมาะสม
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้บางส่วน
ไม่สามารถอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคเรียน
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย 3 เรื่อง/ภาคเรียน
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย 2 เรื่อง/ภาคเรียน
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน
อ่านหนังสือไม่ถึง 1 เรื่อง/ภาคเรียน
กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง ชัดเจน
กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
กรอกแบบฟอร์มได้เป็นบางส่วน
ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้
เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน น่าสนใจ
เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน
เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลาย แต่ขาดความน่าสนใจ
เขียนเล่าเรื่องได้ แต่ไม่มีความหลากหลาย
ไม่สามารถเขียนเล่าเรื่องได้

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนสือ่ สารตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จานวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับ
เลขที่ 1(5) 2(5) 3(5) 4(5) 5(5)
25
5
คุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อม
ทั้งประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
พฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ1-5 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยหารด้วย5
กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น
( ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. อ่านจับใจความสาคัญจากสื่อต่างๆได้
2. อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
3. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ
4. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ
5. เขียนเล่าเรื่อง
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

ลงชื่อ
(………………………………………………)
ครูผสู้ อนภาษาไทย

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนสื่อสารตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น

**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้น/ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

1

2

3

4

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพ กลุ่มสาระฯ
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพ กลุ่มสาระฯ

5

6
จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนสือ่ สารตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

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

ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)

ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 1
(.......................................................)

ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 1
(.......................................................)

ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 1

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.1.1.2 ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ
นักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามระดับชั้น
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
นักเรียนร้อยละ70-79.99 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
นักเรียนร้อยละ60-69.99 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
คาอธิบายประเด็นพิจารณาผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนตามคุณภาพผู้เรียนและ
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ตามระดับชั้น
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล
1. แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนตาม
คุณภาพผู้เรียนและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ
3. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
ผู้เรียนมีความสามารถในการการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามคุณภาพผู้เรียนและตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
2. ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
3. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบัทึกผลการประเมินความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นแบบสรุปผลการประเมินความสามารถในลงใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

ดีเลิศ
ปานกลาง

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑ์การพิจารณา
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด และคล่องแคล่ว
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นบางส่วน
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
หรือปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เป็นส่วนน้อย
ไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนตามเกณฑ์ระดับชั้น
ของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น............................................. จานวนนักเรียนทั้งหมด............................คน

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม
2 3 4 5 6 7 8

รวม

9 10 50

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่อง
รายการพฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ1-10ใส่ในช่อง
คะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดย
หารด้วย 10 กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า 0 .5
ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น
( ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ….….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน……….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน …….คน

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………………………………)

ครูผู้สอน

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

1

2

3

4

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ

5

6
จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีน ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
**************************************************

ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน

(.......................................................)

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ความสามารถในการสื่อสาร
(ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

รวม

เฉลี่ย

หมายเหตุ
1.ให้ผู้ประเมิน นาคะแนนเฉลี่ยของ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ของโรงเรียน มาบันทึกในช่อง
2.รวมคะแนน ในช่องรวมคะแนน
3.คิดช่องคะแนนเฉลี่ย ผลออกมาเป็น ร้อยละของนักเรียน ที่ได้ ผลการประเมิน
ระดับ 3 ขึ้นไปที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของโรงเรียน
ลงชื่อกรรมการประเมิน
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(.......................................................)

งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประเด็นพิจารณา 1.1.1.3 ความสามารถในการคิดคานวณ
คาอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การคิดคานวณ
แหล่งข้อมูล
1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณของนักเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. นักเรียน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดคานวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 มีความสามารถในการคิดคานวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 มีความสามารถในการคิดคานวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการคิดคานวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคานวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินความสามารถในคิดคำนวณตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.1.3 มีความสามารถในการคิดคำนวณตามระดับชั้น
คำอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การคิด
คำนวณ
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียน/บันทึกผลงาน
ทางคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
คำชี้แจง

1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้นลงใน
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
ทักษะกระบวนการทาง
5
คณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การ
ให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์

4

3

เกณฑ์พิจารณา
นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหา
ต่างๆ หรือศาสตร์อื่นๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง ให้เหตุผล
สนับสนุน หรือโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทาง
คณิตศาสตร์รองรับ สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์
ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้องบางส่วน
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง
ให้เหตุผล สนับสนุน หรือโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การสรุป
สร้างแนวคิดใหม่ เพื่อปรับปรุงแต่ไม่ได้นำไปพัฒนาองค์ความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย สรุปผลถูกต้องบางส่วน และนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องบางส่วน
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่างๆ และไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง
ให้เหตุผล สนับสนุน หรือโต้แย้ง นำไปสู่การสรุปที่ไม่ครบถ้วน
สร้างแนวคิดใหม่ แต่ไม่ได้นำไปปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
ทักษะกระบวนการทาง
2
คณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การ
ให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์

1

เกณฑ์พิจารณา
นักเรียนสามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และเลือกใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายและสรุปผลถูกต้องบางส่วน และนำเสนอได้ไม่
ถูกต้อง ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้บางส่วน และไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง
ให้เหตุผล สนับสนุน และนำไปสู่การสรุปที่ไม่ถูกต้อง
สร้างแนวคิดใหม่ไม่สมบูรณ์ และไม่ได้นำไปปรับปรุงพัฒนาองค์
ความรู้
นักเรียนไม่เข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและ
เลือกใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและ
สรุปผลไม่ถูกต้อง และนำเสนอได้ไม่ถูกต้อง ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง
และไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริง
ไม่ใช้เหตุผล สนับสนุน และทำให้การสรุปไม่ถูกต้อง
สร้างแนวคิดใหม่ไม่ได้ และนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้
ไม่ได้

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณตามเกณฑ์ระดับชั้น
ของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น............................................. จานวนนักเรียนทั้งหมด............................คน
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม
รวม เฉลี่ย ระดับ
หมายเหตุ
คุณภาพ
เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50
1
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการ
2
ประเมินพร้อมทั้งประเมินนักเรียน
3
แต่ละหัวข้อตามระดับคุณภาพ
4
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ใน
5
ช่องรายการพฤติกรรม
6
3. รวมคะแนน ข้อ1-10 ใส่ในช่อง
7
คะแนนรวม
8
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย
9
โดยหารด้วย10 กรณีที่มีเศษ ต่า
10
กว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่0.5
11
ขึ้นไปให้ปัดขึน้ ( ใส่ในช่องคะแนน
12
เฉลี่ย)
13
14
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
15
ความสามารถในการคิดคานวณ
16
17
สรุปผลทั้งชั้นเรียน
18
นักเรียนทั้งหมด ………… คน
19
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จานวน ….คน
20
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จานวน ….คน
21
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จานวน ….คน
22
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จานวน……คน
23
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จานวน …คน
24
25
ลงชื่อผู้ประเมิน
26
(………………………………………………)
27
ครูผู้สอน

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

1

2

3

4

จานวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5

6

จานวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่
ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
**************************************************
ระดับ
ชั้น

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

จานวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

จานวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ
ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน

(.......................................................)
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(.......................................................)
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ร้อยละของ น.ร. ที่
ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับ 3 ขึ้นไป
การอ่าน การเขียน
การสื่อสาร
การคิด
สื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
คำนวณ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.1 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.1 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.1 ข้อ 1

รวม
300

เฉลี่ย

ประเด็นพิจารณา 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด จาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่น โครงงาน/ชิ้นงาน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย
กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)
แหล่งข้อมูล
1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน
2. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มของสาระการเรียนรู้ต่างๆ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่าง
เหมาะสม มีการแก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆได้เหมาะสมในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆได้เหมาะสมในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมในระดับดี

แบบสรุปผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา ………..
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ระดับชั้น

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ0

จำนวน
นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร้อยละ

แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ……………..
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร้อยละ

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ0

จำนวน
นักเรียน

แบบสรุปผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ ………. ปีการศึกษา …………………………….
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
จำนวน
ระดับชั้น
ระดับ3
ระดับ2
ระดับ1
ระดับ0
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร้อยละ

ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
ร้อยละ

แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ ………. ปีการศึกษา …………………..
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
จำนวน
ระดับ3
ระดับ2
ระดับ1
ระดับ0
นักเรียน

สรุปผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ตลอดปีการศึกษา ………………………
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ระดับชั้นม.1-ม.6

ระดับ3(ดีเยี่ยม)

ระดับ2(ดี)

ระดับ1(ผ่าน)

ระดับ0(ไม่ผ่าน)

จำนวน
นักเรียน

ร้อยละ

แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดปีการศึกษา ………………..
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ระดับชั้นม.1-ม.6

ระดับ3(ดีเยี่ยม)

ระดับ2(ดี)

