คูมือประเมินโรงเรียน

1
คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 1
คุณภาพนักเรียน

มาตรฐานที่ 1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.1.1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ
เสียสละ

(1) นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ
เสียสละ รอยละ 0-25
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ดูจากการปฏิบัติจริงของ
นักเรียน
- สมุดลงชื่อการปฏิบัติงานจริง
- บันทึกการรับมอบของสูญหาย
- สมุดบันทึกความดี
- สัมภาษณนักเรียน
- ผลงานของนักเรียน ฯลฯ

1.1.2 ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดดี
และทำงานรวมกับผูอื่นได

(1) นักเรียนปฏิบัติหนาที่ของตนไดดีและ
ทำงานรวมกับผูอื่นได รอยละ 0-25
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ผลการทำงานของนักเรียน
- บันทึกการทำงานของกลุม
- แบบประเมินการทำงานกลุม
ของครู
- ชิ้นงานของนักเรียน
- สัมภาษณนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ฯลฯ

1.1.3 ตระหนักในคุณคาของ
ภูมิปญญาไทยและภูมิใจ
ในความเปนไทย

(1) นักเรียนแสดงพฤติกรรม ตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญาไทยและภูมิใจ
ในความเปนไทย รอยละ 0-25
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- สัมภาษณนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ฯลฯ
- ผลการทำงานของนักเรียน
- สภาพจริง สอบถามครู
- คะแนนวิชา ส.ล.น.
- การปฏิบัติตามโครงการตาง ๆ
- สมุดบันทึกความดี ฯลฯ

1.1.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

(1) นักเรียนแสดงพฤติกรรม มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รอยละ 0-25
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- สัมภาษณนักเรียนและครู
- การปฏิบัติตามโครงการ
- อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- คะแนนวิชา สปช.
- แบบประเมินการจัดกิจกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอม

2
มาตรฐานที่ 1.2 นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.2.1 มีความรูความสามารถรอบดาน
หรือมีความสามารถพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม
ของสถานศึกษาสูงกวาเกณฑ

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 มีความรูความสามารถ
รอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของ
สถานศึกษาสูงกวาเกณฑ
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
- บันทึกความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน
- แฟมสะสมผลงานของ
นักเรียน
- บันทึกการรับมอบของ
สูญหาย
- ผลการทดสอบดวยแบบ
ทดสอบมาตรฐาน
- ขอมูลประวัติสวนตัว
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

1.2.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห และสื่อความได
อยางมีเหตุผล

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและสื่อความไดอยาง
มีเหตุ มีผล
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
- ผลการประเมินความ
สามารถในการคิด
วิเคราะหและสื่อความ
- แฟมสะสมผลงานของ
นักเรียน
- ผลการทดสอบดวยแบบ
ทดสอบการวิเคราะห
สื่อความ
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

1.2.3 สามารถใชภาษาในการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 สามารถใชภาษาใน
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ผลการประเมินความ
สามารถในการใชภาษา
สื่อสาร
- ผลการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับ
การใชภาษาในการสื่อสาร
- การจดบันทึกของนักเรียน
- ผลการสอบ
- ผลการเรียนและผลงาน
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

1.2.4 สามารถนำความรูและเทคโนโลยี (1) นักเรียนรอยละ 0-25 สามารถนำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตไดอยาง
และเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิตได
สรางสรรค
อยางสรางสรรค
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- ผลงานที่มอบหมาย
- ผลการสอบ
- ผลงานที่ไดรับรางวัลตาง ๆ
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน
- สัมภาษณ
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

3
มาตรฐานที่ 1.3 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใสและมีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.3.1 มีน้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ
ตามวัย แตงกายสะอาด
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 มีน้ำหนักและ
สวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกาย
สะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- โครงการอาหารกลางวัน
- โครงการอาหารเสริม (นม)
- รายชื่อนักเรียนและใบตรวจ
สุขภาพตางๆ
- สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน
- สถิติ น้ำหนักและสวนสูง
- สังเกตการทำกิจกรรมและ
ตามสภาพจริง ฯลฯ

1.3.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวได
และอยูรวมกันอยางสงบสุข

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ปรับตัวไดและอยูรวมกันอยางมีความสุข
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
- ภาพถายกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ
- บันทึกหลังสอน
- บันทึกความดี ฯลฯ

1.3.3 เปนผูหางไกลจากสารเสพติด
ปญหาทางเพศ และอบายมุข
ทั้งปวง

(1) มีนักเรียนรอยละ 0-25 เปนผูหางไกล
จากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และ
อบายมุขทั้งปวง
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- เอกสารและโครงการ
ปองกันยาเสพติด
สิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ
และอบายมุขตางๆ
- ศูนยที่จัดกิจกรรมตาง ๆ
- กิจกรรมที่จัดในโรงเรียน
- ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ
- สังเกตตามสภาพจริง

1.3.4 มีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี
และกีฬาไดอยางสรางสรรค

(1) นักเรียนรอยละ 0-25 มีสวนรวม
ในกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา
(2) มี (1) เพิ่มเปนรอยละ 26-50
(3) มี (2) เพิ่มเปนรอยละ 51-75
(4) มี (3) มีทุกคน

- บันทึกกลุมสนใจ ศิลปะ
ดนตรี กีฬา
- บันทึกการรวมกิจกรรม
ชุมนุม
- เอกสารที่เกี่ยวของ
- สังเกตตามสภาพจริง
- เอกสารภาพถาย ฯลฯ

4
คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 2
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

มาตรฐานที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.1.1 มีการวิเคราะหความตองการ
จำเปนของสถานศึกษาและ
ชุมชน

(1) โรงเรียนไมมีการวิเคราะหความตองการ
จำเปนของสถานศึกษาและชุมชน และ
การนำผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร
แตตระหนักถึงความสำคัญ
(2) โรงเรียนมีการวิเคราะหความตองการ
จำเปนของสถานศึกษาและชุมชน และ
การนำผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร
แตไมมีหลักฐานเอกสารชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(4) มี (3) มีการเผยแพรผลการวิเคราะห
ใหทุกคนรับทราบ

- คำสั่ง
- เอกสารเกี่ยวของ
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
- แผนงาน / โครงงาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานผลการวิเคราะห
ความตองการของชุมชน
ฯลฯ

2.1.2 มีหลักสูตรยืดหยุนสอดคลองกับ
เปาหมายการจัดการศึกษาและ
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกำหนด
เปาหมาย

(1) โรงเรียนมีหลักสูตร
(2) มี (1) โรงเรียนมีหลักสูตรที่ยืดหยุน
สอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา
(3) มี (2) โรงเรียนมีผูมีสวนเกี่ยวของรวม
กำหนดเปาหมายและจัดทำหลักสูตร
(4) มี (3) โรงเรียนมการใชหลักสูตรสอดคลอง
กับเปาหมายการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

- หลักสูตรสถานศึกษาทุก
สาระ
- ธรรมนูญโรงเรียน
- คำสั่งโรงเรียน
- สรุปผลการปฏิบัติงานของ
ทุกฝาย ฯลฯ

2.1.3 มีการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินการใชหลักสูตร

(1) ไมมีการกำกับ ติดตามและประเมินการใช
หลักสูตร
(2) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินการใช
หลักสูตรแตไมเปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) เปนลายลักษณอักษร
(4) มี (3) มีการแจงผลกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลใหทุกคนรับทราบ

- คำสั่ง
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น
- บันทึกการประชุม
- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารเกี่ยวกับการ
ประเมินผลหลักสูตร
ฯลฯ

2.1.4 มีการนำผลประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร

(1) ไมมีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
(2) มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร แตไมเปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) เปนลายลักษณอักษร
(4) มี (3) บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการนำ
ผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น
- บันทึกการประชุม
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ผลการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน ฯลฯ

5
มาตรฐานที่ 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.2.1 มีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล (1) ไมมีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
และนำผลมาพัฒนานักเรียน
(2) มีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
แตไมมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานการศึกษานักเรียน
เปนรายบุคคลชัดเจน
(4) มี (3) มีการนำผลมาพัฒนานักเรียน

- บันทึกประวัตินักเรียนเปน
รายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกความตองการเรียน
ของนักเรียน
- แฟมสะสมผลงาน
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- สังเกตจากสภาพจริง ฯลฯ

2.2.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายใหนักเรียนไดจริง
คิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง
โดยใชกระบวนการกลุมและ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย

(1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) มี (1) มีการจัดสื่อและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย โดยใชกระบวนการกลุม
เพื่อเอื้อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและ
ลงมือปฏิบัติจริง
(3) มี (2) ปฏิบัติทุกครั้งที่สอน
(4) มี (3) มีการประเมินผลการเรียนการสอน
และนำผลมาปรับปรุงแกไข

- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกหลังสอน
- แบบบันทึกหรือประเมิน
นักเรียนในขณะเรียน
- บันทึกการใชแหลงการเรียน
รู
- สังเกตพฤติกรรมและสภาพ
จริง ฯลฯ
- บันทึกความดี ฯลฯ

2.2.3 มีการบูรณาการการเรียนรูกับ
กลุมวิชาอื่น ๆ และหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น

(1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) มี (1) มีการบูรณาการเรียนรูกับกลุมวิชา
อื่น ๆ และหรือภูมิปญญาทองถิ่นในบางวิชา
(3) มี (2) มีการประยุกตเขาสูการเรียนการสอน
(4) มี (3) มีการประเมินผลการเรียนการสอน
และนำผลมาปรับปรุงแกไข

- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกหลังสอน
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- บันทึกเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น
- สัมภาษณ
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

2.2.4 มีการจัดสอนซอมเสริมใหแก
นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียน

(1) ไมมีการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียน
(2) มีการจัดสอนซอมเสิรมใหแกนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียน แตไมเปน
ลายลักษณอักษร
(3) มี (2) แตเปนลายลักษณอักษร
(4) มี (3) มีการประเมินผลการจัดสอน
ซอมเสริม และนำผลมาปรับปรุงแกไข
นักเรียน

