บทนำ
คู่มือกำรประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมภำคใต้
เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
*******************
๑. ควำมเป็น มำ
งานคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ
ในเขตการศึกษา ๒ พ.ศ.๒๕๐๔ สาระสาคัญตอนหนึ่งระบุว่า “ปอเนาะใดที่จัดการศึกษาด้านการสอนได้ดี
จะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ” กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้กาหนดวิธีการ
และจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสมนาคุณโรงเรียนที่ปรับปรุงกิจการดีเด่น ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ
พร้ อมทั้งรั บ รางวั ล พระราชทานเป็ น ประจาทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๔ ต่อมา พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๐๖
และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดทาการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมี
พระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ข้อความ
ทรงพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจำนวนมำกมำย ซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำม
ศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรี ยนซึ่งจัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รั บกำรเรียนดี เป็น ส่วนรวม
นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ ำ ว สมควรจะได้ รั บ รำงวั ล พระรำชทำน และทรงยิ น ดี จ ะ
พระรำชทำนรำงวัลให้
ในการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นภารกิจสาคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะนอกจากเป็นโอกาสอันดี
ในการทากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็น
เครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตการศึกษา ๒ (สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ในปัจจุบัน) ได้มีการ
ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลาดับ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจุบันถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ การคัดเลือกใช้วิธีการประเมินตามแบบประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนจัดทาขึ้น การประเมิน ใช้ห ลัก การสัม ภาษณ์แ ละพิจ ารณา
หลักฐานหรือร่องรอยที่ปรากฏ โดยมีรายการประเมินและเกณฑ์กาหนดไว้ชัดเจน
การดาเนิน การคัด เลือ กผู้เ ข้า รับ รางวัล พระราชทานนี้ เป็น งานที่มีเ กีย รติ เป็น สิริม งคล
สมควรที่ผู้เ กี่ย วข้อ งทุก ฝ่า ยต้อ งดาเนิน การด้ว ยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การประเมิน และ
คัดเลือกคณะกรรมการต้ องกระทาอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธ รรม ใช้ความสามารถและดุล ยพินิจ
ในการตัดสิน ผลอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นกลาง ไม่โ น้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคล
หรือโรงเรียนที่สมควรรั บรางวัล พระราชทานอย่างแท้จริง

โรงเรีย น ผู้บ ริห ารโรงเรีย น ครู และนัก เรีย น ที่ผ่า นการตัด สิน มีสิ่ง ที่แ สดงให้เ ห็น ความ
ยอดเยี่ย มดีเด่น ได้อย่างชัดเจนและดีจ ริง ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่ารางวัล พระราชทานเป็นสิ่ง ที่
ทรงคุณ ค่า และเป็น เกีย รติป ระวัติต่อ ผู ้รับ อย่า งสูง สุด คุณ ความดีจ ะถูก ประกาศและเผยแพร่ไ ปยัง
สาธารณชนทั่ว ไป สมควรที่ผู้เกี่ย วข้องทุ กฝ่ายต้องกระทาอย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับ รางวัล ไปแล้ว
จะต้องดารงรั กษาคุณความดีนั้น ให้ย าวนานสื บไป
๒. กำรประเมินคัดเลือกโรงเรี ยน ผู้บริ หำรโรงเรี ยน ครูและนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมภำคใต้ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนประจำปี
ในการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจาปี ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งโดย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการ และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอาเภอ
จะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย ให้ ส านั ก งานแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัด
ไม่น้อยกว่า ๕ คน เป็นกรรมการ และให้มีเจ้าหน้าที่สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดังกล่าวเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
การดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ตามคู่มือ
การประเมิน คัด เลื อ กที่ส านั ก งานฯก าหนด เมื่ อดาเนิน การเสร็จเรียบร้อ ยแล้ ว แจ้ งผลการคัด เลื อ กให้
สานักงานฯ
๒.๒ คณะกรรมการระดับภาค ประกอบด้ว ย เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษา
เอกชน เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค
๑๑ ผู้ อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นรองประธาน ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานการศึกษาเอกชน
จั ง หวั ดในเขตพื้ น ที่ พิ เศษเฉพาะกิ จ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ จ านวนไม่ เ กิน ๑๔ คน และข้ า ราชการใน
สานักงาน จานวนไม่เกิน ๖ คน เป็นกรรมการและให้ผู้อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอ ตามคู่มือการประเมินคัดเลือกที่สานักงานฯกาหนด แล้วสรุปผลการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการ

๓. ประเภทโรงเรียนและขนำดโรงเรียน
๓.๑ ประเภทโรงเรียน โรงเรียน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ หมำยถึง โรงเรียนในระบบที่เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง นี ้ ให้ห มายรวมถึง โรงเรีย นประเภทสามัญ ศึก ษา ที่จ ัด ตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติ
โรงเรีย นเอกชนพ.ศ.2550 และได้รับ อนุญ าตให้เปิด สอนหลัก สูต รอิส ลามศึกษาระดับอิส ลามศึก ษา
ตอนกลางหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๓.๒ ขนำดโรงเรียน พิจารณาจากจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ วันที่ ๑๐
มิ ถุ น ายน ของปี ก ารศึ ก ษาที่ ข อรั บ การประเมิ น (ไม่ นั บ จ านวนนั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและ
ประถมศึกษา) แบ่งออกเป็น ๓ ขนำด คือ
๓.๒.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 5๐๐ คน
๓.๒.๒ โรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 5๐๑– ๑,๐๐๐ คน
๓.๒.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป
๔. จำนวนรำงวัลพระรำชทำนแก่โ รงเรียน ผู้บริ หำรโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยน
๔.๑ รำงวัลพระรำชทำนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม มีจำนวน ๖ รำงวัล ดังนี้
๔.๑.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก
๒ รางวัล
๔.๑.๒ โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล
๔.๑.๓ โรงเรีย นขนาดใหญ่ ๒ รางวัล
๔.๒ รำงวัลพระรำชทำนแก่ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมมีจำนวน ๖ รำงวัล
ดังนี้
๔.๒.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก
๒ รางวัล
๔.๒.๒ โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล
๔.๒.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่
๒ รางวัล
๔.๓ รำงวั ล พระรำชทำนแก่ ค รู ส อนวิ ช ำสำมั ญ และครู ส อนวิ ช ำศำสนำอิ ส ลำมศึ ก ษำ
มีจำนวน ๑๒ รำงวัล ดังนี้
๔.๓.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา
๒ รางวัล
๔.๓.๒ โรงเรียนขนาดกลาง
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา
๒ รางวัล