ระดับ1(ผ่าน)

ระดับ0(ไม่ผ่าน)

จำนวน
นักเรียน

ร้อยละ
สรุปผล
1. นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมฐานบิ นกำแพงแสนมี ผ ลการ อ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ และ เขี ย น
สื่อความ ของปีการศึกษา ………….. อยู่ในระดับดีขึ้นไปอยู่ที่ ร้อยละ …………………..
2. นักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนมีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ ปีการ
ศึกษา ……………….. อยู่ในระดับดีขึ้นไป อยู่ที่ ร้อยละ ……………………….
คณะกรรมการดำเนินงาน
ลงชื่อ……………………………………………………..
(…………………………………………………)
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ลงชื่อ……………………………………………………..
(………………………………..………………)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ลงชื่อ……………………………………………………..
(……………………………………………)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ลงชื่อ……………………………………………………..
( …………………………………………..)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ลงชื่อ……………………………………………………..
(……………………………………………..)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ลงชื่อ……………………………………………………..
(……………………………………………)
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2

ประเด็นพิจารณา 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
คำอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน
ชิ้นงาน ผลผลิต
วิธีการรวบรวมข้อมูล
2. การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
3. การตรวจผลงานนักเรียนเช่นโครงงาน/ชิ้นงาน
4. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการสร้าง
นวัตกรรม เช่นกิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)
แหล่งข้อมูล
2. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS1, IS2 , IS3
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้แก่ กิจกรรมการประกวด โครงงานและ
ผลงานนักเรียน
5. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทางานเปนทีม
2. ชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่ง ใหมๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ใน
ระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ใน
ระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ใน
ระดับดี
ปานกลาง
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์การ

ระดับคุณภาพ

กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ใน
ระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ใน
ระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ครูผู้สอนรายวิชา IS
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่น โครงงาน/ชิ้นงาน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน
การสร้างนวัตกรรม เช่น กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
แหล่งข้อมูล
1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3. ผลสัมฤทธิร์ ายวิชา IS1, IS2 , IS3
4. กิจกรรมที่สง่ เสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวด
โครงงานและผลงานนักเรียน
5. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทางานเปนทีม
2. เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
3. นาเสนอแนวความคิดและหรือโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน

3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ยอดเยี่ยม
ดี
กาลังพัฒนา

ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง

ดีเลิศ
ปานกลาง

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
1. รวบรวมองค์ความรู้เป็น
5
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
ภูมิ
รายบุคคลและการทางาน
ปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ
เป็นทีม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 5 ครั้ง /คน /กลุ่ม
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้
4
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง /คน /กลุ่ม
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้
3
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง /คน /กลุ่ม
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้
2
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง /คน /กลุ่ม
- เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้
1
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /คน /กลุ่ม
2. เชื่อมโยงความรู้และ
5
จัดทาโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ
ประสบการณ์มาใช้
และเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีการใช้
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
วิธีการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนได้อย่างเหมาะสม นาไปใช้ประโยชน์และได้ผลจริง
4
จัดทาโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ
และเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีการใช้
วิธีการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์และ
ได้ผลจริง

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
3

2
1
3. นาเสนอแนวความคิด
และหรือโครงการ โครงงาน
ชิ้นงาน ผลผลิตได้

5

4

3

2
1

เกณฑ์การพิจารณา
จัดทาโครงการ หรือโครงงานชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ
และเป็นผลงานที่ไม่แปลกใหม่คล้ายตัวอย่าง ตกแต่งสวยงาม
รายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์
จัดทาโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ
และเป็นผลงานที่ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กน้อยจากตัวอย่าง
จัดทาโครงการ หรือโครงงานงานชิ้นผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ
และเป็นผลงานที่เหมือนตัวอย่าง และหรือรายละเอียดไม่ครบ
มีวิธีการนาเสนอที่หลากหลายอย่างน้อย 3 วิธีมีความน่าสนใจ
ใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการนาเสนอมีความเหมาะสมกับผลงาน
และบริบทอื่น ๆ ครอบคลุมเนื้อหา มีการนาไปใช้ เผยแพร่ และ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิง
วิชาการ
มีวิธีการนาเสนอที่หลากหลายอย่างน้อย 2 วิธีมีความน่าสนใจ
ใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการนาเสนอมีความเหมาะสมกับผลงาน
และบริบทอื่น ๆ ครอบคลุมเนื้อหา มีการนาไปเผยแพร่ และ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ
มีวิธีการนาเสนออย่างน้อย 1 วิธีมีความน่าสนใจ ครอบคลุม
เนื้อหา มีการนาไปใช้เผยแพร่และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิงวิชาการ
มีวิธีการนาเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหา และเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าได้
มีวิธีการนาเสนอ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จานวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที่/
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม
1(5)
2(5)
3(5)
15

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
พฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดย
หารด้วย 3 กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า 0.5 ให้
ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย)
5. สรุประดับคุณภาพ 5/4/3/2/1 ในช่อง
ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 4.50 - 5.00
คะแนน 3.50 - 4.49
คะแนน 2.50 - 3.49
คะแนน 1.50 - 2.49
คะแนน 1.00 - 1.49

คุณภาพระดับ 5
คุณภาพระดับ 4
คุณภาพระดับ 3
คุณภาพระดับ 2
คุณภาพระดับ 1

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรายบุคคล
การทางานเป็นทีม
2. เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
มาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่
3. นาเสนอแนวความคิด และ หรือ
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จานวน ……………….คน
ลงชื่อประเมิน........................................
(………………………………………………)
ครูผู้สอนวิชา IS

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เป็นรายบุคคล(ต่อ)
นักเรียนชั้น...................................... จานวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที/่
คนที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม
1(5)
2(5)
3(5)
15

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
พฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดย
หารด้วย 3 กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า 0.5 ให้
ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย)
5. สรุประดับคุณภาพ 5/4/3/2/1 ในช่อง
ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 4.50 - 5.00
คะแนน 3.50 - 4.49
คะแนน 2.50 - 3.49
คะแนน 1.50 - 2.49
คะแนน 1.00 - 1.49

คุณภาพระดับ 5
คุณภาพระดับ 4
คุณภาพระดับ 3
คุณภาพระดับ 2
คุณภาพระดับ 1

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรายบุคคล
การทางานเป็นทีม
2. เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
มาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่
3. นาเสนอแนวความคิด และ หรือ
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จานวน ……………….คน
ลงชื่อประเมิน........................................
(………………………………………………)
ครูผู้สอนวิชา IS

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จานวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที/่
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม
1(5)
2(5)
3(5)
15
4
4
5
13
4
4
4
12
4
3
3
10
4
4
3
11
5
5
4
14
2
2
3
7
3
2
3
8

คะแนน
เฉลี่ย
4.33
4.00
3.33
3.67
4.67
2.33
2.67

ระดับ
คุณภาพ
4
4
3
4
5
2
3

หมายเหตุ
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
พฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดย
หารด้วย 3 กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า 0.5 ให้
ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย)
5. สรุประดับคุณภาพ 5/4/3/2/1 ในช่อง
ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน 4.50 - 5.00
คะแนน 3.50 - 4.49
คะแนน 2.50 - 3.49
คะแนน 1.50 - 2.49
คะแนน 1.00 - 1.49

คุณภาพระดับ 5
คุณภาพระดับ 4
คุณภาพระดับ 3
คุณภาพระดับ 2
คุณภาพระดับ 1

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรายบุคคล
การทางานเป็นทีม
2. เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
มาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่
3. นาเสนอแนวความคิด และ หรือ
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จานวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จานวน ……………….คน
ลงชื่อประเมิน........................................
(………………………………………………)
ครูผู้สอนวิชา IS

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

จานวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3

จานวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

จานวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3

จานวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน น.ร.
ทั้งหมด

จานวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 3

ฃ

จานวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่นโครงงาน/ชิ้นงาน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน การ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่นบันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตรายงานโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ICT
4. รางวัล ผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มี
คุณธรรมและนาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ70-79.99 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ60 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
สร้างสรรค์มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียนเช่น โครงงาน/ชิ้นงาน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตรายงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งข้อมูล
1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ICT
4. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
ความสามารถในการใช้
5
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย
4

3

2

1

เกณฑ์พิจารณา
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีความรู้ แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายได้ แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์
มีคุณธรรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ไม่สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม แต่ขาดความคิด
สร้างสรรค์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้น้อย

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น......................................จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ตัวชี้คุณภาพ/ราย
พฤติกรรม
1
2

คะแนน
รวม
10

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการพฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ 1-2 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย 2
กรณีที่มีเศษต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย

สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

ลงชื่อ
(………………………..…………………………)
ครูผสู้ อนวิชาเทคโนโลยี

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็นรายระดับชั้น
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 4

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 4

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 4

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คาอธิบาย ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอื่นๆ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น สรุปผลการเรียนของนักเรียนประจาภาค เรียนผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบอื่นๆ
แหล่งข้อมูล 1. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของนักเรียนประจาภาคเรียน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายคุณภาพ
ยอดเยี่ยม -นักเรียนร้อยละ90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนการอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกาหนด
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกวิชา
ดีเลิศ
-นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกาหนด
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ มากกว่า 2 รายวิชา
ดี
-นักเรียนร้อยละ 70-79.99 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกาหนด
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2รายวิชา
-นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกาหนด
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 รายวิชา
-นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียนกาหนด
- ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในปีการศึกษาก่อน
- ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่มีพัฒนาการ หรือต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกรายวิชา

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
คำอธิบาย
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น สรุปผลการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียน
ผลการทดสอบระดับชาติ (O -NET) ผลการทดสอบอื่น ๆ
แหล่งข้อมูล
1. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียน
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O -NET)
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียน
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 1 หมายถึง กำลังพัฒนา

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรายระดับชั้น
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5
(.......................................................)
ผูร้ ับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5
(.......................................................)
ผูร้ ับผิดชอบ ม 1.1.ข้อ 5

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คาอธิบาย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น
ในการทางานหรืองานอาชีพ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สัมภาษณ์/สอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่3 และ 6 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน รายงานกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อและอาชีพ
แหล่งข้อมูล 1. ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ในการทางานหรืองานอาชีพ
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ
ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการทางานหรืองานอาชีพ

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
งานแนะแนว
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สัมภาษณ์/สอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น รายงานผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน รายงานกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
แหล่งข้อมูล

1. ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทำงานหรืองานอาชีพ
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ
คำชี้แจง

1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2.บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบัทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงในแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึงดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการ
ระดับ
เกณฑ์พิจารณา
ประเมิน
1. ผู้เรียนมีความรู้
5 บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถสำรวจตนเอง สำรวจ
ทักษะพื้นฐานใน
อาชีพ และตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด
การจัดการอาชีพที่
และบุคลิกภาพของตนเอง
สนใจ
4 บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้ถูกต้อง สามารถสำรวจตนเอง สำรวจอาชีพ
และตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและ
บุคลิกภาพของตนเอง
3 บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้ถูกต้อง สามารถสำรวจตนเอง สำรวจอาชีพ
แต่ยังมีความลังเล สับสน ในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความถนัดและบุคลิกภาพของตนเอง
2 บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้ถูกต้อง สามารถสำรวจตนเอง สำรวจอาชีพ
แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัดและบุคลิกภาพของตนเอง
1 บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย สามารถสำรวจตนเอง
สำรวจอาชีพ แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความถนัดและบุคลิกภาพของตนเอง ต้องให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
2. เจตคติที่ดีพร้อม
5 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อที่ตนสนใจ ตัดสินใจเลือกเรียนใน
ที่จะศึกษาต่อ
สาขาที่ตนชอบ และสอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน
4 นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อที่ตนสนใจ ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขา
ที่ตนชอบได้ แต่ยังไม่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และบุคลิกภาพของตน
3 แสดงความสนใจ เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ บอกได้ว่าชอบสาขาใด
แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอนาคตจะเรียนสาขาที่ตนชอบหรือไม่
2 แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยังไม่
แสดงออกว่าชอบสาขาใด และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอนาคตจะต้องเรียนในสาขาใด
1 ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับศึกษาต่อ บอกไม่ได้ว่าชอบสาขาใด
และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอนาคตจะต้องศึกษาต่อหรือไม่

ประเด็นการ
ระดับ
ประเมิน
3. เจตคติที่ดีต่อการ 5
ทำงานหรืองาน
อาชีพ (ประเมินจาก
ตัวชี้วัดเจตคติ ดังนี้
4
1. ความซื่อสัตย์
2. ความรับผิดชอบ
3
3. การตรงต่อเวลา
4. ความขยันและ
2
อดทน
5. ความคิดริเริ่ม
1
สร้างสรรค์ในการ
ทำงาน
6. ความตั้งใจ
มุ่งมั่น พยายาม
7. ความร่วมมือ
8. การปรับปรุง
สมรรถนะ
9. การมีมารยาท

เกณฑ์พิจารณา
สามารถบอกตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ผันอยากจะเป็นในอนาคตได้คลอบคลุมทั้ง 9
ตัวชี้วัด
สามารถบอกตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ผันอยากจะเป็นในอนาคตได้เพียง 8 ตัวชี้วัด
สามารถบอกตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ผันอยากจะเป็นในอนาคตได้เพียง 7 ตัวชี้วัด
สามารถบอกตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ผันอยากจะเป็นในอนาคตได้เพียง 6 ตัวชี้วัด
สามารถบอกตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ความเหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ผันอยากจะเป็นในอนาคตได้ต่ำกว่า 6 ตัวชี้วัด

แบบบันทึกผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตัวชี้คุณภาพ/รายการ
พฤติกรรม
1(5) 2(5) 3(5)

คะแนน คะแนน
รวม
เฉลี่ย
15

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่อง
รายการพฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ1-3 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย 3
กรณีที่มีเศษต่ำ กว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไปให้ปัดขึ้นในช่องคะแนนเฉลี่ย)
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
2. เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
3. เจตคติที่ดีต่อการทำงานหรืออาชีพ
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
ลงชื่อประเมิน
(………………………………………………)
ครูผู้สอนแนะแนว

แบบสรุปผลการประเมิน การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

1

2

3

4

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6

5

6

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมิน การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.1 ข้อ 6

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
โล่ รางวัล เกียรติบัตร
แหล่งข้อมูล 1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการแสดงออก
ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ มารยาทดี มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา
4. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากาหนดคือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
2. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน คือ มารยาทดี
มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสนในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ80-89.99 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสนในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ70-79.99 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสนในระดับดี
ปานกลาง นักเรียนร้อยละ60-69.99 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสนในระดับดี
กาลังพัฒนา นักเรียนต่ากว่าร้อยละ60 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสนในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดของผู้เรียน
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ครูประจำชั้น
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสานึก ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมยธรรมและ จริยธรรม
และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู โล่ รางวัล เกียรติบัตร
แหล่งข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมคุณภาพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้
รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการแสดงออก
ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ มารยาทดี มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา
7. นักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำหนด คือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทำงาน
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
2. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คือ มารยาทดี
มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึงดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
เกณฑ์พิจารณา
1.คุณลักษณะตาม
5
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
หลักสูตรการศึกษาขั้น
ค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
พื้นฐานของสถานศึกษา
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมคือ คุณลักษณะตาม
กาหนด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นประจา
สม่าเสมอ และ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้คะแนน 3 จานวน 8 ข้อ
4
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมคือ คุณลักษณะตามหลัก
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นประจาสม่าเสมอ
โดยได้คะแนน 3 จานวน 6-7 ข้อ
3
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมคือ คุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นประจา
โดยได้คะแนน 3 จานวน 4-5 ข้อ
2
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตสนึกาตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังสม คือ คุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นส่วนมาก
โดยได้คะแนน 3 จานวน 3 ข้อ

ประเด็นการประเมิน

2.มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กาแพงแสน คือ
มารยาทดี มีวินัย
ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา

ระดับ
1

5

4

3

2

1

เกณฑ์พิจารณา
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมคือคุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นบางครั้ง
โดยได้คะแนน 3 ต่ากว่า 3 ข้อ
นักเรียนมีกิริยา มารยาทดี เรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
และมีคุณภาพทุกครั้ง มีจิตอาสา เสียสละและ บริการสังคม
นักเรียนมีกิริยา มารยาทดี มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดและมี
คุณภาพบ่อยครั้ง มีจิตอาสา เสียสละและบริการสังคม
นักเรียนมีกิริยา มารยาทดี มีระเบียบวินัยเป็นบางครั้ง มีความ
มุ่งมั่นในการทางาน สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
และมีคุณภาพบางครั้ง มีจิตอาสา เสียสละและบริการสังคม
นักเรียนมีกิริยา มารยาทดี มีระเบียบวินัยเป็นบางครั้ง มีความ
มุ่งมั่นในการทางาน สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
และมีคุณภาพบางครั้ง มีจิตอาสา และบริการสังคมบางครั้ง
นักเรียนมีมารยาทดี ไม่ค่อยมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน สามารถทางานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดแต่ไม่มีคุณภาพ
ไม่มีจิตอาสา และบริการสังคม