- บันทึกการสอนซอมเสริม
- บันทึกนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียน
- ผลการทดสอบ
- บันทึกนักเรียนเปนราย
บุคคล
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

6
มาตรฐานที่ 2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.3.1 มีการใชเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย

(1) มีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียน
(2) มี (1) มีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนที่มีคุณภาพ 1 วิธี
(3) มี (2) มีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย
มากกวา 2 วิธี
(4) มี (3) มีการเผยแพรผลการวัดและ
ประเมินผลใหทุกคนทราบ

- สมุดบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียน
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียน มีการจัดระบบ
ขอมูลและแผนการจัดการ
เรียนรู
ฯลฯ

2.3.2 มีการกำหนดเกณฑการตัดสิน
ผลการเรียนที่ชวยยกระดับ
คุณภาพนักเรียน

(1) มีเกณฑการตัดสินผลการเรียน
(2) มี (1) มีเกณฑการตัดสินผลการเรียน
ที่ชวยยกระดับผลการเรียน
(3) มี (2) ครูมากกวารอยละ 80 ปฏิบัติตาม
(4) มี (3) ครูทุกคนปฏิบัติตามและเผยแพร
ผลการตัดสินผลการเรียนใหทุกคนทราบ

- สมุดบันทึกการตัดสินผล
การเรียนของนักเรียน
- รายงานผลการประเมิน
- แบบบันทึกหรือประเมิน
คุณภาพนักเรียน
ฯลฯ

2.3.3 มีระบบรายงานผลการเรียนตอ
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

(1) ไมมีระบบการรายงานผลการเรียนตอ
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
(2) มีระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน
ผูปกครองและชุมชนแตไมมี
ลายลักษณอักษรชัดเจน
(3) มี (2) มีลายลักษณอักษรชัดเจน
(4) มี (3) มีระบบการรายงานผลการเรียน
ตอนักเรียน ผูปกครองและชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

- สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น
- เอกสารเผยแพร
- สังเกตจากสภาพจริง
- สัมภาษณ ฯลฯ

2.3.4 มีการนำผลการเรียนไปพัฒนา
นักเรียน พัฒนาการสอน และ
พัฒนาหลักสูตร

(1) ตระหนักถึงความสำคัญของการนำผล
การเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน
และพัฒนาหลักสูตร
(2) มี (1) มีการนำผลการเรียนไปพัฒนา
นักเรียน พัฒนาหลักสูตรแตไมมีเอกสาร
หลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(4) มี (3) มีการเผยแพรใหทุกคนในโรงเรียน
ทราบ และนำผลมาปรับปรุงแกไขนักเรียน

- สมุดบันทึกผลการเรียน
- แบบประเมินผลการสอน
- แบบประเมินผลหลักสูตร
สถานศึกษา
- แผนการเรียนและบันทึก
การสอน ฯลฯ

7
มาตรฐานที่ 2.4 การผลิต การใช พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.4.1 มีการสงเสริมการมีสวนรวมในการ (1) มีการสงเสริม วางแผนจัดหาและผลิตสื่อ
วางแผนจัดหาและผลิตสื่อและ
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของครู
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูระหวาง (2) มี (1) มีการสงเสริมการมีสวนรวมระหวาง
สถานศึกษากับครูผูสอน และ
สถานศึกษากับครูผสู อน และผูปกครอง
ผูปกครอง หรือชุมชน
หรือชุมชน
(3) มี (2) ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) สถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง
สามารถจัดหาผลิตสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ
ไดหลากหลาย

- บันทึกการใชสื่อและ
เทคโนโลยี
- บันทึกการประชุมครู
- บันทึกการประชุมผูปกครอง
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา
- สัมภาษณ

2.4.2 มีการใช และพัฒนาสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน

(1) ไมมีการใช และพัฒนาสื่อในการจัด
การเรียนการสอน
(2) มีการใชและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียน
การสอนแตไมเปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) มีลายลักษณอักษร
(4) มี (3) มีการประเมินผลการใชสื่อในการจัด
การเรียนการสอนและนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุง

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อ
- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกการจัดทำ จัดหาสื่อ
และซอมสื่อ
- สังเกตจากสภาพจริง

2.4.3 มีระบบการใหบริการ การใชและ
การบำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

(1) ไมมีระบบการใหบริการ การใช และการ
บำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
(2) มีระบบการใหบริการ การใชและการบำรุง
รักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู แต
ไมมีหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(4) มี (3) มีการประเมินผลการใหบริการ การใช
และการบำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยี และ
นำผลมาพัฒนาปรับปรุง

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อ
- แผนการจัดการเรียนรู
- เอกสารที่เกี่ยวของ
- สังเกตจากสภาพจริง
- สัมภาษณ

2.4.4 มีการขยายผลการใชสื่อที่มี
คุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ

(1) ไมมีการขยายผลการใชสื่อที่มีคุณภาพและ
เผยแพรแกผูสนใจ
(2) มีการขยายผลการใชสื่อที่มีคุณภาพและ
เผยแพรแกผูสนใจแตไมมีเอกสารหลักฐาน
ชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(4) มี (3) มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อ
- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกการประชุม
- เอกสารเผยแพร
- สัมภาษณ

8
มาตรฐานที่ 2.5 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.5.1 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาม
ตามกลุมสาระฯ
กลุมสาระฯอยางนอย 1 สาระ
(2) มี (1) มากกวา 2 สาระ
(3) มี (2) ทุกกลุมสาระ
(4) มี (3) มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระตาง ๆ

- บันทึกการใชสื่อและ
เทคโนโลยี
- บันทึกการประชุมครู
- บันทึกการประชุมผูปกครอง
หรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- สัมภาษณ

2.5.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน

(1) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนอยางนอย 1
กิจกรรม
(2) มี (1) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนอยาง
หลากหลาย
(3) มี (2) ทุกฝายมีสวนรวมจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
(4) มี (3) ปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อ
- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกการจัดทำ จัดหาสื่อ
และซอมสื่อ
- สังเกตจากสภาพจริง

2.5.3 มีการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อ
พัฒนานักเรียน

(1) ไมมีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
นักเรียน
(2) มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
นักเรียน
(3) มี (2) มีการประเมินผลและนำผลมา
ปรับปรุงพัฒนา
(4) มี (3) มีการเผยแพรและคนในโรงเรียน
รับรูมากกวารอยละ 80

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนรู
- เอกสารที่เกี่ยวของ
- สังเกตจากสภาพจริง
- สัมภาษณ

2.5.4 มีการจัดบริการและสวัสดิการ
(1) ไมมีการจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ
ตางๆ เพื่อชวยเหลือและแกปญหา
เพื่อชวยเหลือ และแกปญหาของนักเรียน
ของนักเรียน
(2) มีการจัดบริการและสวัสดิการตางๆ เพื่อ
ชวยเหลือ และแกปญหาของนักเรียน
ปละ 1 ครั้ง
(3) มี (2) จัดปละ 2-3 ครั้ง
(4) มี (3) มีการเผยแพรใหทุกคนในโรงเรียน
และชุมชนไดรับรูมากกวารอยละ 80

- บันทึกการใชสื่อและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกการประชุม
- เอกสารเผยแพร
- สัมภาษณ

9
มาตรฐานที่ 2.6 การพัฒนาแหลงเรียนรู
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.6.1 มีหองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ (1) หองสมุดมีปริมาณหนังสือไมเพียงพอและ
และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ไมมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
นักเรียนรักการอาน
รักการอาน
(2) มีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน
อยางนอย 1 กิจกรรม
(3) มี (2) มีมากกวา 2 กิจกรรมและหลากหลาย
(4) (4) มี (3) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานและการจัดหาหนังสือ
ใหมีปริมาณมากขึ้น

- หองสมุด
- ใบรายการหนังสือ
- แบบสรุปผลการจัด
หองสมุด
- เอกสารภาพถาย
- สรุปผลการจัดกิจกรรมรัก
การอาน

2.6.2 มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน
เพียงพอและใชประโยชนคุมคา

(1) หองปฏิบัติการตาง ๆ มีไมครบถวน
เพียงพอและใชประโยชนไมคุมคา
(2) หองปฏิบัติการตาง ๆ มีครบถวนเพียงพอ
และใชประโยชนอยางคุมคา
(3) มี (2) มีการรายงานผลการใชอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการนำผลการรายงานมาปรับปรุง
พัฒนาหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ

- หองปฏิบัติการตาง ๆ
- สัมภาษณ
- สรุปผลการใชหอง
ปฏิบัติการ
- ตรวจตามสภาพจริง

2.6.3 มีการจัดมุม / แหลงสงเสริม
การเรียนรูการเรียนรูทั้งใน
และนอกหองเรียน

(1) ไมมีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรู
ทั้งในและนอกหองเรียน
(2) มีการจัดมุม/แหลงการเรียนรู ทั้งในและ
นอกหองเรียน
(3) มี (2) มีการใชมุมหรือแหลงสงเสริมการ
เรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(4) มี (3) มีการประเมินผลการใชมุมหรือ
แหลงสงเสริมการเรียนรูเพื่อนำมาพัฒนา
ปรับปรุง

- แหลงการเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน
- บันทึกการใชแหลงเรียนรู
- บรรยากาศการจัดแหลง
เรียนรู
- สังเกตตามสภาพจริง

2.6.4 มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายใน
บริเวณสถานศึกษา

(1) ไมมีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายใน
บริเวณสถานศึกษา
(2) มีการจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณ
สถานศึกษา
(3) มี (2) มีการพัฒนาปรับปรุงและจัด
สภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณ
สถานศึกษาอยูเสมอ และชุมชน
ไดรับรูมากกวารอยละ 80
(4) บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณ
สถานศึกษา

- สภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา
- สรุปผลการจัด
สภาพแวดลอม
- แผนงาน / โครงการ
- รายงานการประเมิน
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คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 3
การบริหารการจัดการ

มาตรฐานที่ 3.1 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

3.1.1 มีการจัดระบบขอมูลและ
สารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม
และเปนปจจุบัน

(1) ไมมีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
พื้นฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
(2) มีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ
พื้นฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
(3) มี (2) มีการรายงานผลการจัดระบบขอมูล
และสารสนเทศพื้นฐานอยางสม่ำเสมอ
(4) มี (3) มีการเผยแพรระบบขอมูลและ
สารสนเทศแกทุกคนและชุมชนใหรับทราบ

- สถิตินักเรียน
- งานฝายตาง ๆ และระบบ
การจัดเก็บขอมูล
- รายงานผลการประเมิน
- งานระบบสารสนเทศ
- สัมภาษณ
- สังเกตตามสภาพจริง

3.1.2 มีการจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศอยางเปนระบบ
ทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง

(1) ไมมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยาง
เปนระบบ ทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง
(2) มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศแตไม
เปนระบบ ทันสมัยและพัฒนาไมตอเนื่อง
(3) มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปน
ระบบ ทันสมัย และพัฒนาไมตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการรายงานผลกการจัดเก็บขอมูล
และเผยแพรใหทุกคนและชุมชนรับทราบ

- สถิตินักเรียน
- งานฝายตางๆ และระบบ
การจัดเก็บขอมูล
- รายงานผลการประเมิน
- งานระบบสารสนเทศ
- สัมภาษณ
- สังเกตตามสภาพจริง

3.1.3 มีการนำขอมูลและสารสนเทศ
ไปใชในการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน

(1) ไมมีการนำขอมูลและสารสนเทศไปใชใน
การบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
(2) มีการนำขอมูลและสารสนเทศไปใชในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน
นอยกวารอยละ 50
(3) มี (2) มีการรายงานผลการนำขอมูลและ
สารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน

- แผนการจัดการเรียนรู
- สรุปผลการจัดทำขอมูล
สารสนเทศ
- สัมภาษณ
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- สัมภาษณ

3.1.4 การเผยแพรขอมูลขาวสาร
กิจกรรมในสถานศึกษาและ
ผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา

(1) ไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมใน
สถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
(2) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมใน
สถานศึกษา แตไมตอเนื่อง สม่ำเสมอ
(3) มี (2) มีการเผยแพรอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
(4) มี (3) มีการนำผลการพัฒนาคุณภาพมา
ปรับปรุง พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

- เอกสารเผยแพร
- การประชาสัมพันธ
- ธรรมนูญโรงเรียน
- สัมภาษณ
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มาตรฐานที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

3.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำป
สอดคลองกับเปาหมาย และ
นโยบายในการจัดการศึกษา
ตลอดจนสภาพของทองถิ่นและ
สถานศึกษา

(1) มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำป แตไมคำนึงถึงเปาหมาย นโยบายในการ
จัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความ
ตองการของทองถิ่น ไมมียุทธวิธีการ พัฒนาที่ชัดเจน
ดำเนินงานไมคอยเปนไปตามแผน แตมีผูรับผิดชอบงาน มีการรายงานไมชัดเจน
(2) มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำป สอดคลองกับเปาหมาย นโยบายในการ
จัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความ
ตองการของทองถิ่น มียุทธวิธีการพัฒนาไมชัดเจน
ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานตามปญหาที่เกิด แตมี
ผูรับผิดชอบชัดเจน การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานไมสม่ำเสมอ มีการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะที่หนวยงานกำหนด
(3) มี (2) มียุทธวิธีการพัฒนาชัดเจน จัดลำดับกิจกรรม
การปฏิบัติงาน เปนเหตุเปนผล จัดชวงเวลาที่
เหมาะสมและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและดำเนินงาน
ไดตามแผนเปนสวนใหญ มีการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาไดตามแผน แตไม
ครบถวน มีการรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะ
บางกลุมเปาหมาย
(4) มี (3) มีการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบครบ
ทุกกิจกรรมมีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาอยางตอเนื่องเปนไปตามแผนการนิเทศ
และมีการรายงานผลการดำเนินงานใหผูปกครอง
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทุกกลุม
เปาหมาย

- แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
ประจำป
- โครงการ / กิจกรรม
ตางๆ
- บันทึกการดำเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานประจำป
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ
- สัมภาษณ

3.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

(1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน มีการบริหารการจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกระทรวง มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน แตไมมี
รายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ ไมมีการ
นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชแกปญหาได
(2) มี (1) มีการรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน มีการนำการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในมาใชแกปญหา/พัฒนา
บางสวน และยังขาดความชัดเจนทุกประเด็น
(3) มี (2) มีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องมีรองรอย
หลักฐานปรากฎแตยังขาดความชัดเจนในบาง
ประเด็น
(4) มี (3) มีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องมีรองรอย
หลักฐานปรากฎชัดเจน สามารถตรวจสอบได

- แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
ประจำป
- โครงการ / กิจกรรม
ตางๆ
- บันทึกการดำเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานประจำป
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ
- สัมภาษณ
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ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

3.2.3 การบริหารเชิงกลยุทธและ
ใชหลักการมีสวนรวม

(1) สถานศึกษามีการดำเนินงาน กำหนดทิศทางการบริหาร
สถานศึกษา(วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค)
กำหนดกลยุทธการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จ
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบตามตัวชี้วัดและมีระบบการคิด ตนทุน
ผลผลิต ตนทุนกิจกรรมและตนทุนของหนวยงาน โดย
สถานศึกษา ไมมีรองรอยหลักฐานอางอิงแตสามารถ
นำผลการประเมินมาใชในการแกไข/พัฒนาบางสวน
(2) มี (1) มีรองรอยหลักฐานอางอิงที่ขาดความชัดเจน แต
สามารถนำผลการประเมินมาใชในการแกไข/พัฒนาได
บางสวน
(3) มี (2)มีรองรอยหลักฐานปรากฎที่ยังขาดความชัดเจนใน
บางสวน
(4) มี (3) มีรองรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบไดครบทั้งหมด

- แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำป
- โครงการ / กิจกรรม
ตางๆ
- บันทึกการดำเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานประจำป
- เอกสารประชาสัมพันธ
- สัมภาษณ

3.2.4 รูปแบบการบริหาร
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบและถวงดุล

(1) มีการกำหนดเปาหมายความสำเร็จในรอบปที่ดำเนิน
การแตไมใชฐานขอมูลของผลการดำเนินงานในรอบป
ที่ผานมา จัดสรรงบฯ และทรัพยากรสอดคลองกับ
เปาหมายความสำเร็จ ตรวจสอบผลการดำเนินการ มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มี (1) แตขาดการควบคุมและบริหารความเสี่ยงและ
การตรวจสอบผลการดำเนินการ ไมมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ความและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูมีสวนเกี่ยวของ
และสาธารณชน
(3) มี (2) มีการควบคุม และบริหารความเสี่ยงบาง
ตรวจสอบผลการดำเนินการ มีการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จบาง
นำผลการดำเนินการมาปรับเปาหมาย ความสำเร็จใน
รอบปถัดไป และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน โดยมีรองรอย
หลักฐานปรากฎ
(4) มี (3) มี รองรอยหลักฐานปรากฎชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได

- แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำป
- โครงการ / กิจกรรม
ตางๆ
- บันทึกการดำเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานประจำป
- เอกสารประชาสัมพันธ
- สัมภาษณ
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มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารงบประมาณและการบริการ
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

3.3.1 มีการบริหารงบประมาณ
เหมาะสมเพียงพอ

(1) การบริหารงบประมาณไมเหมาะสมเพียงพอ
(2) การบริหารงบประมาณเหมาะสม เพียงพอ
(3) มี (2) มีการรายงานผลการบริหาร
งบประมาณอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการเผยแพรการรายงานผลใหทุกคน
และชุมชนไดทราบ

- เอกสารงานงบประมาณ
- สรุปผลการเงินของโรงเรียน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

3.3.2 มีแผนการติดตาม ควบคุม
การใชงบประมาณ

(1) ไมมีแผนการติดตาม ควบคุมการใช
งบประมาณ
(2) มีแผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณ
แตไมดำเนินงานตามแผน
(3) มี (2) มีการดำเนินงานตามแผน
(4) มี (3) มีการรายงานผลและเผยแพรแผนการ
ติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณใหทุกคน
ทราบ

- แผนการดำเนินงาน
งบประมาณโรงเรียน
- แผนปฏิบัติการ
- สัมภาษณ
- บัญชีรายรับ-รายจายของ
โรงเรียน
ฯลฯ

3.3.3 มีการรายงานผลการใช
งบประมาณเปนระบบ โปรงใส
และตรวจสอบได

(1) ไมมีการรายงานผลการใชงบประมาณเปน
ระบบ โปรงใสและตรวจสอบได
(2) มีการรายงานผลการใชงบประมาณเปนระบบ
โปรงใสและตรวจสอบไดแตไมตอเนื่อง
(3) มี (2) มีการรายงานผลอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการเผยแพรการรายงานผลใหทุกคน
ทราบ

- แผนการดำเนินงาน
งบประมาณโรงเรียน
- แผนปฏิบัติการ
- สัมภาษณ
- รายงานผลการใช
งบประมาณ
ฯลฯ

3.3.4 มีการจัดบริการตาง ๆ ใหแก
บุคลากรตามความเหมาะสม
และทั่วถึง

(1) การจัดบริการตางๆ ใหแกบุคลากร ไมจัด
ตามความเหมาะสมและทั่วถึง
(2) การจัดบริการตางๆ ใหแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม และทั่วถึงนอยกวารอยละ 50
(3) มีการจัดบริการตางๆ แกบุคลากรตามความ
เหมาะสมและทั่วถึงมากกวารอยละ 50
(4) มีการรายงานผลการจัดบริการตางๆ ใหแก
บุคลากร