๔.๓.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่
- ครูสอนวิชาสามัญ
๒ รางวัล
- ครูสอนวิชาอิสลามศึกษา
๒ รางวัล
๔.๔ รำงวัลพระรำชทำนแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
มีจำนวน ๖ รำงวัล ดังนี้
๔.๔.๑ โรงเรียนขนาดเล็ก ๒ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
๔.๔.๒ โรงเรียนขนาดกลาง ๒ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
๔.๔.๓ โรงเรียนขนาดใหญ่ ๒ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑ รางวัล
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
๕. ขอบเขตกำรประเมินโรงเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เปิดทาการสอนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
๒. มีครูทาการสอนครบทุกชั้น
๓. เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
๔. เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน
๕. ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่แล้วมา
ในการประเมินคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจาปี
โรงเรียนจะถูกประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ด้านด้วยกัน รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ คุณภำพนักเรียน
๑.๑นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๒นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
๑.๓นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะและนันทนาการ
ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
๒.๑การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๒การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๒.๓การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
๒.๔การผลิตการใช้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๒.๕การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๒.๖การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรกำรจัดกำร
๓.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๓.๓ การบริหารงบประมาณและการบริการ
๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่
ด้ำนที่ ๔ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา
๔.๒ การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ด้ำนที่ ๕ บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร
๕.๑ คุณลักษณะของผู้บริหาร
๕.๒ คุณลักษณะของครู
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
๕.๔ การบริหารงานบุคลากร
ด้ำนที่ ๖ ควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๖.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
๖.๒ ผลงานจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
น้ำหนักคะแนนของแต่ละด้ำนมีสัดส่วนดังนี้คือ
ด้านที่ ๑ : ด้านที่ ๒ : ด้านที่ ๓ : ด้านที่ ๔ : ด้านที่ ๕ : ด้านที่ ๖ เท่ากับ ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ : ๒
ตามลาดับและแต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ๔คะแนน
สรุปภำพรวมกำรประเมินพร้อมวิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
ด้ำนที่
๑.คุณภาพนักเรียน

๒. การบริหาร
หลักสูตรและ
งานวิชาการ

รำยกำรประเมิน

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล

๑.๑นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
๑.๒นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
๑.๓นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใส และมี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๒.๑การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๒การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๒.๓การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
๒.๔การผลิตการใช้การพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้
๒.๕การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๒.๖การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
๓. สัมภาษณ์ครูผู้ปกครอง และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
๑. พิจารณาจากหลักฐานผลงานและร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในห้องเรียน
๔. สังเกตบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ด้ำนที่

รำยกำรประเมิน

๓. การบริหาร
การจัดการ

๓.๑การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๓.๒การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๓.๓การบริหารงบประมาณและการบริการ
๓.๔การบริหารงานอาคารสถานที่

๔. ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน
๕. บุคลากรและ
การบริหารงาน
บุคลากร

๔.๑การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อ
การจัดการศึกษา
๔.๒การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน
๕.๑คุณลักษณะของผู้บริหาร
๕.๒คุณลักษณะของครู
๕.๓คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
๕.๔การบริหารงานบุคลากร
๖.๑โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
๖.๒ผลงานจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ดีเด่น