หมายเหตุ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำหนด พิจารณาจากการประเมิน
คุณลักษณะตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชา และผลการประเมินนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับครูประจำชั้น
ระดับ
5

คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

3

ดี

2
1

ปานกลาง
กำลังพัฒนา

คำอธิบายระดับคุณภาพ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปฏิบัติได้ดีมาก
เป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีได้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปฏิบัติได้ดีมาก
เป็นประจำสม่ำเสมอ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปฏิบัติได้ดี เป็น
ประจำ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปฏิบัติเป็นประจำ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยปฏิบัติเป็นบางครั้ง

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น..................................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลข คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวม เฉลี่ย
ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ระดับ

หมายเหตุ
คาชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการ
ประเมินพร้อมทั้งประเมินนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. รวมคะแนน ข้อ1-8 ใส่ในช่อง
คะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย
โดยหารด้วย8 กรณีที่มีเศษ ต่ากว่า
0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่0.5 ขึ้นไปให้
ปัดขึ้น( ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
5.สรุประดับคุณภาพในช่องระดับ
คุณภาพ

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จานวน ……คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จานวน …..คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จานวน …..คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จานวน…...คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จานวน .…คน
ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………………………………)
ครูประจาชั้น

แบบบันทึกผลการประเมินมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น..................................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลข ประเด็นการประเมิน
ที่
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนนรวม
10

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพในแบบประเมิน 1.2.1 มาใส่ ใน
ช่องประเด็นประเมิน 1
3. ให้ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบิน คือ มารยาทดี มีวินัย
ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา ใส่ระดับคุณภาพในช่อง 2
4. นำคะแนนรวม และคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย
2 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
5.สรุประดับคุณภาพในช่องระดับคุณภาพ
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1.คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษากำหนด
2. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบิน คือ มารยาทดี มีวินัย
ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

24
25
26
27
28

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูประจำชั้น

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น
**************************************************
1
2
3
4
5
6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 1

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายงานโครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการร่วมงานประเพณีในชุมชน รางวัล ผลงานดีเด่น แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล
1. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. รายงานการร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. รายงานโครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
7. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย

ปานกลาง
กาลังพัฒนา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความไทย เป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ศิลปะ และภาษาไทย
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเช่นสรุปการประเมินคุณลักษณะความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ร่วมงานประเพณีในชุมชน รางวัลผลงานดีเด่นแผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล 1. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังคมศึกษา ภาษาไทย
2. รายงานการร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
7. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นลงในแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น

เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา

ระดับ 4 หมายถึงดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ยอดเยี่ยม(5)
1. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญา
ไทย ด้วยการเข้า
ร่วมและเผยแพร่
สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญา
ไทย

ระดับการประเมิน
ดีเลิศ(4)

ดี(3)

ปานกลาง(2)

กำลังพัฒนา(1)

เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
บ่อยครั้ง

ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
บางครั้ง

ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

ไม่ปฏิบัติตน
ตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /
ปัญญาไทย เผยแพร่
และสืบทอดภูมิปัญญา
ไทยสม่ำเสมอ

ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น/
ภูมิปัญญาไทย
เผยแพร่และสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย
บ่อยครั้ง

ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย
เผยแพร่ และ
สืบทอดภูมิปัญญา
ไทยบางครั้ง

ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องก
ปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย
เผยแพร่ และ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย

ไม่ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิท้องถิ่น /ภูมิ
ปัญญาไทย ไม่
เผยแพร่ และสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ไทย

แบบบันทึกผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( วิชาสังคมฯ )
นักเรียนชั้น..................................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลข
ประเด็นการ
คะแนนรวม คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
ที่ ประเมิน
10
เฉลี่ย คุณภาพ
1 (5) 2 (5)
1
2
3
4
5
6
7
8

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
ประเด็นการประเมิน
3. รวมคะแนน ข้อ1-2 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย
2 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)

9
10
11
12
13
14
15

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย ด้วยการเข้าร่วมและเผยแพร่
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย

16
17
18
19
20
21
22

สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

23
24
25
26
27
28

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูผู้สอนวิชาสังคมฯ

แบบบันทึกผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( วิชาศิลปะ )
นักเรียนชั้น..................................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลข
ประเด็นการ
คะแนนรวม คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
ที่ ประเมิน
10
เฉลี่ย คุณภาพ
1 (5) 2 (5)
1
2
3
4
5
6
7
8

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
ประเด็นการประเมิน
3. รวมคะแนน ข้อ1-2 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย
2 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)

9
10
11
12
13
14
15

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย ด้วยการเข้าร่วมและเผยแพร่
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย

16
17
18
19
20
21
22

สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

23
24
25
26
27
28

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

แบบบันทึกผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( วิชาภาษาไทย )
นักเรียนชั้น..................................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลข
ประเด็น
คะแนนรวม คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
ที่
การประเมิน
10
เฉลี่ย คุณภาพ
1 (5) 2 (5)
1
2
3
4
5
6
7
8

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
ประเด็นการประเมิน
3. รวมคะแนน ข้อ1-2 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย
2 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0 .5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)

9
10
11
12
13
14
15

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2. อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย ด้วยการเข้าร่วมและเผยแพร่
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย

16
17
18
19
20
21
22

สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

23
24
25
26
27
28

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น ( วิชาสังคมฯ )
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น ( วิชาศิลปะ )
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น ( วิชาภาษาไทย)
**************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน ( วิชาสังคมฯ )
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน ( วิชาศิลปะ )
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน ( วิชาภาษาไทย )
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน (รวม 3 วิชา)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************

วิชาสังคมฯ

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
วิชาศิลปะ

รวม
วิชาภาษาไทย

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 2

เฉลี่ย

ประเด็นพิจารณา 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
คาอธิบาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ของผู้เรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเช่นรายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานกิจกรรมวันอาเซียน รายงานค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน กิจกรรมสภานักเรียน
และการ ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To be number 1 แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกิจกรรมวันอาเซียน
2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน
4. กิจกรรมสภานักเรียน การส่งเสริมประชาธิปไตย และ To be number 1
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ยอมรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
นักเรียนร้อยละ90 ขึ้นไป ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ในระดับดี
ปานกลาง
นักเรียนร้อยละ 60-69.99 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ในระดับดี
กาลังพัฒนา
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียน
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ครูประจำชั้น
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
คำอธิบาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ของผู้เรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายงาน
กิจกรรมวันอาเซียน รายงานค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน กิจกรรมสภานักเรียนและการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม Tobe number 1 แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกิจกรรมวันอาเซียน
2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
4. กิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตยTo be number 1
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1.ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี ด้วยความเข้าใจ
2.อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

คำชี้แจง

1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นลงในแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น

เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา

ระดับ 4 หมายถึงดีเลิศ
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน ระดับ
เกณฑ์พิจารณา
1. ยอมรับความแตกต่าง
5 -สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
ระหว่างบุคคลในด้าน
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
-แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดู
ภาษาวัฒนธรรม
หมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
ประเพณี ด้วย
4 - สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
ความเข้าใจ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
- แสดงมารยาทที่เหมาะสม
3 - พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แสดงมารยาทที่เหมาะสม
2 - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดีเป็นบางครั้ง
- แสดงมารยาทที่เหมาะสม
1 - ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยกันด้วยความสุภาพ ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี หรือ
- แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติกันและกัน เช่น แสดงอาการ
ดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
2. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ 5 - เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายในสังคม
สุขบนความแตกต่าง
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน
กลมกลืนและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีและ
เพศ
สามารถแนะนำโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา
4 - เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายในสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ
3 - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ร่วมกิจกรรมที่แตกต่างทางวัฒนธรรมตามที่สถานศึกษาจัดขึ้นด้วย
ความเต็มใจ

2
1

- เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัญหา
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เมื่อมีความจำเป็น
- ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างทางความคิด/วัฒนธรรม

แบบบันทึกผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที่ ตัวชี้คุณภาพ/ราย คะแนน คะแนน
พฤติกรรม
รวม
เฉลี่ย
1 (5) 2 (5)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้งประเมิน
นักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการพฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ1-2 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย2กรณีที่มีเศษ
ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่0.5ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย)
5. สรุประดับคุณภาพ
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1.ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ
2.อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข บนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน

ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูประจำชั้น

แบบสรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียนของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

**************************************************
1
2
3
4
5
6
จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3
(.......................................................)
ผูร้ ับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียนของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3
(.......................................................)
ผูร้ ับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม.1.2 ข้อ 3