- คำสั่ง
- รายงานการประชุม
- เอกสารการดำเนินงาน
- โครงการจัดบริการแก
บุคลากร
- สัมภาษณ
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 3.4 การบริหารงานอาคารสถานที่
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

3.4.1 มีอาคารสถานที่ทุกแหง มีความ (1) อาคารสถานที่ทุกแหง ไมมีความสะอาด
สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง
มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแกการ
ไมเหมาะสมแกการทำกิจกรรม
ทำกิจกรรม
(2) อาคารสถานที่บางแหง มีความสะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมแกการทำกิจกรรม
(3) อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาด ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแกการ
ทำกิจกรรม
(4) มีการรายงานผลการใชสถานที่

- อาคารสถานที่
- การจัดบรรยากาศ
- รายงานผลการใชอาคาร
สถานที่
- ธรรมนูญโรงเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
ฯลฯ

3.4.2 มีอุปกรณ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกประจำอาคาร
มีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณ
อยูในสภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัย

(1) อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำ
อาคาร มีปริมาณ ไมเพียงพอ รอบบริเวณไมอยู
ในสภาพดี สะอาดและปลอดภัย
(2) อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำ
อาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณอยูใน
สภาพดี สะอาดและปลอดภัย
(3) มี (2) มีการจัดหาอุปกรณ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพิ่มเติมและจัดบริเวณใหอยูในสภาพดี
สะอาด และปลอดภัยเสมอ
(4) มี (3) มีการรายงานการใชและจัดหาอุปกรณ
อำนวยความสะดวก

- อาคารสถานที่
- การจัดบรรยากาศ
- อุปกรณ
สิ่งอำนวยความสะดวก
- สังเกตตามสภาพจริง
ฯลฯ

3.4.3 มีการจัดระบบซอมบำรุง
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ

(1) ไมมีการจัดระบบซอมบำรุงเหมาะสมและ
ทันตอเหตุการณ
(2) มีการจัดระบบซอมบำรุงเหมาะสม แตไม
ทันตอเหตุการณ
(3) มีการจัดระบบซอมบำรุงเหมาะสมและ
ทันตอเหตุการณ
(4) มีการรายงานผลการจัดระบบซอมบำรุงอยาง
ตอเนื่อง

- เอกสารการจัดซอมบำรุง
- สัมภาษณ
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
ฯลฯ

3.4.4 มีระบบสาธารณูปโภคอยูใน
สภาพใชการไดดี ปลอดภัยและ
มีระบบปองกันอันตราย

(1) ไมมีระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี - ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตรายได
- เอกสารรายงานผลการใช
(2) ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี
สาธารณูปโภค
ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตรายได
- สัมภาษณ
บางแหง
ฯลฯ
(3) ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี
ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตรายได
ทุกแหง
(4) มีการรายงานผลการจัดระบบสาธารณูปโภค
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คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 4
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน

มาตรฐานที่ 4.1 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

4.1.1 มีการสำรวจความตองการของ
(1) ไมมีการสำรวจความตองการของผูปกครอง
ผูปกครองและชุมชน ในการพัฒนา
และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพสถานศึกษา
(2) มีการสำรวจความตองการของผูปกครองและ
ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แต
ไมเปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) เปนลายลักษณอักษร
(4) มี (3) มีการนำผลการสำรวจความตองการของ
ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

- แบบสำรวจความ
ตองการของชุมชน
- ธรรมนูญโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- สัมภาษณ
ฯลฯ

4.1.2 มีการกำหนดวิสัยทัศน และ
เปาหมายการจัดการศึกษา
รวมกัน

(1) มีการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
จัดการศึกษา
(2) มี (1) มีการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
ศึกษารวมกันแตไมมีเอกสาร หลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) มีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(4) มี (3) มีการปฏิบัติหรือดำเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน และเปาหมายการจัดการศึกษา

- ธรรมนูญโรงเรียน
- คำสั่ง
- บันทึกการประชุม
- แผนพัฒนาสถานศึกษา
- SAR ของโรงเรียน
ฯลฯ

4.1.3 มีสมาคม ชมรม หรือองคกร
ที่ใหการสนับสนุนสถานศึกษา

(1) ไมมีสมาคม ชมรม หรือองคกรที่ใหการ
สนับสนุนสถานศึึกษา
(2) มีสมาคม ชมรม หรือองคกรที่ใหการสนับสนุน
สถานศึกษาอยางนอย 1 แหง
(3) มี (2) มีตั้งแต 2 แหงขึ้นไป
(4) มี (3) มีสมาคม ชมรมหรือองคกรที่ใหการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องทำใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
ธรรมนูญโรงเรียน
- บันทึกการใหความ
รวมมือกับโรงเรียน
- สัมภาษณ
- คำสั่ง
ฯลฯ

4.1.4 มีผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู

(1) ไมมีผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
(2) มีผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
(3) มี (2) มีรายงานผลการมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
(4) มี (3) มีการเผยแพรขอมูลการรายงานผล
ใหทุกคนทราบ

- เอกสารคำสั่ง
- บันทึกการประชุม
- หลักสูตรสถานศึกษา
- สัมภาษณ
- แผนงาน/โครงการ
- หนังสือขอความรวมมือ
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 4.2 การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

4.2.1 มีสถานศึกษาและชุมชน มี
โครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นรวมกัน

(1) สถานศึกษาและชุมชน ไมมีโครงการ /
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมกัน
(2) มีสถานศึกษาและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมกันอยางนอย 1
กิจกรรม
(3) มี (2) มีโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต 2 ขึ้นไป
(4) มี (3) มีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจรรม /
โครงการระหวางสถานศึกษาและชุมชน

- โครงการ / กิจกรรม
- เอกสาร ภาพถาย
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

4.2.2 ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอ
สวนรวมและสังคม

(1) ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
(2) ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและ
สังคม
(3) มีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา
ที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม
(4) มี (3) มีการเผยแพรใหทุกคนไดรับทราบ

- รายงานผลการจัดการศึกษา
- ธรรมนูญโรงเรียน
- แผนปฏิบัติการ
- สัมภาษณ
ฯลฯ

4.2.3 สถานศึกษาใหการสนับสนุน
อยางเหมาะสมและตอเนื่อง

(1) สถานศึกษาไมไดใหการสนับสนุนอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง
(2) สถานศึกษาใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม
(3) มี (2) มีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการรายงานผลการใหการสนับสนุน
และเผยแพรใหทุกคนรับทราบ

- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- สัมภาษณ
- คำสั่ง
- บันทึกการประชุม
- แผนงาน
ฯลฯ

4.2.4 สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการ
ในการใหความรูและบริการ
ชุมชน

(1) สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการให
ความรู
(2) มี (1) สถานศึกษาเปนแหลงบริการชุมชน
(3) มี (2) ชุมชนมาใชบริการและใชสถานศึกษา
เปนแหลงวิทยาการในการใหความรูแกคน
(4) มีการประเมินผลและจัดทำรายงานผล

- แหลงวิทยาการ
- ธรรมนูญโรงเรียน
- รายงานผลของสถานศึกษา
- สัมภาษณ
ฯลฯ

17
คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 5
บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร

มาตรฐานที่ 5.1 คุณลักษณะของผูบริหาร
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

5.1.1 ผูบริหารมีความรูความสามารถ
ในงานวิชาการและการบริหาร
สถานศึกษา

(1) ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการ
และการบริหารสถานศึกษา
(2) มี (1) ผูบริหารนำความรูความสามารถไปใชใน
การบริหารงานวิชาการและสถานศึกษา
(3) มี (2) ผูบริหารมีการบริหารงานสถานศึกษา
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มี (3) บุคลากรและชุมชนยกยองวาเปนผูบริหาร
ที่มีความรูความสามารถในการบริหารงาน

- สัมภาษณ
- สรุปผลการบริหารงาน
โรงเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
- เอกสารรายงานผลงาน
ทุกฝาย
- ใบประกาศนียบัตร
ฯลฯ

5.1.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความ
เปนผูนำ

(1) ผูบริหารมีการจัดทำแผนระยะยาว แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
(2) มี (1) มีการดำเนินงานตามแผน มีการ
ประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(3) มี (2) ผูบริหารสามารถนำโรงเรียนไปสูโรงเรียน
ที่มีคุณภาพ
(4) มี (3) บุคลากรและชุมชนยกยองวาเปนผูบริหาร
ที่มีวิสัยทัศนและเปนผูนำ

- สัมภาษณ
- แผนพัฒนาโรงเรียน
- สรุปผลการบริหารงาน
โรงเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
- เอกสารรายงานผลงาน
ทุกฝาย
ฯลฯ

5.1.3 ผูบริหาร มีความเปน
ประชาธิปไตยและยึดหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม

(1) ผูบริหารมีการจัดประชุมครูทุกคนในโรงเรียน
อยางสม่ำเสมอ
(2) มี (1) รับฟงความคิดเห็นจากผูเขาประชุมทุก
ครั้ง
(3) มี (2) มีการกระจายงาน หนาที่ อำนาจ และเปด
โอกาสใหทุกคนมีสวนรวมกันดำเนินงาน
(4) มี (3) มีการประเมินผลและนำผลมาปรับปรุง

- สัมภาษณ
- รายงานการประชุม
- สรุปผลการบริหารงาน
โรงเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
- เอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน
- โครงสรางการบริหารงาน
ฯลฯ

5.1.4 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
เปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับ
ของผูเกี่ยวของทั้งในและนอก
สถานศึกษา

(1) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
เปนที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา
(2) มี (1) ผูบริหารเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของนอก
สถานศึกษา
(3) มี (2) ผูบริหารสามารถใชคุณธรรม จริยธรรมนำ
โรงเรียนไปสูโรงเรียนที่มีคุณภาพ
(4) มี (3) บุคลากรและชุมชนยกยองวาเปนผูบริหาร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี

- สัมภาษณ
- สรุปผลการบริหารงาน
โรงเรียน
- เอกสารภาพถายกิจกรรม
ของโรงเรียน
- สังเกตตามสภาพจริง
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 5.2 คุณลักษณะของครูผูสอน
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

5.2.1 ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ
(1) ครูผูสอนมีความรูความเขาใจหลักสูตร
หลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการ
จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน
ของนักเรียนเปนรายบุคคล
(2) มี (1) ครูผูสอนสามารถนำความรูความเขาใจ
หลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการมาใชในการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลได
บางสวน
(3) มี (2) สามารถนำมาใชในการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลไดทุกคน
(4) มีการจัดทำรายงานผลการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล

- ผลการสำรวจความตองการ
ของผูเรียนและทองถิ่น
- หลักสูตร
- แผนการสอน
- รายงานการประเมินผลการ
ใชหลักสูตร
- สัมภาษณ
ฯลฯ

5.2.2 ครูผูสอนมีทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามความ
สนใจ มีความสามารถในการ
จัดชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ

(1) ครูผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แกนักเรียน
(2) มี (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ
ของนักเรียน
(3) มี (2) มีความสามารถในการจัดชั้นเรียนและ
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักเรียนและผูเกี่ยวของ
(4) มี (3) นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพ

- แผนการสอน
- สื่อการเรียนรู
- บันทึกความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน
- รายงานสรุปการจัดการ
เรียนการสอนในแตละ
ภาคเรียน ฯลฯ

5.2.3 ครูผูสอนมุงมั่นในการปฏิิบัติงาน
และรับผิดชอบในหนาที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดี

(1) ครูผูสอนมุงมั่นในการปฏิิบัติงานและ
รับผิดชอบในหนาที่ของตน
(2) มี (1) มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี
(3) มี (2) มีการประเมินผลการเรียนการสอนมี
การจัดระบบขอมูลและ
(4) มี (3) นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพ

- สรุปผลการดำเนินงาน
ของครู
- แฟมสะสมผลงานครู
- สัมภาษณ
- เกียรติประวัติและผลงาน
ดีเดน
ฯลฯ

5.2.4 ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเอง
สม่ำเสมอและใชกระบวนการ
วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

(1) ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
(2) มี (1) ครูผูสอนใชกระบวนการวิจัยพัฒนา
การเรียนการสอน
(3) มี (2) มีการพัฒนาตนเองและใชกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอนสม่ำเสมอ
(4) มี (3) ครูไดรับการยกยองวาเปนครูที่มี
คุณภาพจากโรงเรียน ชุมชน และประเทศ

- ผลงานดีเดนของครู
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
- แฟมสะสมผลงานครู
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

5.3.1 มีบุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาท
หนาที่และปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบ

(1) บุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง
(2) มี (1) มีการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
(3) บุคลากรสนับสนุนปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผล
มาพัฒนาปรับปรุง

- แผนพัฒนาโรงเรียน
- คำสั่งโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- แผนงานโครงการ
- เอกสารภาพถาย
ฯลฯ

5.3.2 บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีและใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา

(1) บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) มี (1) ใหความรวมมือกับสถานศึกษา
(3) มี (2) ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) มี (3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพรใหทุกคนทราบ

- คำสั่งโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- แผนงานโครงการ
- เอกสาร ภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

5.3.3 มีบุคลากรสนับสนุนตระหนัก
ในการเปนแบบอยางที่ดี

(1) บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเปนแบบ
อยางที่ดี
(2) มี (1) มีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) มี (2) สามารถเปนตนแบบที่ดีแกนักเรียน
ในสถานศึกษา
(4) มี (3) ไดรับการยกยองและไดรับรางวัลตาง ๆ

- คำสั่งโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- แผนงานโครงการ
- เอกสาร ภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

5.3.4 มีบุคลากรสนับสนุนมีความรู
ความสามารถเขาใจแนวทาง
การจัดการศึกษา

(1) บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจ
แนวทางการจัดการศึกษา
(2) มี (1) นำความรูความเขาใจไปดำเนินงานได
(3) มี (2) สามารถดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี (3) บุคลากรสนับสนุนรวมจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจนโรงเรียนมีคุณภาพ

- คำสั่งโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- แผนงานโครงการ
- เอกสาร ภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

20
มาตรฐานที่ 5.4 การบริหารงานบุคลากร
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

5.4.1 มีโครงสรางการบริหารและบทบาท
หนาที่ของบุคลากรกำหนดไวชัดเจน

(1) มีโครงสรางการบริหารและบทบาทหนาที่
ของบุคลากร
(2) มี (1) มีการกำหนดไวชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร
(3) มี (2) มีโครงสรางการบริหารที่ดี และ
(4) บุคลากรรูบทบาทหนาที่ของตนเองชัดเจน
(5) มี (3) การดำเนินงานของสถานศึกษา
มีคุณภาพ

- โครงสรางการบริหารงาน
- โครงสรางสายงาน
- คำสั่ง
- บันทึกการประชุม
ฯลฯ

5.4.2 มีการจัดระบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินและพัฒนางานดำเนินไป
อยางสม่ำเสมอ

(1) ไมมีการจัดระบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินและพัฒนางาน
(2) มีการจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
และพัฒนางาน แตไมตอเนื่อง
(3) มี (2) มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการประเมินผลการนิเทศและ
นำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข
ใหมีประสิทธิภาพ

- คำสั่ง
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- บันทึกการประชุม
- เอกสารรายงานผลการ
นิเทศ
ฯลฯ

5.4.3 มีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ
จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยาง
เหมาะสม

(1) ไมมีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ
จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม
(2) มีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ
จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม
(3) มี (2) มีการปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
(4) มี (3) การดำเนินงานในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ

- สัมภาษณ
- เอกสารผลงาน
- สังเกตตามสภาพจริง
ฯลฯ

5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากรดำเนิน
อยางเปนระบบตอเนื่องและทั่วถึง

(1) ไมมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(2) มีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(3) มีการพัฒนาบุคลากรดำเนินการอยางเปน
ระบบตอเนื่องและทั่วถึง
(4) บุคลากรไดรับการพัฒนาจนมีคุณภาพ
ทุกคน

- เอกสารงานพัฒนา
บุคลากร
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

21
คูมือการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 6
ความดีเดนของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 6.1 โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

6.1.1 มีโครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลอง
กับวิสัยทัศน นโยบายและเปาหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(1) โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับวิสัยทัศน
นโยบาย และเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(2) มีโครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับ
วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) มี (2) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(4) มี (3) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา

- โครงการ/กิจกรรมดีเดน
- เกียรติบัตร
- ธรรมนูญโรงเรียน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

6.1.2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ใชหลักการบริหารการจัดการ
แบบมีสวนรวม

(1) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษา
(2) มี(1) ใชหลักการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม
(3) มี (2) มีโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
มีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มี (3) มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
และมีการรายงานผล

- โครงการ/กิจกรรมดีเดน
- เกียรติบัตร
- ธรรมนูญโรงเรียน
- คำสั่ง
- หนังสือขอความรวมมือ
- สัมภาษณ ฯลฯ

6.1.3 มีการดำเนินโครงการเนนการ
ทำงานเปนระบบและเกิดประโยชน
ในวงกวาง

(1) มีการดำเนินโครงการที่ไดกำหนดไว
(2) มีการดำเนินโครงการเนนการทำงาน
เปนระบบ
(3) มี (2) การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนในวงกวาง
(4) มี (3) สถานศึกษาไดรับการยอมรับจาก
บุคลากรและชุมชน

- โครงการ/แผนงาน
- แผนการปฏิบัติงาน
- เอกสารรายงานผล
การดำเนินงาน
- สัมภาษณ ฯลฯ

6.1.4 มีผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติหนาที่
ดวยความเต็มใจและยึดเปาหมาย
ความสำเร็จของงานรวมกัน

(1) ผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
(2) มี (1) ปฏิบัติดวยความเต็มใจและ
ยึดเปาหมาย
(3) มี (2) ทุกฝายรวมกันดำเนินงาน
จนเกิดความสำเร็จ
(4) มี (3) ทุกฝายยอมรับและชื่นชมกับ
ความสำเร็จของสถานศึกษา

- โครงการ/แผนงาน
- แผนการปฏิบัติงาน
- วุฒิบัตรของโรงเรียน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ ฯลฯ

22
มาตรฐานที่ 6.2 ผลจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมดีเดน
ที่

ตัวบงชี้

6.2.1 มีผลงานเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการของนักเรียนรอบดาน

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

(1) มีผลงานเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
สถานศึกษา
(2) มี (1) ผลงานเกิดประโยชนตอพัฒนาการ
ของนักเรียนบางดาน
(3) มี (2) ผลงานเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการของนักเรียนรอบดาน
(4) มี (3) นักเรียนมีพัฒนาสการสมวัย

- ผลงานของโรงเรียน
- เกียรติของโรงเรียน
- แผนงาน / โครงการ
- สัมภาษณ
ฯลฯ

6.2.2 มีผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียน (1) มีผลงานเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา
สถานศึกษา
(2) มี (1) มีผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียน
(3) มี (2) มีผลงานครอบคลุมทั้งสถานศึกษา
(4) มี (3) นักเรียนและสถานศึกษามีคุณภาพ

- ผลงานของโรงเรียน
- เกียรติของโรงเรียน
- แผนงาน / โครงการ
- สัมภาษณ
ฯลฯ

6.2.3 มีผลงานไดรับการยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของและชุมชน

(1) ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของใน
สถานศึกษา
(2) มี (1) ผลงานไดรับการยอมรับจากชุมชน
(3) มี (2) ผลงานไดรับการยอมรับจากสังคม
และประเทศชาติ
(4) มี (3) โรงเรียนมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับ
จากทุกฝาย