๖. ความมีอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ
๔. สารวจร่องรอยการให้บริการ
๑. พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
และร่องรอยการปฏิบัติ
๒. สารวจสภาพจริงที่ปรากฏ
๓. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑. พิจารณาจากหลักฐาน
และผลงานที่ปรากฏ
๒. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร
๓. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน
เป็นรายบุคคลและรายกลุม่
๓. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๖. รำยกำรประเมินและวิธี กำรประเมิน
การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรายการประเมิน๖ด้านแต่ละด้านมี
คาอธิบายหัวข้อพิจารณาแนวทางการให้ระดับคุณภาพวิธีการประเมินและแหล่งข้อมูลดังนี้
ด้ำนที่ ๑ คุณภำพนักเรียน
๑.๑ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คำอธิบำยนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์หมายถึงการที่นักเรียน
เป็นคนดีมีจิตใจงามแสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมโดยเฉพาะความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และการ
เสี ย สละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองได้ อ ย่ า งดี ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น กั ล ยาณมิ ต รมี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นของตนรวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อพิจำรณำ
๑) นักเรียนมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละ
๒) นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓) นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย
๔) นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) นักเรียนมีควำมรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละ
๔ = มีนักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละ
๓ = มีนักเรียนร้อยละ ๗๕–๘๔ ที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละ
๒ = มีนักเรียนร้อยละ ๖๕–๗๔ ที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละ
๑ = มีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ที่มีความรับผิดชอบซือ่ สัตย์และเสียสละ
๒) นักเรียนปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้ดีและทำงำนร่วมกับผู้อนื่ ได้
๔ = มีนักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปทีส่ ามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีและทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
๓ = มีนักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒ = มีนักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑ = มีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๗๐ที่สามารถปฏิบัติหน้าทีข่ องตนได้ดีและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
๓) นักเรียนตระหนักในคุณค่ำของภูมิปัญญำไทย
๔ = นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกีย่ วกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบายยกตัวอย่าง
และมีแนวทางนาภูมิปญ
ั ญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๓ = มีนักเรียนร้อยละ๗๕–๘๔รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบายยกตัวอย่าง
และมีแนวทางนาภูมิปญ
ั ญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๒ = มีนักเรียนร้อยละ๖๕–๗๔รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบายยกตัวอย่าง
และมีแนวทางนาภูมิปญ
ั ญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๑ = มีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๖๕รู้เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบาย
ยกตัวอย่างและมีแนวทางนาภูมปิ ัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๔) นักเรียนมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๔ =นักเรียนร้อยละ๘๕ขึ้นไป มีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาร่วมกัน
ดูแลบารุงรักษาทั้งภายในและภายนอกบริเวณสถานศึกษาโดยร่วมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๓ = นักเรียนร้อยละ๗๕-๘๔มีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาร่วมกันดูแล
บารุงรักษาทัง้ ภายในและภายนอกบริเวณสถานศึกษาโดยร่วมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๒ = นักเรียนร้อยละ๖๕-๗๔มีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาร่วมกันดูแล
บารุงรักษาทัง้ ภายในและภายนอกบริเวณสถานศึกษาโดยร่วมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๑ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๖๕มีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาร่วมกันดูแล
บารุงรักษาทัง้ ภายในและภายนอกบริเวณสถานศึกษาโดยร่วมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มรวมทั้งครู
๒. สังเกตสภาพการใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษาเช่นการประหยัดน้า–ไฟการใช้
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆสถานศึกษา
๓. สารวจข้อมูลการดาเนินงานจากแผนงาน/โครงการผลงานภาพถ่ายกิจกรรมโล่
รางวัลเกียรติบัตรวุฒิบัตรผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๑.๒ นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
คำอธิบำยนักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหมายถึงนักเรียนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถรอบด้านหรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูง
กว่าเกณฑ์นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผลสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อพิจำรณำ
๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์
๒)นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผล
๓)นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔)นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนาความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยรวมสูงกว่ำเกณฑ์
๔ = มีนักเรียนร้อยละ ๗๐ขึ้นไปได้ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓.๐๐ขึ้นไป
๓ = มีนักเรียนร้อยละ ๖๕-๖๙ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓.๐๐ขึ้นไป
๒ = มีนักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๔ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓.๐๐ขึ้นไป
๑ = มีนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ได้ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓.๐๐ขึ้นไป
๒) นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์และสื่อควำมได้อย่ำงมีเหตุผล
๔ = นักเรียนร้อยละ๘๐ขึ้นไปสามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาระบุผลดีผลเสียสรุปผล
คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาและอธิบายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
๓ = นักเรียนร้อยละ๗๐–๗๙สามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาระบุผลดีผลเสียสรุปผล
คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาและอธิบายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
๒ = นักเรียนร้อยละ๖๐–๖๙สามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาระบุผลดีผลเสียสรุปผล
คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาและอธิบายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
๑ = นักเรี ยนน้ อยกว่าร้ อยละ๖๐สามารถเลือ กและใช้ข้อมู ลในการตั ดสิ นใจแก้ ปัญ หาระบุ ผลดี
ผลเสียสรุปผลคาดการณ์ ผลที่อาจเกิ ดขึ้นเสนอแนวทางแก้ปัญ หาและอธิบายได้อ ย่า งเป็นขั้ น
เป็นตอน
๓) นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔ = นักเรียนร้อยละ๘๐ขึ้นไปมีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓ = นักเรียนร้อยละ๗๐–๗๙มีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒ = นักเรียนร้อยละ๖๐–๖๙มีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๖๐มีความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๔) นักเรียนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สำมำรถนำควำมรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่ำง
เหมำะสม
๔ = นักเรียนร้อยละ๗๐ขึ้นไปใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
๓ = นักเรียนร้อยละ๖๐-๖๙ขึ้นไปใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
๒ = นักเรียนร้อยละ๕๐-๕๙ขึ้นไปใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
๑ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๕๐ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อหลายประเภทมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มรวมทั้งครูและผู้เกี่ยวข้อง
๒) สารวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาเทียบกับเกณฑ์ของ
กลุ่มโรงเรียนหรือของประเทศจานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันในโอกาสต่างๆ
๓) ตรวจสอบผลงานการประดิษฐ์หรือโครงงานของนักเรียน
๔) พิจารณาจากแบบทดสอบแบบประเมินชนิดต่างๆ
๑.๓ นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภำพด้ำนศิลปะดนตรีและกีฬำ
คำอธิบ ำยนัก เรีย นมีสุข ภาพแข็ง แรงจิต ใจแจ่ม ใสและมีสุน ทรีย ภาพด้า นศิล ปะ และ
นัน ทนาการหมายถึง นัก เรีย นเป็น ผู ้ที ่ม ีส ุข ภาพกายและจิต ดีม ีน้ าหนัก ส่ว นสูง ตามเกณฑ์ต ามวัย
แสดงออกชัด เจนจากการแต่ง กายสะอาดเรีย บร้อ ยออกกาลัง กายสม่าเสมอร่า เริง แจ่ม ใสมีม นุษ ย
สัม พัน ธ์ด ีไ ม่ม ีป ัญ หาการปรับ ตัว ไม่ก ่อ เหตุท ะเลาะวิว าทห่า งไกลสารเสพติด ปัญ หาทางเพศและ
อบายมุข
หัวข้อพิจำรณำ
๑) นักเรียนมีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาดออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
๓) นักเรียนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุขทั้งปวง
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ และนันทนาการ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ตำมวัยแต่งกำยสะอำดออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
๔ = นักเรียนร้อยละ๙๐ขึ้นไปมีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาด
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๓ = นักเรียนร้อยละ๘๐–๘๙มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาดออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒ = นักเรียนร้อยละ๗๐–๗๙มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาด
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑ = นักเรียนน้อยว่าร้อยละ๗๐มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาด
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข
๔ = นักเรียนร้อยละ๙๐ขึ้นไปมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนเรียนเพื่อนร่วม
กิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓ = นักเรียนร้อยละ๘๐–๘๙ มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนเรียนเพื่อนร่วม
กิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒ = นักเรียนร้อยละ๗๐–๗๙มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนเรียนเพื่อนร่วม
กิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๗๐มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนเรียนเพื่อน
ร่วมกิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓) นักเรียนเป็นผู้ห่ำงไกลจำกสำรเสพติดปัญหำทำงเพศและอบำยมุขทั้งปวง
๔ = นักเรียนทุกคนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุขทุกชนิด
๓ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๕มีแนวโน้มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดปัญหาทางเพศ
หรืออบายมุขบางชนิดและอยู่ในความดูแลของครูอย่างใกล้ชิด
๒ = นักเรียนร้อยละ๖ -๑๐เกี่ยวข้องกับสารเสพติดปัญหาทางเพศหรืออบายมุขบางชนิด
มีครูติดตามดูแลและแก้ไขพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
๑ = นักเรียนมากกว่าร้อยละ๑๐เกี่ยวข้องกับสารเสพติดปัญหาทางเพศหรืออบายมุขบางชนิด
มีครูติดตามดูแลเอาใจใส่แก้ไขพฤติกรรม
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะ และนันทนำกำร
๔ = นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมศิลปะ และนันทนาการอย่างมีอิสระเต็มใจและมีความสุขมีการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา
๓ = นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมศิลปะ และนันทนาการมีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย
ทั้งเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลภายในสถานศึกษา
๒ = นักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ และนันทนาการตามความสมัครใจมีการสร้างสรรค์
ผลงานหลากหลายแต่เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน
๑ = นักเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ และนันทนาการโดยไม่มีโอกาสเลือก
มีการสร้างสรรค์ผลงานไม่มากนักหรือไม่ค่อยมีผลงานปรากฏ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) สารวจหลักฐานเอกสารผลงานของนักเรียนเช่นโครงการรายงานผลภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมเกียรติบัตรรางวัลต่างๆฯลฯ
๒) สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มรวมทั้งครูผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
๓) สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนบันทึกการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพสถิติการทะเลาะ
วิวาท
ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
คำอธิบำยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหมายถึงการที่สถานศึกษามีการวิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรตลอดจนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษามีการกากับ
ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจนได้
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นมีสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสภาพของ
ชุมชน
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนและการนาผลมาวางแผน
พัฒนาหลักสูตร
๒. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกาหนดเป้าหมาย
๓) การนิเทศกากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
๔) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นของสถำนศึกษำและชุมชนและกำรนำผลมำวำงแผนพัฒนำหลักสูตร
๔ = มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนระบุจุดเด่น-จุดควรพัฒนา
ใช้ผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับหลักสูตรมีการจัดทารายงานชัดเจน
๓ = มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนระบุจุดเด่น-จุดควรพัฒนา
ใช้ผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับหลักสูตรมีร่องรอยหลักฐานไว้ชัดเจนแต่ไม่ได้จัดทารายงาน
๒ = มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนระบุจุดเด่น
หรือจุดควรพัฒนาของสถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานให้เห็นบ้าง
๑ = มีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชนน้อยมากหรือไม่มีเลย
๒) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนด
เป้ำหมำย
๔ = หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายและมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายสนองตามศักยภาพและ
ความต้องการของนักเรียน
๓ = หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องร่วมกาหนด
เป้าหมายเป็นบางส่วนและมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้สนองตามศักยภาพและตามความต้องการของ
นักเรียนได้บ้าง