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
คาอธิบาย
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง
การมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เช่น รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนรายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจิตอาสา
แหล่งข้อมูล 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจิตอาสา
5. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีสมรรถภาพทางกายมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในระดับดี
ดีเลิศ
นักเรียนร้อยละ 80-89.99 ขึ้นไปมีสมรรถภาพทางกายมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในระดับดี
ดี
นักเรียนร้อยละ 70-79.99 ขึ้นไปมีสมรรถภาพทางกายมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในระดับดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

นักเรียนร้อยละ 60-69.99 ขึ้นไปมีสมรรถภาพทางกายมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในระดับดี
นักเรียนต่ากว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปมีสมรรถภาพทางกายมีพัฒนาการทางร่างกาย
และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในระดับดี

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นรายบุคคล
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานอนามัยโรงเรียน
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
คำอธิบาย
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมิน พฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณลักษณะ
การมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เช่น รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา
แหล่งข้อมูล
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา
5. นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

คำชี้แจง

1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงในแบบบันทึกผลการประเมิน
3. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้นลงในแบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 หมายถึงยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึงดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึงดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึงกำลังพัฒนา
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน
ประเด็น
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีสุขนิสัยใน
5 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติ
การดูแลสุขภาพ
ตนตามสุขบัญญัติ10ประการครบถ้วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย มากกว่า
และออกกำลัง
3 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
กายสม่ำเสมอ
หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า 3 ครั้ง
และมี
4 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติ
สมรรถภาพทาง
ตนตามสุขบัญญัติ10ประการครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 2-3
กายตามเกณฑ์
รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการรณรงค์
มาตรฐาน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับภายนอก 2–3 ครั้ง
3 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ10ประการครบถ้วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่าง
น้อย 1 รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย1ครั้ง
2 ผู้เรียนมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง แต่งกายไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
ไม่ค่อยสะอาดปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ10ประการไม่ครบถ้วนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกกำลังกายอย่างน้อย 1 รายการ และการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยต้องมีผู้ชี้แนะ
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายใน
สถานศึกษาอย่างน้อย1ครั้ง
1 ผู้เรียนมีสุขภาพไม่แข็งแรง แต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่
ไม่ค่อยสะอาดหรือปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ประการไม่ครบ5ข้อขึ้นไปหรือไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายหรือไม่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์
เกี่ยวกับแลสุขภาพภายในสถานศึกษา
2. มีพัฒนาการ
5 ผู้เรียนมีน้ำหนักและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางร่างกายและ
ส่วนสูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
การเจริญเติบโต
มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามเกณฑ์
(สสส.)ทุกข้อ.
มาตรฐาน
4 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
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3. เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
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4.มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
และอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมี
ความสุข

5

มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับนการสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส) 6-.7 ข้อ
ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของ กรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) 4-5. ข้อ
ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกาย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 1–3 ข้อ
ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือมีสมรรถภาพทางกาย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาและปรับปรุง
สม่ำเสมอมีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ
วัย ตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
สม่ำเสมอมีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ
วัย ตามบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ ตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองโดยมีผู้ชี้แนะ กำกับ ควบคุม มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกที่
เหมาะสมกับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าที่
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ำเสมอมีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างต้องถูกเหมาะสม
กับเพศ วัย ตามบทบาทหน้าที่โดยมีผู้ชี้แนะ กำกับ ควบคุม
ผู้เรียนไม่รู้จักและเข้าใจตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง และไม่พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง หรือไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ และไม่กล้าแสดงออกที่เหมาะสม
กับเพศวัยตามบทบาทหน้าที่
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสามารถปรับตัวปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็น
แบบอย่างที่ดี
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ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสามารถปรับตัวปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นและสามารถเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำแก่ผอู้ ื่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสามารถปรับตัวปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่แสดง
พฤติกรรม ที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ สามารถปรับตัว
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่แสดง พฤติกรรมที่
ส่งผลเสียต่อผู้อื่น แต่ต้องมีผู้ชี้แนะ กำกับ ควบคุม
ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น หรือ ไม่สามารถ
ปรับตัวหรือปฏิบัติตนต่อผู้อื่นได้ หรือแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นบ่อยครั้ง

แบบบันทึกผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนชั้น...................................... จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
เลขที่
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ตัวชี้วัดคุณภาพ/รายการ คะแนน คะแนน
พฤติกรรม
รวม
เฉลี่ย
1(5) 2(5) 3(5) 4(5) 20

ระดับ
คุณภาพ

หมายเหตุ

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ
2. ให้นาระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
พฤติกรรม
3. รวมคะแนน ข้อ 1-4 ใส่ในช่องคะแนนรวม
4. นาคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย
5 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
รายการพฤติกรรมที่ประเมิน
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่ำเสมอและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข
สรุปผลทัง้ ชั้นเรียน
นักเรียนทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

แบบสรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของผู้เรียน
เป็นรายระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ห้อง

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

**************************************************
1
2
3
4
5
6
จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบสรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
1
2
3
4
5
6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้น

จำนวน น.ร.
ทั้งหมด

จำนวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 1.2 ข้อ 4

จำนวน น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละของ น.ร. ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
คาอธิบาย
เป็นการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
คำอธิบาย
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สอบถาม/สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายการประชุมครู รายงาน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
5. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและวิเคราะห์จุดแข็งปัญหา จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคที่ ส่งผลต่อการ
พัฒนาของสถานศึกษา
2. มีการ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล ของต้นสังกัด และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
3. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

-

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

-

ดี

70.00 –
79.99

-

ปานกลาง

60.00 –
69.99

-

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

-

คำอธิบายระดับคุณภาพ
สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชุน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุม
ชุน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชุน ท้องถิ่น
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาไม่มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
*********************************************
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
ประเด็นพิจารณา

งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนชัดเจน

คำอธิบาย
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
วิธีการรวบรวมข้อมูล

แหล่งข้อมูล

1. สอบถาม/สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายการประชุมครู รายงานการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
5. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาของสถานศึกษา
2. มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ครูบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็นประเมิน
1. สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา
และวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาของ
สถานศึกษา

2. สถานศึกษามีการ
กำหนด
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ
ครู บุคลากร
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการ
กำหนดเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3
2
1
5

4

3

2
1

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์ จุด
แข็ง โอกาส อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษาปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน และเป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์ จุด
แข็ง โอกาส อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษาปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานชัดเจน
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษาไม่มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ที่
ชื่อ-สกุล
ระดับคะแนน
รวมคะแนน เฉลี่ย
(10 )
ประเด็น 1 ประเด็น 2
(5)
(5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(......................................)
(......................................)

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.1
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.1

ระดับ
คุณภาพ

ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี รายละเอียดโครงการ คาสั่งปฏิบัติ
งานต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครู รายงานการประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
แหล่งข้อมูล 1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี/แผนกลยุทธ์
3. คาสั่งปฏิบัติงานต่างๆ/คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครูประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
7. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
8. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การบริหารจัดการเชิงระบบการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมรับผิดและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99
นอยกวา
60.00

กาลังพัฒนา

คาอธิบายระดับคุณภาพ
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแบบอย่างได้
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินตามคำสั่ง
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
คำอธิบาย
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี รายละเอียดโครงการ คาสั่งปฏิบัติ
งานต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครู รายงานการประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
แหล่งข้อมูล 1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน
5. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
6. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
7. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. การบริหารจัดการเชิงระบบ การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
เกณฑ์ประเมิน
ประเด็นประเมิน
1. การบริหาร
จัดการเชิงระบบ
การบริหาร
อัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การมีส่วน
ร่วม ของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย
2. การกำกับ
ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการ
จัดการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3
2
1
5
4
3
2
1

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ชัดเจน มีความต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
สถานศึกษาไม่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นำข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแบบอย่างได้
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา นำข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนือ่ ง
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มีการกำกับ ติดตาม แต่ไม่ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ไม่มกี ารกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับคะแนน
ประเด็น 1 ประเด็น 2
(5)
(5)

รวม
คะแนน
(10 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(......................................)
(......................................)