- ผลงานของโรงเรียน
- เกียรติของโรงเรียน
- แผนงาน / โครงการ
- สัมภาษณ
ฯลฯ

6.2.4 มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานอยางแพรหลาย

(1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ
สถานศึกษา
(2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยาง
แพรหลายแตไมตอเนื่อง
(3) มี (2) มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
(4) มี (3) มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ
ผลงานและแจงผลใหทุกคนทราบ

- เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ
- แผนปายหนาโรงเรียน
- แผนงาน / โครงการ
- ภาพถายกิจกรรม
- ปายประชาสัมพันธ
- คำสั่งโรงเรียน
- รายงานผลการประเมิน
ฯลฯ

คูมือประเมินผูบริหาร

1
คูมือการประเมินผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 1
การบริการงานและการจัดการ

มาตรฐานที่ 1 ผูบริหารมีการบริหารงานและจัดการงานดานตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.1 มีปรัชญาและนโยบายเปน
เครื่องชี้นำในการบริหาร
สถานศึกษา

(1) มีปรัชญาและนโยบายเปนเครื่องชี้นำในการบริหาร
สถานศึกษาแตไมเปนลายลักษณอักษร
(2) มีปรัชญาและนโยบายเปนเครื่องชี้นำในการบริหาร
สถานศึกษา เปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) มีกลไกดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
(4) มี (3) บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผูปกครอง
รับรูมากกวารอยละ 90

- แผนพัฒนาการศึกษา
- ธรรมนูญโรงเรียน
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- แผนยุทธศาสตรโรงเรียน
- แผนงาน / โครงการ
- สรุปปผลการปฏิบัติงาน
ของทุกฝาย
ฯลฯ

1.2 มีการจัดองคกรการบริหาร
และระบบงานที่ชัดเจน

(1) มีการจัดองคกรการบริหารและระบบงานที่ชัดเจน
แตไมเปนลายลักษณอักษร
(2) มีการจัดองคกรการบริหารและระบบงานที่ชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) ติดไวในที่ตาง ๆ อยางชัดเจน
(4) มี (3) บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผูปกครอง
รับรูมากกวารอยละ 90

- คำสั่งแบงสายงาน /
มอบหมายงาน
- ปายแผนภูมิการแบง
สายงาน
- ปายแผนภูมิองคกร
- แผนงาน / โครงการ
- บันทึกการประชุม
- คูมือบริหารงาน
ฯลฯ

1.3 มีการจัดทำแผน โครงการ
คูมือดำเนินงานและคูมือ
ปฏิบัติงาน

(1) มีการจัดทำแผน โครงการ คูมือดำเนินงานและคูมือ
ปฏิบัติงานแตไมเปนลายลักษณอักษรชัดเจน
(2) มีการจัดทำแผน โครงการ คูมือดำเนินงานและคูมือ
ปฏิบัติงาน เปนลายลักษณอักษรชัดเจน
(3) มี (2) มีกลไกการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
(4) มี (3) บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผูปกครอง
รับรูมากกวารอยละ 90

- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- แผนการปฏิบัติงาน
- ขอมูลการดำเนินงาน
- คูมือการดำเนินงานและ
การปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
- บันทึกการประชุม
ฯลฯ

1.4 มีการบริหารงานและ
ควบคุมคุณภาพการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ
ทุกขั้นตอน

(1) ไมมีขอมูลในการดำเนินงาน
(2) มีการบริหารงานและควบคุมคุณภาพ
การดำเนินงานอยางเปนระบบทุกขั้นตอน
(3) มี (2) มีการนำผลมาปรับปรุงแกไขใหการบริหารงาน
และการดำเนินงานมีคุณภาพ
(4) มี (3) มีการแจงผลการบริหารงานและควบคุม
คุณภาพการดำเนินงานใหทุกคนในโรงเรียนและ
ชุมชนทราบ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- แผนการปฏิบัติงาน
- ขอมูลการดำเนินงาน
- สัมภาษณ
- ระบบการนิเทศ กำกับ
ติดตามงาน
ฯลฯ

2
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.5 มีการประเมินตนเองและ
บันทึกผลการปรับปรุงแกไข

(1) ไมมีการประเมินตนเองและบันทึกผลการปรับปรุง
แกไข
(2) มีการประเมินตนเองและบันทึกผลการปรับปรุง
แกไข แตไมเปนลายลักษณอักษรชัดเจน
(3) มีการประเมินตนเองและบันทึกผลการปรับปรุง
แกไข เปนลายลักษณอักษรชัดเจน
(4) มี (3) มีการนำผลการปรับปรุงแกไขมาปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้น

- แบบประเมินตนเอง
- บันทึกผลการปรับปรุง
แกไขงาน
- สรุปผลการประเมินตนเอง
- สัมภาษณ
ฯลฯ

1.6 ใชระบบขอมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน

(1) ไมมีหลักฐานในการใชระบบขอมูล สารสนเทศที่
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
(2) มีหลักฐานในการใชระบบขอมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
(3) มี (2) มีการทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศดวย
คอมพิวเตอร
(4) มี (3) มีการนำขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใชงาน

- เอกสารการดำเนินงาน
ระบบขอมูลสารสนเทศ
- สัมภาษณ
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- รายงานผลที่เกี่ยวของ
ฯลฯ

1.7 มีการนิเทศ ติดตาม กำกับ
ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ

(1) ไมมีการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงาน
(2) มีการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำเนินงานอยางเปนระบบ
(3) มี (2) มีการตรวจสอบวิธีการนิเทศ แนะนำผลการ
นิเทศมาปรับปรุงแกไขใหการนิเทศมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
(4) มี (3) มีการปรับปรุงตนเองหลังการนิเทศ ติดตาม

- เอกสารการนิเทศ กำกับ
ติดตาม
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

3
คูมือการประเมินผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน
ดานที่ 2
ความรูความสามารถและคุณลักษณะ

มาตรฐานที่ 1 ผูบริหารมีความรูความสามารถและคุณลักษณะในการบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่

ตัวบงชี้

1.1 เปนผูนำที่ดี รับผิดชอบตอ
หนาที่ อุทิศเวลาใหโรงเรียน
อยางเต็มที่

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)
(1) ผูบริหารเปนผูนำที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่อุทิศเวลาให
โรงเรียนอยางสม่ำเสมอ
(2) มี (1) สนับสนุนใหทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของโรงเรียน
(3) มี (2) มีการประเมินผลการทำงานของผูบริหารโดย
ผูที่เกี่ยวของ
(4) มี (3) แจงผลการประเมินใหทุกคนรับทราบและมีการ
ปรับปรุงวิธีการบริหารงาน

แหลงตรวจสอบ
- แฟมสะสมผลงาน
ของผูบริหาร
- เกียรติบัตร
- การอบรม ประชุม
สัมมนา
- สัมภาษณ
- การรายงานตนเอง
- สังเกต ฯลฯ

1.2 มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน (1) ผูบริหารมีการจัดทำแผนระยะยาวแผนกลยุทธแผน
กวางไกล
ปฏิบัติงาน
(2) มี (1) ผูบริหารจัดใหมีการดำเนินงานตามแผน มีการประเมิน
และนำผลการประเมินมาปรับปรุง เปาหมายและการ
ดำเนินงาน
(3) มี (2) ผูบริหารสามารถนำโรงเรียนไปสูการเปนโรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(4) มี (3) ชุมชนและสังคมใหการยกยองวาเปนผูบริหารที่มี
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศนกวางไกล บริหารโรงเรียนไดดี

- แฟมสะสมผลงาน
ของผูบริหาร
- เกียรติบัตร
- การอบรม ประชุม
สัมมนา
- สัมภาษณ
- การรายงานตนเอง
- สังเกต ฯลฯ

1.3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี

(1) ผูบริหารมีการประสานสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) มี (1) มีการจัดกิจกรรมประสานสัมพันธกับบุคลากรทุกฝาย
(3) มี (2) มีบรรยากาศการทำงานที่สงเสริมการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
(4) มี (3) สามารถดำเนินงานและปฏิบัติงานโดยทุกฝายรวมมือ
กัน ดวยความยินดีและมีความสุขในการทำงาน

- แฟมสะสมผลงาน
ของผูบริหาร
- เกียรติบัตร
- การอบรม ประชุม
สัมมนา
- สัมภาษณ
- การรายงานตนเอง
- สังเกต ฯลฯ

1.4 มุงมั่นในการศึกษาหาความรู
เขาใจหลักสูตร กระบวนการ
การเรียนการสอน สื่อ
การวัดผล การแนะแนว
จนสามารถนิเทศภายใน

(1) มีความมุงมั่นในการศึกษาหาความรู เขาใจหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน สื่อการวัดผล การแนะแนว
จนสามารถนิเทศภายในแตไมมีหลักฐานชัดเจน
(2) มี (1) มีหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ทุกคน
(4) มี (3) มีการเผยแพรขอมูลการบริหารงานให
บุคลากรทุกคนทราบและปรับปรุงแกไข

- แฟมสะสมผลงาน
- หลักสูตร
- การรายงานผลการ
บริหารงานฝายตางๆ
- สัมภาษณ /สมุด
นิเทศ
- สังเกต
ฯลฯ

4

ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.5

เปนผูมีความสามารถในการ
แสวงหาความรวมมือจาก
ชุมชน

(1) มีการแจงในที่ประชุม
(2) มี (1) มีนโยบายและแผนงานเพื่อสรางความรวมมือ
จากชุมชน
(3) มี (2) มีการดำเนินงานตามแผนงานและแจงผล
การดำเนินงานใหทุกคนในโรงเรียนและชุมชนทราบ
(4) มี (3) โรงเรียนและชุมชนรวมมือพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมและการดำเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางดี

- เอกสารรายงานผล
- คำสั่ง / บันทึกการประชุม
- แผนงาน
- สัมภาษณ
- เอกสารภาพถาย
ฯลฯ