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = หลักสูตรไม่มีความยืดหยุ่นกาหนดโดยสถานศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
๑ = หลักสูตรไม่มีความยืดหยุ่นกาหนดโดยสถานศึกษาผู้บริหารหรือบุคลากรกลุ่มเล็กๆในสถานศึกษาเป็น
ผู้กาหนด
๓) กำรนิเทศกำกับติดตำมและประเมินกำรใช้หลักสูตร
๔ = มีคณะทางานรับผิดชอบมีแผนการดาเนินงานต่อเนื่องสาระสาคัญของการนิเทศกากับติดตามชัดเจน
ดาเนินการได้ตามแผนรวมทั้งมีการสรุปผลการติดตามและประเมินไว้ครบถ้วน
๓ = มีคณะทางานรับผิดชอบมีแผนการดาเนินงานต่อเนื่องสาระสาคัญของการนิเทศกากับติดตามชัดเจน
แต่มีบางส่วนทาไม่ได้ตามแผนมีการสรุปผลการติดตามและประเมินไว้ค่อนข้างครบถ้วน
๒ = มีคณะทางานรับผิดชอบแผนหรือสาระสาคัญของการนิเทศกากับติดตามมีการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินบ้างไม่ค่อยชัดเจน
๑ = มีคณะทางานรับผิดชอบแผนหรือสาระสาคัญของการนิเทศกากับติดตามไม่ชัดเจนไม่มีการสรุปผลการ
ติดตามและประเมิน
๔) กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
๔ = มีผลการกากับติดตามและประเมินคุณภาพของสถานศึกษามีการสารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีหลักฐานว่าได้นาผลเหล่านั้นมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๓ = มีการนาผลการกากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษารวมทั้งมีหลักฐานว่าได้นาผลมาพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒ = มีผลการกากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาแต่ยังไม่ได้นาผลมาใช้พัฒนาหลักสูตร
๑ = สถานศึกษาไม่มีผลการกากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาและไม่มีการพัฒนาหลักสูตร
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนกากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรโครงการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเอกสารหลักสูตรและรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะทางานที่รับผิดชอบครูและผู้เกี่ยวข้อง
๒.๒กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
คำอธิบำยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญหมายถึงการที่สถานศึกษามี
การศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็นจริงนาผลการศึกษามาพัฒนา
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้แหล่ง
การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายมี ก ารบู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ กลุ่ ม วิ ช าอื่ น ๆและหรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตาม
สภาพแวดล้อมรวมทั้งมีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน

หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและนาผลมาพัฒนานักเรียน
๒) การจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง
โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓) การบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆและหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคลและนำผลมำพัฒนำนักเรียน
๔ = มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ได้ครบถ้วนทุกคนและสม่าเสมอ
๓ = มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ได้ครบถ้วนทุกคน
๒ = มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
๑ = มีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียน
๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มและ
แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
๔ = มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงได้มากมีการใช้
กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการสอนได้ค่อนข้างมากจัดได้สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดาเนินการได้สอดรับกันทั่วทั้งสถานศึกษา
๓ = มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงได้พอสมควร
มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้พอสมควรจัดได้ครอบคลุม
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒ = มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงได้บ้าง
มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้บ้าง
๑ = มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงได้น้อยมาก
มีการใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้น้อยมาก
๓) กำรบูรณำกำรกำรเรียนรูก้ ับกลุ่มวิชำอื่นๆและหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น
๔ = มีการนาภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระฯ
หรือมีการบูรณาการการเรียนรูข้ ้ามกลุ่มสาระฯอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอย่างกว้างขวาง
๓ = มีการนาภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละ
กลุ่มสาระฯหรือมีการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ได้พอสมควร
๒ = มีการนาภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละ
กลุ่มสาระฯหรือมีการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้บ้าง
๑ = มีการนาภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละ
กลุ่มสาระฯหรือมีการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ได้น้อยมาก