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.2
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.2

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ประเด็นพิจารณา 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
คาอธิบาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลัก สูตร
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงาน
วิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการประชุม
วิชาการ หลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการ
นิเทศการสอน รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนการจัด
การเรียนรู้
แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. หลักสูตรสถานศึกษา, แผนการจัดการเรียนรู้
6. รายงานการประชุมวิชาการ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
8. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
ระดับชั้น
2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุม

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

คาอธิบายระดับคุณภาพ
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนือ่ ง มี
ร่องรอยและตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่อง มีร่องรอยและตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยและ
ตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มี
ร่องรอยและตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยและตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยและตรวจสอบได้
- สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยและตรวจสอบได้บางส่วน
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น มีร่องรอยและตรวจสอบได้บางส่วน
- สถานศึกษาไม่มีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น
- สถานศึกษาไม่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมิน การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบประเมินี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
คำอธิบาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการประชุมวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้
6. รายงานการประชุมวิชาการสัญจร ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
8. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกระดับชั้น
2. การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกระดับชั้น
เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
ประเมิน
1.การพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน
เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
ระดับชั้น

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3
2
1

2.การจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
ระดับชั้น

5

4

3
2

1

เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้บางส่วน
สถานศึกษาไม่มกี ารพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้
บางส่วน
สถานศึกษาไม่มกี ารจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น

ที่

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ชื่อ-สกุล
ระดับคะแนน
รวม
เฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ
ประเด็น 1 ประเด็น 2 คะแนน
(10 )
(5)
(5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(......................................)
(......................................)

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.3
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.3

ประเด็นพิจารณา 2.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมนุม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สอบถาม/สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานบุคคล คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การนิเทศติดตาม ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุมPLC รายงานผลการ
ประเมินตนเองของครู (SSR)
แหล่งข้อมูล 1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
4. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. บันทึกการประชุมPLC บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. รายงานผลการประเมินตนเองของครู (SSR)
8. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. คุณครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนในการ
ดำเนินการทำวิทยฐานะ
2.คุณครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน (PLC)
3. คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาวิชาชีพ (การ
เข้ารับการอบรม)

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00 - ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 – 89.99

ดี

70.00 – 79.99

ปานกลาง

60.00 – 69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา 60.00

คาอธิบายคุณภาพ
- มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 10 ครั้ง/ปีการศึกษา
- เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 8 ครั้ง/ปีการศึกษา
- เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 6 ครั้ง/ปีการศึกษา
- เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนใน
การดาเนินการทาวิทยฐานะ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
- เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
- มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะน้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
- เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
แบบประเมินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลหัว หน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.4 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สอบถาม/สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
งานบุคคลคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศ
ติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุมPLC รายงานผลการ
ประเมินตนเองของครู (SSR)
แหล่งข้อมูล 1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
4. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. บันทึกการประชุม PLC ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. รายงานผลการประเมินตนเองของครู (SSR)
7. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. คุณครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนในการดาเนินการ
ทาวิทยฐานะ
2. คุณครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน (PLC)
3. คุณครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาวิชาชีพ (การเข้า
รับการอบรม)

เกณฑ์ประเมิน
ระดับ
เกณฑ์พิจารณา
คุณภาพ
1. คุณครูมีความเชี่ยวชาญ
5
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล
ทางวิชาชีพ และได้รับความ
สนับสนุนในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 10 ครั้ง/ปีการศึกษา
ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนใน
4
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล
การดาเนินการทาวิทยฐานะ
สนับสนุนในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 8 ครั้ง/ปีการศึกษา
3
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล
สนับสนุนในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 6 ครั้ง/ปีการศึกษา
2
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล
สนับสนุนในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
1
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล
สนับสนุนในการดาเนินการทาวิทยฐานะน้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
2.คุณครูเข้าร่วมชุมชนแห่ง
5
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
4
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
นามาใช้ในการพัฒนางาน
3
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
และการเรียนรู้ของผู้เรียน
2
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
(PLC)
1
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพย้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
3. คุณครูเข้าร่วมกิจกรรม
5
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
4
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ปฏิบัติราชการ และพัฒนา
3
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
วิชาชีพ (การเข้ารับการ
2
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
อบรม)
1
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
ประเด็นการประเมิน

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.4 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ

ระดับคะแนน
รวม
ประเด็น 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 คะแนน
(5)
(5)
(5)
(15)

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

แบบประเมินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ผู้ประเมิน....................................................................................................ตาแหน่ง...........................................
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้ากลุ่มงาน......................................................................................................
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.4 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
คาชี้แจง ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ
เกณฑ์พิจารณา
1. คุณครูมีความ
5
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 10 ครั้ง/ปีการศึกษา
และได้รับความ
4
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ช่วยเหลือ ดูแล
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 8 ครั้ง/ปีการศึกษา
สนับสนุนในการ
3
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ดาเนินการทาวิทย
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 6 ครั้ง/ปีการศึกษา
ฐานะ
2
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
1
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุน
ในการดาเนินการทาวิทยฐานะน้อยกว่า 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
2.คุณครูเข้าร่วม
5
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
4
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ทางวิชาชีพ และ
3
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
นามาใช้ในการพัฒนา
2
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
งานและการเรียนรู้
1
เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ของผู้เรียน (PLC)
ปีการศึกษา
3. คุณครูเข้าร่วม
5
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริม
4
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ประสิทธิภาพในการ 3
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ปฏิบัติราชการ และ 2
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
พัฒนาวิชาชีพ (การ 1
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
เข้ารับการอบรม)
ปีการศึกษา
ลงชื่อ
ผู้ประเมิน
(.............................................)

ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกต/สอบถาม
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ บันทึกการใช้
บริการห้องสมุด บันทึกการใช้บริการห้อง ICT กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
งานอาคารสถานที่
แหล่งข้อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป, งานอาคารสถานที่
4. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
5. บันทึกการใช้บริการห้องสมุด ห้องICT
6. รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
7. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
8. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดและมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทุกแห่ง
2. การมีส่วนร่วม-ปฏิสัมพันธ์ในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

คาอธิบายระดับคุณภาพ
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม สะอาดและมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทุกแห่ง
- มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
- มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง
แม่ค้าในโรงอาหารทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม สะอาดและมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยทุกแห่ง
- มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
- มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง
แม่ค้าในโรงอาหารทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
หอประชุม สะอาดและมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
- มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
- มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง
แม่ค้าในโรงอาหารทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร ที่สะอาด
- มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
- มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

- มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง
แม่ค้าในโรงอาหารทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร
- มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
- มีสภาพแวดล้อม สวยงาม ร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากร นักเรียน นักการภารโรง
แม่ค้าในโรงอาหารทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดและใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
********************************
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
แบบประเมินี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกต/สอบถาม
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่ม บริหารทั่วไป
โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ) บันทึกการใช้บริการห้องสมุด
บันทึกการใช้ห้องICT กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานอาคารสถานที่
แหล่งข้อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป, งานอาคารสถานที่
4. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ)
5. บันทึกการใช้บริการห้องสมุด ห้องICT
6. รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
7. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
8. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดและมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ทุกแห่ง
2. การมีส่วนร่วม-ปฏิสัมพันธ์ในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
1.มีห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ที่
สะอาดและมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย
ทุกแห่ง

ระดับ
เกณฑ์พิจารณา
คุณภาพ
5
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม
ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม
ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม
ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีบางครั้ง
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม
ครบ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่
ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1
- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร หอประชุม ไม่
ครบ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัยเป็นบางแห่ง

2. การมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ ใน
การบริหารจัดการ
และการใช้บริการ
ด้าน
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้

5

4

3

2

1

- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่
ในสภาพใช้การได้ไม่ดี
- สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการมอบหมายหน้าที่ครู นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้าโรงอาหาร และ
บุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกแห่ง
มีการมอบหมายหน้าที่ครู นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้าโรงอาหาร และ
บุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นส่วนมาก
มีการมอบหมายหน้าที่ ของนักเรียน นักการภารโรง แม่ค้าโรงอาหาร และ
บุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้ สะอาด แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้บางส่วน
มีการมอบหมายหน้าที่ ของนักเรียน นักการภารโรง แม่ค้าโรงอาหาร และ
บุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ให้สะอาด แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นส่วนน้อย
ไม่มกี ารมอบหมายหน้าที่ของ นักเรียน นักการภารโรง แม่ค้าโรงอาหาร
และบุคลากรอื่น ๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้ที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับคะแนน
ประเด็น 1 ประเด็น 2
(5)
(5)

รวม
คะแนน
(10 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
ลงชื่อ

(......................................)