1.6

เปนผูที่มีความสามารถใน
การทำงานเปนทีม

(1) ไมมีการสงเสริมการทำงานเปนทีม ตางคนตางทำ
(2) มีการกระจายอำนาจใหคนสวนใหญไดมี สวนรวม
ในการทำงาน
(3) มี (2) การประเมินผลงานเปนทีม
(4) มี (3) การเผยแพรผลการประเมินใหคนในโรงเรียน
ทราบ และนำผลไปปรับปรุงเพื่อใหทำงานเปนทีม
มากขึ้น

- คำสั่งแบงสายงาย
- ขอมูลบุคลากร
- บันทึกการประชุม
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม
ฯลฯ

1.7

มีหลักธรรมของผูบริหารใน
การบริหารในโรงเรียน

(1) ผูบริหารมีหลักธรรมในการบริหารงานในโรงเรียน
(2) มี (1) มีการใชหลักธรรมในการบริหารงานในโรงเรียน
เพื่อใหงาน เกิดประสิทธิภาพ
(3) มี (2) มีบรรยาการในการทำงานที่สงเสริมการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
(4) มี (3) สามารถดำเนินงานโดยทุกฝายปฏิบัติงานดวย
ความเต็มใจและมีความสุขในการทำงาน

- แฟมสะสมผลงานของ
ผูบริหาร
- สัมภาษณ
- เกียรติบัตร
ฯลฯ

1.8

มีความมุงมั่นในการพัฒนา (1) ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและ
ตนเองและ พัฒนางานอยาง
พัฒนางานอยางเปนระบบและตอเนื่องแตไมมี
เปนระบบและตอเนื่อง
หลักฐานชัดเจน
(2) มี (1) มีหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) สงเสริมพัฒนาการตนเองและพัฒนาแกบุคลากร
ทุกฝายอยางเปนระบบและตอเนื่อง
(4) มี (3) บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เปน
ระบบและตอเนื่องจนปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

- แฟมสะสมผลงานของ
ผูบริหาร
- สัมภาษณ
- เกียรติบัตร
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

5
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.9 เปนผูมีความสามารถในการ (1) ไมมีการใชขอมูล หากแตใชประสบการณในการ
แกปญหาและตัดสินใจโดย
ตัดสินและแกปญหา
ใชขอมูลที่ถูกตอง
(2) มีการใชขอมูลมาตัดสินและแกปญหาทุกเรื่อง
(3) มี (2) มีการนำผลการตัดสินมาปรับปรุง
(4) มี (3) มีการเผยแพรผลการตัดสินใหทุกคนใน
โรงเรียนทราบ

- แฟมสะสมผลงานของ
ผูบริหาร
- สัมภาษณ
- เกียรติบัตร
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- คำสั่งการมอบหมายงาน
ฯลฯ

1.10 มีความสามารถ
ในการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ

- เอกสารการประชาสัมพันธ
- แฟมสะสมผลงานของ
ผูบริหาร
- เกียรติบัตร
- สัมภาษณ
ฯลฯ

(1) มีการประชาสัมพันธและการสื่อสาร
(2) มี (1) มีการประชาสัมพันธและการสื่อสาร มากกวา
2 วิธี แตไมสม่ำเสมอ
(3) มี (2) มีการประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงแกไข
(4) มี (3) มีการแจงผลการประเมินใหทุกคนในโรงเรียน
และชุมชนทราบ

คูมือประเมินครู

1
คูมือการประเมินครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของครู
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.1

มีความรัก ความเมตตา เอาใจใส
ดูแล เอื้ออาทร ความทุกข
ความสุขของผูเรียน

(1) มีความตระหนักใหความรัก ความเมตตา
เอาใจใส ดูแลเอื้ออาทร ความทุกข
ความสุขของผูเรียน
(2) มีขอ (1) และมีความพยายาม มีกิจกรรม
มีเอกสารหลักฐาน
(3) มีขอ (1) (2) มีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
ครบบุคคล ที่รับผิดชอบ
(4) มีขอ (1) (2) (3) และมีการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- สัมภาษณ
- เอกสาร / ภาพถาย
- ขอมูลการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

1.2

มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา

(1) รูเขาใจในความรับผิดชอบและการตรงตอ
เวลา
(2) มีคำสั่งแตงตั้งและมอบหมายงาน
(3) มีหลักฐานการปฏิบัติตามคำสั่งและมอบ
หมายงานในความรับผิดชอบและตรงตอเวลา
(4) มีผลงานปรากฎในงานที่รับผิดชอบ บังเกิด
ผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- สัมภาษณ
- คำสั่งแตงตั้งและ
มอบหมายงาน
ฯลฯ

1.3

ประพฤติและปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตามกรอบศีิลธรรม
และวัฒนธรรมไทย

(1) ประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตามกรอบศีิลธรรมและวัฒนธรรมไทย
(2) มี (1) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน
(3) มี (1) (2) และจัดกิจกรรมเผยแพรแกเพื่อนครู
นักเรียนบุคคลทั่วไป
(4) มีผลงานปรากฎและไดรับการยกยองชมเชย
จากหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- สัมภาษณ
- เอกสาร / ภาพถาย
ฯลฯ

1.4

ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางเทาทันเหตุการณ

(1) ตระหนักเห็นคุณคาตอการใฝหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางเทาทันเหตุการณ
(2) มีความพยายามและมีการใฝหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
(3) นำความรูและประสบการณมาใชพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
(4) สามารถนำความรูและนวัตกรรมมาประยุกต
ใชในการจัดการเรียนการสอน

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- สัมภาษณ
- เอกสาร / ภาพถาย
- เกียรติบัตร
ฯลฯ

2
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

1.5 เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพ และ
สามารถพัฒนาตนได

(1) มีความเชื่อวานักเรียนทุกคนมีศักยภาพ และ
สามารถพัฒนาตนได
(2) มีการสำรวจความรูความสามารถของนักเรียน
เปนรายบุคคล
(3) สามารถนำขอมูลจาก (2) ไปจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับนักเรียน
(4) นักเรียนทุกคนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ของตนเอง

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- เอกสาร / ภาพถาย
- เกียรติบัตร
- สัมภาษณ
ฯลฯ

1.6 มุงมั่นปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนเปนสำคัญ

(1) มีความมุงมั่นปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเปนสำคัญ
(2) มี (1) และมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
(3) สามารถจัดการเรียนรูสนองตอบความตองการ
ของนักเรียน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู

- แฟมสะสมผลงานครู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของครู
- เอกสาร / ภาพถาย
- เกียรติบัตร
- สัมภาษณ
ฯลฯ

3
มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสำคัญ
มาตรฐานที่ 2.1 ครูรูเปาหมายของการจัดการศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร
ที่

ตัวบงชี้

2.1.1 ครูมีความรูและเขาใจมาตรฐาน
ของผูเรียนตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

(1) ครูรูและเขาใจมาตรฐานของผูเรียนตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ
(2) สามารถวิเคราะห (1) และนำมาจัดทำ
แผนการเรียนรู
(3) มีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรและมาตรฐานการ
ศึกษาชาติ
(4) จัดทำเอกสารหลักฐานแสดงผลการจัดการ
เรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาชาติ

- แผนการเรียนรู
- มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
- หลักสูตรการศึกษา
- รายงานสรุปผล

2.1.2 ครูสามารถจัดการศึกษาที่สมดุล 4 (1) ครูสามารถจัดการศึกษาที่สมดุล 4 อยาง
อยาง คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา
คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา
พลศึกษา หัตถศึกษาและมาตรฐาน
หัตถศึกษา และมาตรฐานผูเรียนตาม
ผูเรียนตามหลักสูตร (พัฒนาคนไทย
หลักสูตร (พัฒนาคนไทยให เปนมนุษยที่
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
จิตใจ สติปญญา ความรูและ
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
(2) ครูสามารถจัดการเรียนรูดาน (1) โดย
บันทึกเปนแผนการจัดการเรียรู
(3) จัดการเรียนรูดาน (2) มีการวัดและ
ประเมินผลเปนรายบุคคล
(4) นำขอมูลการวัดประเมินผลมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู

- แผนการจัดการเรียนรู
- คุณลักษณะนักเรียน
- รายงานผลการจัด
กิจกรรม
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพ
- สัมภาษณ
- เอกสารภาพถาย

4
Z

Z
ที่

มาตรฐานที่ 2.2 ครูมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรูที่เนน
Z
ผูเรียนเปนสำคัญ
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.2.1 ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตร
เพื่อจัดทำแผนการเรียนได

(1) ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัดทำ
แผนการเรียนได
(2) ครูสามารถวิเคราะหหลักสูตรและจัดทำ
แผนการเรียนรูไดเปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) และสามารถนำไปจัดการเรียนรูได
(4) มีการประเมินผลการจัดการเรียนรูสอดคลอง
ตามเปาหมายหลักสูตร

- เอกสารการวิเคราะห
หลักสูตร
- แผนการจัดการเรียนรู
- สัมภาษณ
ฯลฯ

2.2.2 ครูสามารถจัดทำแผนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
และเนนใหผูเรียนคนควา
หาความรู

(1) ครูสามารถจัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ และเนนใหผูเรียนคนควาหาความรู
ดวยตนเอง
(2) ครูสามารถจัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ และ เนนใหผูเรียนคนควาหาความรู
ดวยตนเอง โดยมีหลักฐานแสดงไดชัดเจน
(3) มี (2) และนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
(4) นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดอยาง
หลากหลาย มีบันทึกการใชแหลงเรียนรูชัดเจน

- แผนการจัดการเรียนรู
- บันทึกหลังสอน
- รายงานจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- รายงานผลการปฏิติงาน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

5
มาตรฐานที่ 2.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
ที่

ตัวบงชี้

2.3.1 ครูสามารถจัดสิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเรา / จูงใจ
เสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

(1) ครูสามารถจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่
ปลุกเรา / จูงใจ เสริมแรงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูเต็มตามศักยภาพ แตขาดหลักฐาน
ชัดเจน
(2) มี (1) และมีหลักฐานเอกสารชัดเจน
(3) มี (2) ครู นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมจัด
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู
(4) มี (3) ผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

- การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น
- คำสั่งโรงเรียน
- เอกสารภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

2.3.2 ครูเขาใจและเอาใจใสผูเรียนเปน (1) ครูเขาใจและเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล
รายบุคคลอยางทั่วถึง
อยางทั่วถึง
(2) มี (1) และมีหลักฐานเอกสารชัดเจน
(3) มี (2) ครูชวยเหลือนักเรียนและสงเสริม
นักเรียนไดบางสวน
(4) มี (3) ครูชวยเหลือและสงเสริมนักเรียนทุกคน
เต็มตามศักยภาพ

- เอกสารการชวยเหลือ
นักเรียน
เปนรายบุคคล
- เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- เอกสาร ภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

2.3.3 ครูสามารถจัดกิจกรรมและ
สถานการณใหผูเรียนได
แสดงออกอยางสรางสรรค
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครูกับผูเรียน
และระหวางผูเรียนกันเอง
โดยครูตองสังเกตและเก็บขอมูล
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

(1) ครูสามารถจัดกิจกรรมและสถานการณให
ผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค สงเสริม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูกับ
ผูเรียนและระหวางผูเรียนกันเอง โดยครูตอง
สังเกตและเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน แตขาดเอกสารหลักฐาน
(2) มี (1) และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) นำผลหรือขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ผูเรียน
(4) มี (3) ครูพัฒนาการเรียนการสอนจนนักเรียน
เกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

- แผนการจัดการเรียนรู
- การวางแผนการเรียน
- การรายงานผลการจัด
กิจกรรม
การเรียนการสอน
- ภาพถาย
- เอกสารที่จัดทำขึ้น
- สังเกตตามสภาพจริง ฯลฯ

2.3.4 ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียน
ฝกคิด ฝกทำ ฝกแกปญหา
และปรับปรุงตนเอง

(1) ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทำ
ฝกแกปญหาและปรับปรุงตนเอง แตขาด
เอกสารหลักฐาน
(2) มี (1) และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
(3) มี (2) นักเรียนไดทำกิจกรรมเพื่อฝกคิด ฝกทำ
ฝกแกปญหาและปรับปรุงตนเองเสมอ
(4) มี (3) นักเรียนสามารถคิดแกปญญาและ
พัฒนาตนเองไดดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ

- แผนการเรียนรู
- แบบประเมินผลจัด
กิจกรรมการเรียน
- บันทึกหลังสอน
- ใบรายงานผลการจัดการ
เรียนรู
ฯลฯ

6
ที่

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.3.5 ครูสามารถใชการเรียนรูที่
(1) ครูสามารถใชแหลงเรียนรู 1 แหง และ
หลากหลาย และเชื่อมโยง
เชื่อมโยงประสบการณจริงได
ประสบการณจริง โดยรวมมือกับ (2) ครูสามารถใชแหลงเรียนรูมากกวา 1 แหง
ชุมชน
และเชือ่ มโยงประสบการณจริงได
(3) มี (2) ครูสามารถจัดและใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณจริง
โดยรวมมือกับชุมชน
(4) มี (3) มีการประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
และนำผลมาปรับปรุงและพัฒนา

- บันทึกการใชแหลงการ
เรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรู
- เอกสารภาพถาย
- บันทึกขอความรวมมือจาก
ชุมชน
ฯลฯ

2.3.6 ครูใชสื่อที่หลากหลาย เพื่อให
นักเรียนสรุปความรูไดดวยตนเอง

(1) ครูใชสื่อ 1 ชิ้น เพื่อใหนักเรียนสรุปความรูได
ดวยตนเอง
(2) ครูใชสื่อที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง
(3) มี (2) ครูและนักเรียนสามารถผลิตและใชสื่อที่
หลากหลาย เพื่อสรางองคความรูตาง ๆ
(4) มี (3) มีการประเมินการใชสื่อและปรับปรุงให
มีคุณภาพเสมอ

- สื่อการจัดการเรียนการสอน
- แผนการจัดการเรียน
การสอน
- สรุปผลการใชสื่อ
- สังเกต
ฯลฯ

2.3.7 ครูสามารถปลูกฝงระเบียบวินัย
คานิยม และคุณธรรมตามวิถี
สังคมไทยและสังคมโลก

(1) ครูสามารถปลูกฝงระเบียบวินัย คานิยม และ
คุณธรรมตามวิถีสังคมไทย และสังคมโลก
(2) มี (1) แกนักเรียนมากกวา รอยละ 50
(3) มี (2) แกนักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบ
(4) มี (3) นักเรียนมีระเบียบวินัย คานิยมและ
คุณธรรมตามวิถีสังคมไทยและสังคมโลกและ
มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

- แผนงาน / โครงการ
- ผลการดำเนินงานตาม
โครงการ
- เอกสารภาพถาย
- คุณลักษณะนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ฯลฯ

2.3.8 ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียน
รักการอานและสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง

(1) ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียนรักการอานและ
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองแกนักเรียน
ไดบางสวน
(2) มี (1) แกนักเรียนมากกวา รอยละ 50
(3) มี (2) แกนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
(4) มี (3) นักเรียนมีนิสัยรักการอานและสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ

- การจัดกิจกรรมรักการอาน
- ใบรายงานผลการจัด
กิจกรรม
- ใบคนควาในหองสมุด
- สัมภาษณ
- เอกสารภาพถาย
ฯลฯ

2.3.9 ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียน
จดบันทึกความรูใหเปนระบบ
และนำความรูสูการปฏิบัติ

(1) ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียนจดบันทึกความรู
ไดแตไมเปนระบบ
(2) ครูสามารถสงเสริมใหผูเรียนจดบันทึก
ความรูใหเปนระบบได
(3) มี (2) ผูเรียนสามารถนำขอมูลหรือความรูที่
จดบันทึกไปใชสูการปฏิบัติได
(4) มี (3) ผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู สามารถจด
บันทึกความรู สรางองคความรูดวยตนเองและ
นำไปใชปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ

- บันทึกการเรียนของนักเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
- เอกสารภาพถาย
- สัมภาษณ
ฯลฯ

7
Z
Z

Z
Z
ที่

มาตรฐานที่ 2.4 ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการของผูเรียน
Z
มีการประเมินเพื่อ วินิจฉัยจุดเดน จุดดอย การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน
Z
การสอนและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.4.1 ครูสามารถประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริง และอิง
พัฒนาการของผูเรียน

(1) ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง และอิงพัฒนาการของผูเรียน
(2) มีเอกสารหลักฐานปรากฎชัดเจนตาม (1)
(3) จัดทำหลักฐานการประเมินผลการเรียน
การสอนถูกตองเปนปจจุบัน
(4) มีการประเมินผลตามสภาพจริง และอิง
พัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง

- ใบประเมินผลการเรียน
- สรุปผลการจัดการเรียน
การสอน
- ผลการเรียนของนักเรียน
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- สัมภาษณ
ฯลฯ

2.4.2 ครูสามารถประเมินเพื่อวินิจฉัย
จุดเดนจุดดอยการประเมิน เพื่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอน
และการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน

(1) ครูสามารถประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดนจุดดอย
การประเมิน
(2) แสดงความรูความสามารถ (1) ไวเปนเอกสาร
หลักฐานตรวจสอบได
(3) เอกสารหลักฐาน (2) ถูกตองเปนปจจุบัน
(4) นักเรียนทุกคนไดรับการตัดสินผลการเรียนรู

- ใบตัดสินผลการเรียน
- สรุปผลการจัดการเรียน
การสอน
- ผลการเรียนของนักเรียน
- เอกสารที่โรงเรียนจัดทำ
- คูมือบริหารงาน
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 2.5 ครูนำผลการประเมินผลการเรียนการสอนปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอน
Z
Z
เพือ่ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน (4 ระดับ)

แหลงตรวจสอบ

2.5.1 ครูสามารถพัฒนาเทคนิคและ (1) ครูสามารถพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือ
เครื่องมือหลากหลาย เพื่อ
ที่หลากหลาย เพื่อประเมินผลการเรียนรู
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ของผูเรียน
(2) สามารถนำ (1) มาประเมินผลการเรียนรู
ปรากฎเปนเอกสารหลักฐาน
(3) มีการเผยแพรเทคนิค และเครื่องมือการ
ประเมินแกเพื่อนรวมงาน
(4) นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิค
และเครื่องมือ เพื่อประเมินผลการเรียนอยาง
ตอเนื่อง

- บันทึกการเรียนรู
- แผนการเรียนรู
- สื่อการเรียนการสอน
- แบบประเมินผลการเรียนรู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
- บันทึกหลังการสอน
ฯลฯ

2.5.2 ครูสามารถนนำผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน

(1) ดำเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนถูก
ตองเปนปจจุบัน
(2) นำผล (1) มาปรับปรุงพัฒนาแสดงผลเปน
รายบุคคล
(3) จัดทำแผนการเรียนรูโดยนำผลจาก (2) เปน
ขอมูล
(4) จัดทำเครื่องมือวิธีการวัดผลที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมผูเรียน

- แบบประเมินผลการเรียนรู
- พฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน
- แผนการเรียนรู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

2.5.3 ครูสามารถนำผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

(1) ครูสามารถวิเคราะหผลการประเมินการ
จัดการเรียนรู
(2) นำขอมูล (1) มาปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของตนเอง
(3) จากขอ (2) มีบันทึกแผนการจัดการเรียนรู
(4) นำผลการประเมินพฤติกรรมการสอนมา
ปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนเองอยาง
ตอเนื่อง

- แบบประเมินผลการเรียนรู
- พฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน
- แผนการเรียนรู
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- สัมภาษณ
ฯลฯ