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๔) กำรจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน
๔ = มีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนดาเนินการได้ทั่วถึงจัดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างจากเดิมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกคน
๓ = มีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนดาเนินการได้ค่อนข้างทั่วถึงนักเรียนส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
๒ = มีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนดาเนินการตามแผนได้บ้างมีนักเรียนเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นพอประมาณ
๑ = มีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนนักเรียน
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนงาน/โครงการพัฒนา
วิชาการแบบฝึกหัดแบบทดสอบผลงานของนักเรียนฯลฯ
๒) สัมภาษณ์นักเรียนครูผู้ช่วยฝ่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓) สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง
๒.๓ กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน
คำอธิบำยการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนหมายถึงการที่สถานศึกษามี
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุก
ด้านมีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชาเป็นรายปี /ภาคที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียนมี
ระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพรวมทั้งนาผลการ
เรียนไปพัฒนานักเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย
๒) การกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภาพนักเรียน
๓) ระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
๔) การนาผลการเรียนไปพัฒนานักเรียนพัฒนาการสอนและพัฒนาหลักสูตร
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนที่หลำกหลำย
๔ = ทุกกลุ่มสาระฯมีเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเน้นคาถามเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมิน
ค่าและครอบคลุมพฤติกรรมและสมรรถนะนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม
๓ = ทุกกลุ่มสาระฯมีเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการประเมินที่ค่อนข้างหลากหลายมีการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และ
ประเมินค่าพอสมควรครอบคลุมพฤติกรรมและสมรรถนะนักเรียนทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = ทุกกลุ่มสาระฯมีเครื่องมือวัดและประเมินที่ใช้วิธีการทดสอบเป็นส่วนใหญ่มีการใช้คาถาม
เชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าน้อย
๑ = ทุกกลุ่มสาระฯมีเครื่องมือวัดและประเมินที่ใช้วิธีการประเมินด้วยแบบทดสอบอย่างเดียว
มีคาถามเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าน้อยมาก
๒) กำรกำหนดเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียนที่ช่วยยกระดับคุณภำพนักเรียน
๔ = มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียนในแต่ละปี
มีฐานที่มาของการกาหนดเกณฑ์ถูกต้องและเหมาะสมและมีรายวิชา/สาระเพิ่มเติมที่ให้นักเรียน
ได้ทดสอบความสามารถระดับสูง (Honor Course)
๓ = มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนสูงขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียนในหลาย
รายวิชากาหนดเกณฑ์ตามความต้องการของผู้สอน
๒ = มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนสูงขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียนในบางรายวิชา
กาหนดเกณฑ์ตามความต้องการของผู้สอน
๑ = มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเหมือนเดิมทุกปีทุกภาคเรียน
๓) ระบบกำรรำยงำนผลกำรเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
๔ = มีการกาหนดนโยบายวิธีการและรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ทราบข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนสาระครบถ้วนทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและมั่นใจ
ในผลการเรียนที่นาเสนอการจัดทาเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการทางานอยู่เสมอผู้รับบริการพึงพอใจ
๓ = มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
ทราบข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันการจัดทาเอกสารหลักฐานครบถ้วน
เป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่เสมอผู้รับบริการพึงพอใจ
๒ = มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลมีความ
ถูกต้องชัดเจนการจัดทาเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนางานบ้าง
๑ = มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลมีความ
ถูกต้องชัดเจนการจัดทาเอกสารหลักฐานไม่เป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงพัฒนางานค่อนข้างน้อย
๔) กำรนำผลกำรเรียนไปพัฒนำนักเรียนพัฒนำกำรสอนและพัฒนำหลักสูตร
๔ = มีการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล และมีการนาผลการเรียนไปพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๓ = มีการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล และมีการนาผลการเรียนไปพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
๒ = มีการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล และมีการนาผลการเรียนไปพัฒนาผู้เรียน
๑ = มีการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนางานวิชาการแผนการสอน
หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนโครงงาน/ผลงานของนักเรียนฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่ม/หมวดครูแต่ละกลุ่มสาระฯนักเรียนผู้ปกครอง
๓) สังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน
๔) สังเกตการปฏิบัติงานในห้องทะเบียนและวัดผล
๒.๔กำรผลิตกำรใช้กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
คำอธิบำยการผลิตการใช้และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้หมายถึงการที่
สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครูรวมทั้งผู้ปกครองหรือชุมชนโดยเฉพาะสื่อที่ทาจากวัสดุท้องถิ่นมีการใช้และพัฒนาสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนมีระบบการบริการการใช้และบารุงรักษาสื่อรวมทั้งมีการขยายผลการใช้สื่อที่มี
คุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครูและผู้ปกครองหรือชุมชน
๒) การใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน
๓) ระบบการบริการการใช้และการบารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๔) การขยายผลการใช้สื่อที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนจัดหำและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครูและผู้ปกครองหรือชุมชน
๔ = ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันวางแผนจัดหาผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
๓ = ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันวางแผนจัดหาผลิตสื่อ และเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
๒ = ผู้บริหารและครู ร่วมกันวางแผนจัดหาผลิตสื่อ และเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
๑ = ผู้บริหารวางแผนจัดหาสื่อผลิตสื่อ และเทคโนโลยีที่ต้องการใช้
๒) กำรใช้และพัฒนำสื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๔ = ส่งเสริมให้มีการใช้ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
๓ = ส่งเสริมให้มีการใช้ ประเมิน และปรับปรุงสื่อให้มีประสิทธิภาพ
๒ = ส่งเสริมให้มีการใช้ และประเมินสื่อ
๑ = ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ
๓) ระบบกำรให้บริกำรกำรใช้และกำรบำรุงรักษำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
๔ = มีการวางแผนการใช้และการซ่อมบารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการอย่างเป็นระบบสะดวกที่
จะนาไปใช้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้และพึงพอใจการให้บริการ
๓ = มีการวางแผนการใช้และการซ่อมบารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จัดบริการเป็นระบบ
มีข้อจากัดในการให้บริการบ้างแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้และยังพึงพอใจการให้บริการ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = มีการวางแผนการใช้และการซ่อมบารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แต่ปฏิบัติ
ไม่ได้ตามแผนผู้ใช้บริการไม่ค่อยพอใจ
๑ = ขาดการวางแผนการใช้และการซ่อมบารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๔) กำรขยำยผลกำรใช้สื่อที่มีคุณภำพและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
๔ = สื่อที่ผลิตเองหลายชิ้นได้รับการยอมรับและนาไปใช้ทั้งระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับจังหวัดหรือในวงกว้าง(ต่างสังกัด/ระดับประเทศ)
๓ = สื่อที่ผลิตเองหลายชิ้นได้รับการยอมรับและนาไปใช้ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับกลุ่มโรงเรียน
๒ = สื่อที่ผลิตเองหลายชิ้นได้รับการยอมรับและนาไปใช้ภายในสถานศึกษา
๑ = มีสื่อที่ผลิตใช้เองน้อยชิ้นและยังไม่มีการเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) สารวจหลักฐานเช่นแผนการพัฒนาสื่อโครงการผลิตสื่อสื่อที่ผลิตได้รายงาน
การใช้และการเผยแพร่สื่อฯลฯ
๒)สัมภาษณ์ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์นักเรียนผู้รู้ในท้องถิ่น
๓)สารวจร่องรายการใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเองหรือสื่ออื่นๆ
๒.๕กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียน
คำอธิบำยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนหมายถึงการที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกโดยจัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจหรือความต้องการของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านการให้คาปรึกษาในด้านสุขภาพจิตการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพรวมทั้งจัดบริการและสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกตามกลุ่มสาระฯ
๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๓) การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน
๔) การจัดบริการและสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกตำมกลุ่มสำระฯ
๔ = มีการสารวจความสนใจความถนัดความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกได้หลากหลายสอดคล้องกับผลการสารวจกิจกรรมแต่ละชุมนุม
น่าสนใจมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีผลงานปรากฏชัดเจน
๓ = มีการสารวจความสนใจความถนัดความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการให้นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกได้ค่อนข้างหลากหลายนักเรียนสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
แต่ละชุมนุมมีผลงานปรากฏบ้าง
๒ = มีการจัดชุมนุมทางวิชาการน้อย แต่นักเรียนสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละชุมนุมมีผลงานปรากฏ
๑ = มีการจัดชุมนุมทางวิชาการได้น้อยนักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเข้าร่วมชุมนุมมีผลงานปรากฏน้อย
๒) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๔ = มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาชัดเจนสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์จัดกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายวิธีมีข้อกาหนดในการประเมินชัดเจนนักเรียนร่วม
กิจกรรมด้วยความเต็มใจการดาเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย
๓ = มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
หลายๆลักษณะมีข้อกาหนดในการประเมินชัดเจนนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
๒ = มีการกาหนดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
น้อยมากมีข้อกาหนดการประเมินเคร่งครัด
๑ = มีการกาหนดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมน้อยมาก
๓) กำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนำนักเรียน
๔ = มีคณะทางานรับผิดชอบและจัดทาแผนงานแนะแนวให้บริการด้านการให้คาปรึกษาการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพจัดกิจกรรมแนะแนวได้น่าสนใจให้ประโยชน์นักเรียน
ครอบคลุมและทั่วถึงมีสารสนเทศเพื่อการแนะแนวเพียงพอนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจการให้บริการ
๓ = มีคณะทางานรับผิดชอบและจัดทาแผนงานแนะแนวการจัดบริการด้านการให้คาปรึกษา
การแนะแนวเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ยังจัดกิจกรรมได้น่าสนใจและให้ประโยชน์นักเรียน
ได้ทั่วถึงมีสารสนเทศเพื่อการแนะแนวพอประมาณนักเรียนส่วนใหญ่ยังพึงพอใจการให้บริการ
๒ = มีคณะทางานรับผิดชอบและจัดทาแผนงานแนะแนวมีนักเรียนบางส่วนได้รับประโยชน์จากบริการ
แนะแนวและพึงพอใจในการให้บริการ
๑ = มีแผนงานแนะแนวไม่ชัดเจนนักเรียนได้รับประโยชน์จากบริการแนะแนวน้อยมาก

๔) กำรจัดบริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหำของนักเรียน
๔ = สถานศึกษามีข้อมูลของนักเรียนจาแนกรายกลุ่ม/รายบุคคลรูส้ ภาพปัญหาของนักเรียนตาม
ความเป็นจริงมีการให้ทุนการศึกษาหรือทุนอื่นๆตามความเหมาะสมและทั่วถึงมีบริการน้าดื่มโทรศัพท์
แหล่งพักผ่อนเครื่องสาธารณูปโภคเพียงพอสะอาดสะดวกปลอดภัยและถูกหลักอนามัย
๓ = สถานศึกษามีข้อมูลของนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นรู้สภาพปัญหาของนักเรียนตามความเป็นจริง
มีการให้ทุนการศึกษาหรือทุนอื่นๆตามความเหมาะสมแต่ไม่ทั่วถึงมีบริการน้าดื่มโทรศัพท์
แหล่งพักผ่อนเครื่องสาธารณูปโภคเพียงพอ
๒ = สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนน้อยมีการบริการน้าดื่มโทรศัพท์แหล่งพักผ่อน
เครื่องสาธารณูปโภคเท่าที่จาเป็น
๑ = สถานศึกษาจัดบริการและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้นักเรียนได้น้อยมาก
การบริการน้าดื่มโทรศัพท์แหล่งพักผ่อนเครื่องสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานเช่ น แผนงาน/โครงการบั น ทึก รายการที่ นั ก เรี ย นได้รั บ ความ
ช่วยเหลือจานวนผู้รับทุนบันทึกการประชุมฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
๓)ส ารวจสภาพจริ ง ในการจั ด บริ ก ารน้ าดื่ ม น้ าใช้ โ ทรศั พ ท์ แ หล่ ง พั ก ผ่ อ นและเครื่ อ ง
สาธารณูปโภคต่างๆ
๒.๖ กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
คำอธิบำยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้หมายถึงการที่สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีปริมาณ
หนังสือเพียงพอและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการ
ต่างๆครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์คุ้มค่ามีการจัดมุม /แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่มรื่นสะอาดและปลอดภัย
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอและมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
รักการอ่านและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) ห้องปฏิบัติการต่างๆครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์คุ้มค่า
๓) การจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
๔) การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) ห้องสมุดมีปริมำณหนังสือเพียงพอและมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักกำรอ่ำน
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔ = ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอจัดหมวดหมู่ตามหลักสากลมีสถิติการยืมหนังสือที่เป็นปัจจุบัน
มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้ยืมมีแผนการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านได้ผล
นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดกิจกรรมรักการอ่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน
อย่างต่อเนื่อง
๓ = ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอจัดหมวดหมู่ตามหลักสากลแต่สถิติการยืมมีการเคลื่อนไหวเฉพาะบาง
กลุ่มหรือบางระดับชั้นมีแผนการใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านที่ได้ผลนักเรียนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมรักการอ่านนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่
เสมอ
๒ = ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอจัดเป็นหมวดหมู่ตามความต้องการการใช้มีความเคลื่อนไหวในการยืม
น้อยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านได้ผลน้อยนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้าง
๑ = ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
ได้ผลน้อยมากมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน้อยมาก
๒) ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์คุ้มค่ำ
๔ = มีห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วนเพียงพอมีการวางแผนที่ดีและ
ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
๓ = มีห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกอาจไม่ครบถ้วนแต่มีการวางแผนการใช้ที่ดี
สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงพอและคุ้มค่า