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.5

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกต/สอบถาม
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (DMC) งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ งานทะเบียนนักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(SDQ)
แหล่งข้อมูล 1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (DMC)
4. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้งานทะเบียน
นักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ)
5. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
คะแนน
คาอธิบายระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
90.00
- มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
ขึ้นไป
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด มีบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
ดีเลิศ
80.00 –
- มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
89.99
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด มีบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
ดี
70.00 –
- มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
79.99
เรียนรู้ที่ถูกต้อง
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด มีบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

- มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด มีบริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้
- ไม่มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
********************************
ผู้รับผิดชอบการประเมิน งานICT, งานสารสนเทศ, คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
คำอธิบาย
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกต/สอบถาม
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (DMC)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งายนนักเรียนทะเบียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน(SDQ)
แหล่งข้อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจำปี
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน(DMC)
4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
5. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน
นักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ)
6. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็นประเมิน

ระดับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ
1.จัดระบบ
5
- มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
สารสนเทศเพื่อ
4
- มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนการ
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
บริหารจัดการ
3
- มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
และการจัดการ
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
เรียนรู้
2
- มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
1
- ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
2. การเชื่อมโยง
5
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด บริการข้อมูล
เครือข่าย
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
อินเทอร์เน็ต และ
4
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงเกือบทุกจุด บริการ
การให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
3
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
2
- มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้
1
- ไม่มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับคะแนน
ประเด็น 1 ประเด็น 2
(5)
(5)

รวม
คะแนน
(10 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนรวม
ได้ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป
ลงชื่อ

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

ผู้ประเมิน/ผู้รับผิดชอบ ม 2.6
(......................................)

เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาอธิบาย
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรุบปรุงการจัดการ
เรียนรู้

ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
คาอธิบาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้ จัดรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้นาเสนอ
ผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอนผลงาน/
ชิ้นงาน/ โครงงาน นักเรียนแฟ้มสะสมงานนักเรียน บันทึกการอ่าน รายงานการนิเทศ
การสอน การแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน
แหล่งข้อมูล

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล/การจัดกลุ่มผู้เรียน
3. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน
5. แฟ้มสะสมงานนักเรียน
6. บันทึกการอ่าน
7. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
8.รายงานวิจัยในชั้นเรียน
9. ครู นักเรียน
10. สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการจัดการเรียนรู้
ประเด็นการตรวจสอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
3. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คะแนน

คาอธิบายระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาความรู้ นาเสนอ
ผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาความรู้ นาเสนอ
ผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
คำอธิบาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. สังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบคัด
กรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงาน
นักเรียน บันทึกการอ่าน รายงานการนิเทศการสอน รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และ
แสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน
3. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน บันทึกการอ่าน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
7. รายงานวิจัยในชั้นเรียน
8. ครู นักเรียน สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการจัดการเรียนรู้
ประเด็นการตรวจสอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
3. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
1. จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตร
สถานศึกษาเน้น
ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3
2
1

2. มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปใช้
จัดกิจกรรมได้จริง
มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับ
สาระวิชาและ
ผู้เรียน

5

4

3

2

3. ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ
แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู้
นำเสนอผลงาน

1
5

4

เกณฑ์การประเมิน
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง บางกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ไม่มกี ารจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่
ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

3

2
1

ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน
ครูไม่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออกความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน

แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จำนวนครู.................................คน
ที่ ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนน คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
รวม
เฉลี่ย คุณภาพ
1(5)
2(5)
3(5)
15
1
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
2
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ
3
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่อง
4
รายการพฤติกรรม
5
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่อง
6
คะแนนรวม
7
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดย
8
การหารด้วย 3 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า
9
0.5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัด
10
ขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
11
5. สรุประดับคุณภาพ
12
13
สรุปผล
14
จำนวนครูทั้งหมด ………………… คน
15
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
16
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
17
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
18
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
19
20
ลงชื่อ
21
(………………………..…………………………)
22
หัวหน้ากลุ่มสาระ
23
ผู้ประเมิน
24
25

แบบสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน
ครู
ทั้งหมด

5

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มงานแนะแนว
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.1
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.1

(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.1

1

จำนวน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละที่
ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คาอธิบาย
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบคัดกรองผู้เรียน สื่อการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน รายงานการนิเทศการสอน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ
แหล่งข้อมูล 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน
3. สื่อการสอน
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานวิจัยในชั้นเรียน
7. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอนของครู
9. รายงานการอบรมด้านการผลิตสื่อการสอน ที่ใช้นวัตกรรม
10. รายงานผลงานการพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11. รายงานโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
12. รายงานผลกิจกรรมพัฒนานักเรียน ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
2. การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กาลังพัฒนา

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

คาอธิบายระดับคุณภาพ
-ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
-ครูนาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง กับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้
-มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัย
80.00 – 89.99 -ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
-ครูนาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง กับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้
-มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
70.00 – 79.99 -ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
-ครูนาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
-มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
60.00 – 69.99 -ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
-ครูนาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
แต่ขาดความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้
-มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
นอยกวา
-ครูไม่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
60.00
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
-ครูไม่นาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
-ไม่มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
แบบประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คาอธิบาย
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของ
ครูผู้สอน
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบคัดกรองผู้เรียน สื่อการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน รายงานการนิเทศการ
สอน รายงานวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน
3. สื่อการสอน
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานวิจัยในชั้นเรียน
7. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. รายงานการใช้สื่อการเรียนการสอนของครู
9. รายงานการอบรมด้านการผลิตสื่อการสอน ที่ใช้นวัตกรรม
10. รายงานผลงานการพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

11. รายงานโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
12. รายงานผลกิจกรรมพัฒนานักเรียน ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2. การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
1. การใช้สื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ใน
การจัดการ
เรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3

2
1
2. การนา
บริบทและภูมิ
ปัญญา ของ
ท้องถิ่นมา
บูรณาการใน
การจัดการ
เรียนรู้

5
4
3
2
1

เกณฑ์การประเมิน
- ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัย
- ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
- ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
- ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
- ครูไม่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
- ครูนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
- ครูนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
- ครูนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
แต่ขาดความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา
- ครูไม่นาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

แบบบันทึกผลการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จำนวนครู.................................คน
ที่
ตัวชี้คุณภาพ/
คะแนน คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
รายการพฤติกรรม
รวม
เฉลี่ย คุณภาพ
1(5)
2(5)
10
1
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน
2
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ
3
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
4
พฤติกรรม
5
3. รวมคะแนน ข้อ 1-2 ใส่ในช่องคะแนน
6
รวม
7
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
8
หารด้วย 2 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัด
9
ทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่อง
10
คะแนนเฉลี่ย)
11
5. สรุประดับคุณภาพ
12
13
สรุปการประเมิน
14
ครูทั้งหมด ………………… คน
15
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
16
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
17
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
18
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
19
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
20
21
ลงชื่อผู้ประเมิน
22
(………………………..…………………………)
23
หัวหน้ากลุ่มสาระ
24
25

แบบสรุปผลการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน
ครู
ทั้งหมด

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มงานแนะแนว
รวม
ร้อยละ
ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.2
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.2

1

จำนวนที่
ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น
ไป

ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
คาอธิบาย
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวินัยชั้นเรียนโดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนและรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมิน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน
2. สังเกต/สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบคัดกรองผู้เรียน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน แฟ้มสะสมงานนักเรียน
รายงานการนิเทศการสอน รายงานนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงาน นักเรียน
แหล่งข้อมูล 1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล/การ
จัดกลุ่มผู้เรียน
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานนักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
7. ครู นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
มีวินัยและเรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

คาอธิบายระดับคุณภาพ
-ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้
นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเต็มใจ มี
วินัย เคารพในกฎกติกา เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่
และเรียนอย่างมีความสุข
-ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้บอ่ ยครั้ง
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้
นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น มีวินัย เคารพในกฎกติกา เห็น
ประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข
-ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ค่อนข้างบ่อย
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัย เคารพในกฎ
กติกา เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข
-ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ บางครั้ง
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
-ครูไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
-ครูไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
คำอธิบาย
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวินัยชั้นเรียน
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนและรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมิน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน
2. สังเกต/สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้
แบบคัดกรองผู้เรียนผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียนแฟ้มสะสมงานนักเรียนรายงาน
การนิเทศการสอนรายงานนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานนักเรียน
4. แฟ้มสะสมงานนักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. รายงานนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน
7. ครูนักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
มีวินัยและเรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
1. การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ด้าน
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3

2

1

2. กระบวนการ
จัดการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้มีวินัย
และเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข

5

4

3

2
1

เกณฑ์การประเมิน
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้บอ่ ยครั้ง
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ค่อนข้างบ่อย
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้บางครั้ง
- ครูไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้ายนิเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและปลูกฝังให้
นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเต็มใจมี
การกำหนดข้อตกลงกฎกติกาที่ส่งเสริมวินัยและเห็นประโยชน์ของการ
เรียนตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและปลูกฝังให้
นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นมีการกำหนดข้อตกลงกฎกติกาที่
ส่งเสริมวินัยและเห็นประโยชน์ของการเรียนตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมี
ความสุข
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการกำหนดข้อตกลง
กฎกติกาที่ส่งเสริมวินัยและประโยชน์ของการเรียนตั้งใจเรียนและเรียน
อย่างมีความสุข
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- ครูไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แบบบันทึกผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................................จำนวนครู.................................คน
ที่
ตัวชี้คุณภาพ/
คะแนน คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
รายการพฤติกรรม
รวม
เฉลี่ย คุณภาพ
1(5)
2(5)
10
1
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมินพร้อม
2
ทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ
3
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ในช่องรายการ
4
พฤติกรรม
5
3. รวมคะแนนข้อ1-2ใส่ในช่องคะแนนรวม
6
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ยโดยการหาร
7
ด้วย2กรณีที่มีเศษต่ำกว่า0.5ให้ปัดทิ้งถ้า
8
ตั้งแต่0.5ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนน
9
เฉลี่ย)
10
5. สรุประดับคุณภาพ
11
12
สรุปการประเมิน
13
ครูทั้งหมด ………………… คน
14
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
15
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
16
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
17
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
18
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
19
20
ลงชื่อผู้ประเมิน
21
(………………………..…………………………)
22
หัวหน้ากลุ่มสาระ
23
24
25

แบบสรุปผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน
ครู
ทั้งหมด

5

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มงานแนะแนว
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.3
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.3

1

จำนวน
ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละที่
ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
คาอธิบาย
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมิน การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ของครู
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครูนักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คู่มือการวัด และ
ประเมินผล
ของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผลรายวิชา วิจัยในชั้นเรียน
แหล่งข้อมูล

1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. คู่มือการวัดและประเมินผลขอสถานศึกษา
3. แบบวัดและประเมินผลรายวิชา
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. วิจัยในชั้นเรียน
7. ครู นักเรียน

ประเด็นการตรวจสอบ
1. การประเมินนักเรียนจากสภาพจริงและขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
2. การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

คาอธิบายระดับคุณภาพ
-มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน
-ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองทุกครั้ง
-มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน
-ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองบ่อยครั้ง
-มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบ
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการ
เรียนการสอน
-ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบางครั้ง
-มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินผล
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
-ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบางครั้ง
-มีการประเมินนักเรียน
-ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล
-ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
คำอธิบาย
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. การประเมิน การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ของครู
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน รายงานการนิเทศการสอน คู่มือการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผลรายวิชา วิจัยในชั้นเรียน
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3. แบบวัดและประเมินผลรายวิชา
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน
5. สรุปรายงานการนิเทศการสอน
6. วิจัยในชั้นเรียน
7. ครู นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การประเมินนักเรียนจากสภาพจริง และขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
2. การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
1. การประเมิน
นักเรียนจากสภาพ
จริง และขั้นตอน
ตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็น
ระบบ

2. การใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสม

ระดับ
คุณภาพ
5
4
3
2
1
5
4
3
2

3. การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน

1
5
4
3
2
1

เกณฑ์การประเมิน
- มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
- มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ
- มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมิน
- มีการประเมินนักเรียน มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
- ไม่มีการประเมินผลนักเรียน
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
กับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
- ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน
- ไม่มีการใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองทุกครั้ง
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองบางครั้ง
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบ่อยครั้ง
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบางครั้ง
- ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

แบบบันทึกผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน เป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จำนวนครู.................................คน
ที่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการ
คะแนน คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
พฤติกรรม
รวม
เฉลี่ย คุณภาพ
5
1(5)
2(5)
3(5)
15
1
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมทั้ง
2
ประเมินตามระดับคุณภาพ
3
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการพฤติกรรม
4
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่องคะแนนรวม
5
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย 3
6
กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
7
ให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย)
8
5. สรุประดับคุณภาพ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สรุปการประเมิน
ครูทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
หัวหน้ากลุ่มสาระ

แบบสรุปผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนครู
ทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
5

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มงานแนะแนว
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
( ………………….………)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.4
(……………………………..)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.4

(…………………………….)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.4

4

3

2

1

จำนวนที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้
คาอธิบาย
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1.การประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ของครู
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
รายงานการนิเทศการสอน บันทึกการประชุมPLC บันทึกการประชุมวิชาการบันทึกการ
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR)
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. รายงานการนิเทศการสอน
3. บันทึกการปะชุมPLC
4. บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR)
6. วิจัยในชั้นเรียน
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
8. ครู นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน
90.00
ขึ้นไป

คาอธิบายระดับคุณภาพ
-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
-ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
-ครูนาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน
มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

-มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและให้ข้อมูลสะท้อนกลับระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
-ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-ครูนาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
-ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-ครูนาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
-ครูนาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน
มาปรับปรุงการสอนเป็นบางครั้ง
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มกี ารให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
-ครูไม่นาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอน
มาปรับปรุงการสอน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
......................................................................
ผู้รับผิดชอบการประเมิน
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ของครู
2. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน
3. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
รายงานการนิเทศการสอน บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร
บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รายงานการประเมินตนเองของครู
(SSR) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
แหล่งข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. รายงานการนิเทศการสอน
3. บันทึกการประชุม PLC
4. บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR)
6. วิจัยในชั้นเรียน
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
8. ครู นักเรียน
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์ประเมิน
ประเด็น
1. ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ
5

4

3

2. การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

2
1
5

4

3
2
1

เกณฑ์การประเมิน
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มกี ารให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ครูนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
การสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้
ครูนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
การสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง
ครูนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
การสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ครูนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
การสอน มาปรับปรุงการสอนเป็นบางครั้ง
ครูไม่นำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ
นิเทศการสอน มาปรับปรุงการสอน

แบบบันทึกผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จำนวนครู.................................คน
ที่ ตัวชี้คุณภาพ/รายการ คะแนน คะแนน ระดับ
หมายเหตุ
พฤติกรรม
รวม เฉลี่ย คุณภาพ
5
1(5) 2(5) 3(5)
15
1
คำชี้แจง
1. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อม
2
ทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ
3
2. ให้นำระดับคุณภาพมาใส่ ในช่องรายการ
4
พฤติกรรม
5
3. รวมคะแนน ข้อ 1-3 ใส่ในช่องคะแนน
6
รวม
7
4. นำคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหาร
8
ด้วย 3 กรณีที่มีเศษ ต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง
9
ถ้าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น (ใส่ในช่อง
10
คะแนนเฉลี่ย)
11
5. สรุประดับคุณภาพ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สรุปการประเมิน
ครูทั้งหมด ………………… คน
-ได้ระดับคุณภาพ 5 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 4 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 3 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 2 จำนวน ……………….คน
-ได้ระดับคุณภาพ 1 จำนวน ……………….คน
ลงชื่อผู้ประเมิน
(………………………..…………………………)
หัวหน้ากลุ่มสาระ

แบบสรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
**************************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน
ครู
ทั้งหมด

5

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มงานแนะแนว
รวม
ร้อยละ

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.5
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.5
(.......................................................)
ผู้รับผิดชอบ ม 3.5
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จำนวน ร้อยละที่ได้
ที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป

การให้ระดับคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คะแนน

คาอธิบายระดับคุณภาพ

90.00
ขึ้นไป

1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน
2.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงแก้ไข งานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน นาผลมาพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศหรือยอดเยี่ยม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน
2.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ
หรือยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ ผลการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข งานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มี
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน นาผลมาพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีหรือดีเลิศ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน
2.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีหรือ
ดีเลิศ โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงแก้ไข งานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มี
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน นาผลมาพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามประเด็นพิจารณา

ดีเลิศ

80.00 –
89.99

ดี

70.00 –
79.99

ปานกลาง

60.00 –
69.99

กาลังพัฒนา

นอยกวา
60.00

2.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการ การตรวจสอบ ผลการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข งานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน นาผลมาพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ
1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ กาลังพัฒนา ผู้เรียน
มีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณา
2.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
กาลังพัฒนา โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การดาเนินการ ผลการดาเนินงาน การ
ปรับปรุงแก้ไข งานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพิจารณา อย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ กาลังพัฒนา โดยมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน

ค่าเป้าหมายและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ปีการศึกษา 2562-2563
มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน
1.คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู
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มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกตใชในชีวิตได้
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนาผลมา
พัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
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สรุปปี 2562
ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน
ผลการประเมิน 91.48
ด้านที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน 94
ด้านที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ผลการประเมิน 94

เป้า
ผล
63
63
94.20 96.60
94
94

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

สรุปปี 2563
ด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน
ผลการประเมิน 93.28
ระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน 95.15
ระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ผลการประเมิน 96.60 ระดับยอดเยี่ยม
เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
คารอยละ
นอยกวารอยละ 60.00
รอยละ 60.00 – 69.99
รอยละ 70.00 – 79.99
รอยละ 80.00 – 89.99
รอยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ระดับกาลังพัฒนา
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม