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = มีห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วนเพียงพอแต่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
๑ = มีห้องปฏิบัติการต่างๆไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมและไม่มกี ารวางแผนแก้ไข
๓) กำรจัดมุม/แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
๔ = มีการจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและหรือภายนอกห้องเรียนหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริงมีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้หรือนาความรู้
ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มานาเสนอนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและดาเนินการ
๓ = มีการจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและหรือภายนอกห้องเรียนได้ดีนักเรียนได้ใช้ประโยชน์
เพื่อการเรียนรู้เต็มที่มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้ตามต้องการนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
และดาเนินการ
๒ = มีการจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและหรือภายนอกห้องเรียนบ้างมีการใช้ประโยชน์
จากมุม/แหล่งการเรียนรู้น้อยนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเองและยังมีส่วนร่วม
ในการจัดและดาเนินการบ้าง
๑ = มีการจัดมุม/แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้น้อยมากนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดและดาเนินการ
๔) กำรจัดสภำพแวดล้อมที่ดีภำยในบริเวณสถำนศึกษำ
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
๑. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาสะอาด
๒. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาร่มรื่น
๓. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาปลอดภัย
๔. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑. ดาเนินการได้ ๑ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
๒. ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ได้ ๒ คะแนน
๓. ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ได้ ๓ คะแนน
๔. ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ได้ ๔ คะแนน

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นสถิติการใช้ห้องสมุดสถิติการยืมหนังสือสถิติการ
เบิกจ่ายรายการต่างๆ
๒) สัมภาษณ์นักเรียนผู้ปกครองผู้มาติดต่อราชการครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓) สารวจสภาพความเป็นจริง
ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรกำรจัดกำร
๓.๑กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
คำอธิบำยการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศหมายถึงการที่สถานศึกษามีการจัดระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุมมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานนาข้อมูล
และสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนมีการจัดเก็บข้ อมูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการดาเนินกิจกรรมและ
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

หัวข้อพิจำรณำ
๑. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
๒. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อเนื่อง
๓. การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน
๔. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรจัดระบบข้อมูลพื้นฐำนที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
๔ = มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน เป็นปัจจุบัน
๓ = มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน
๒ = มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
๑ = มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๒) กำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและพัฒนำต่อเนื่อง
๔ = มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่จัดเป็นระเบียบเรียกใช้ได้สะดวกมีการวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีมีวิธีการจัดเก็บหรือใช้เครื่องมือและมี
การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ
๓ = มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่จัดเป็นระเบียบเรียกใช้งานได้ดีมีการวิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นส่วนใหญ่แสวงหาวิธีการจัดเก็บที่ดีอยู่เสมอ
๒ = มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศยังไม่เป็นหมวดหมู่แต่ยังสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายมีการวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน
๑ = มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่เรียกใช้งานไม่สะดวกส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบ
๓) กำรนำข้อมูลและสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน
๔ = มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารการจัดการและในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
๓ = มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารการจัดการเป็นส่วนใหญ่และ
ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย
๒ = มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผนดาเนินการในบางเรื่อง
๑ = มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจวางแผนดาเนินงานน้อยมาก
๔) กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมในสถำนศึกษำและผลกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ
๔ = มีการวางแผนการดาเนินงานใช้วิธีการหลากหลายและน่าสนใจการเผยแพร่ข่าวสาร
ของสถานศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมีผลงานปรากฏชัดทุกฝ่ายพึงพอใจ
๓ = มีการวางแผนการดาเนินงานใช้วิธีการเผยแพร่ที่เหมาะสมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
มีผลงานปรากฏทุกฝ่ายพึงพอใจ
๒ = ไม่มีแผนการดาเนินงานแต่ใช้วิธีการเผยแพร่หลายวิธีเผยแพร่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก
ผู้รับข้อมูลพึงพอใจ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑ = ไม่มีแผนการดาเนินงานแต่มีหลักฐานว่ามีการเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษาอยู่บ้าง
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏเช่นแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์แผนการจัดทา
ระบบสารสนเทศบันทึกการประชุมรายงานสรุปการดาเนินงานฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓) ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงเช่นการเรียกข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันฯลฯ
๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ
คำอธิบำยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหมายถึงการบริห ารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพให้บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดมีระบบ
ประกัน คุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็ น ไปตามกฎกระทรวงที่ว่าด้ว ยระบบหลั กเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในรวมทั้งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
มีรูปแบบบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงและมีระบบรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย
และนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา
๒) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
๓) การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๔) รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปีสอดคล้องกับเป้ำหมำย
และนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำตลอดจนสภำพของท้องถิ่นและสถำนศึกษำ
๔ = มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายในการจัดการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นมีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่
ชัดเจนจัดลาดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นเหตุเป็นผลจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและมี
การดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบครบทุกกิจกรรมมีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการนิเทศและมีการรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ปกครองชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓ = มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายในการจัดการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นมีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่
ชัดเจนจัดลาดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นเหตุเป็นผลจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและ
ดาเนินงานได้ตามแผนเป็นส่วนใหญ่มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนาได้ตามแผน
แต่ไม่ครบถ้วนมีการรายงานผลการดาเนินงานเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายในการจัดการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
แต่ไม่ชัดเจนดาเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานตามปัญหาที่เกิดแต่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานไม่สม่าเสมอมีการรายงานผลการดาเนินงานเฉพาะที่หน่วยงานกาหนด
๑ = แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายในการจัดการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่นไม่มีกลยุทธ์ในการพัฒนา
ที่ชัดเจนดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนแต่มีผู้รับผิดชอบงานไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
๒) กำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยใน
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.ดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจั ดการศึกษา
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๗.จัดทารายงานประจาปี
๘.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑. ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ได้ ๑ คะแนน
๒. ดาเนินการได้ ๖ ข้อ ได้ ๒ คะแนน
๓. ดาเนินการได้ ๗ ข้อ ได้ ๓ คะแนน
๔. ดาเนินการได้ ๘ ข้อ ได้ ๔ คะแนน

๓) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
๔ = สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กาหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์) กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการเพื่อบรรลุความสาเร็จ ตามทิศทาง มีการ
วัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามตัวชี้วัด โดยสถานศึกษาใช้หลักการมีส่วนรวม และมี
ร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ครบทั้งหมด
๓ = สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กาหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์) กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการเพื่อบรรลุความสาเร็จ ตามทิศทาง มีการ
วัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามตัวชี้วัด โดยสถานศึกษาใช้หลักการมีส่วนรวม และมี
ร่องรอยหลักฐานปรากฎที่ยังขาดความชัดเจน และยังไม่ครบ
๒ = สถานศึกษามีการดาเนินงาน กาหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์)
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการเพื่อบรรลุความสาเร็จ ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบตามตัวชี้วัด โดยสถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานอ้างอิงที่ขาดความชัดเจน แต่สามารถนาผล
การประเมินมาใช้ในการแก้ไข/พัฒนาได้บางส่วน
๑ = สถานศึกษามีการดาเนินงาน กาหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์)
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการเพื่อบรรลุความสาเร็จตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบตามตัวชี้วัด โดยสถานศึกษาไม่มีร่องรอยหลักฐานอ้างอิง แต่สามารถนาผลการประเมินมาใช้
ในการแก้ไข/พัฒนาบางส่วน

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๔) รูปแบบกำรบริหำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
๔ = มีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในรอบปีที่ดาเนินการโดยใช้ฐานข้อมูลของผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาโดยมีกระบวนการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้อง
กับเป้าหมายความสาเร็จมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงตรวจสอบผลการดาเนินการมีการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดความสาเร็จนาผลการดาเนินการมาปรับเป้าหมาย
ความสาเร็จในรอบปีถัดไปและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนโดยมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
๓ = มีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในรอบปีที่ดาเนินการโดยใช้ฐานข้อมูลของผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาโดยมีกระบวนการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้อง
กับเป้าหมายความสาเร็จมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงบ้างตรวจสอบผลการดาเนินการ
มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดความสาเร็จบ้างนาผลการดาเนินการ
มาปรับเป้าหมายความสาเร็จในรอบปีถัดไปและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนโดยมีร่องรอยหลักฐานปรากฏ
๒ = มีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในรอบปีที่ดาเนินการโดยใช้ฐานข้อมูลของผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาโดยมีกระบวนการวิเคราะห์และมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้อง
กับเป้าหมายความสาเร็จแต่ขาดการควบคุมและบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบผลการดาเนินการไม่มี
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดความสาเร็จและมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
๑ = มีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จในรอบปีที่ดาเนินการแต่ไม่ใช้ฐานข้อมูลของผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคล้องกับเป้าหมายความสาเร็จตรวจสอบผลการดาเนินการมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจ ารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏเช่นแผนพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีโครงการ/กิจกรรมต่างๆบันทึกการดาเนินงานบันทึกการประชุมรายงานประจาปี
เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนฯลฯ
๓.๓ กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริกำร
ค ำอธิ บ ำยการบริ ห ารงบประมาณและการบริ ก ารหมายถึ ง สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห าร
งบประมาณเพื่อประโยชน์ ต่ อการพัฒ นานักเรีย นอย่างเหมาะสมและเพียงพอมุ่งเน้ นผลงานคือคุณภาพ
นั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ มี แ ผนการติ ด ตามควบคุ ม การใช้ ง บประมาณอย่ า งชั ด เจนมี ก ารรายงานผลการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสมและจัดได้ทั่วถึง

หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
๒) แผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน
๓) การรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔) การจัดบริการต่างๆให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรบริหำรงบประมำณเหมำะสมและเพียงพอ
๔ = มีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจนมีเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาในแต่ละปีค่อนข้างคงที่
เพียงพอที่จะบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องกาหนดนโยบายการใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสมคานึงถึง
ประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับ
๓ = มีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจนมีเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพียงพอต่อการบริหารงาน
ปีต่อปีกาหนดนโยบายการใช้เงินที่เน้นการพัฒนาวิชาการคานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับ
๒ = งบประมาณที่ได้รับมีแหล่งสนับสนุนไม่แน่นอนและไม่เพียงพอแต่การบริหารเงินส่วนใหญ่เน้นหนัก
ในทางพัฒนาวิชาการคานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับ
๑ = งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอไม่มีแหล่งสนับสนุนไม่อาจวางแผนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
๒) แผนกำรติดตำมควบคุมกำรใช้งบประมำณชัดเจน
๔ = มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณการใช้งบประมาณทั้งหมดเป็นไปตามแผนใช้อย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๓ = มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนส่วนใหญ่คานึงถึงใช้
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๒ = ไม่มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณแต่ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
๑ = ไม่มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณใช้งบประมาณอย่างไม่ประหยัดและไม่เหมาะสม
๓) กำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔ = มีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริงถูกต้องและเป็นปัจจุบันการใช้งบประมาณ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
๓ = มีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริงถูกต้องแต่ยังไม่เป็นปัจจุบันการใช้งบประมาณยัง
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
๒ = มีการสรุปผลการใช้งบประมาณตามโครงการโดยไม่คานึงถึงเป้าหมายที่กาหนดผลการรายงานไม่เป็น
ปัจจุบัน
๑ = มีการสรุปผลการใช้งบประมาณในบางโครงการข้อมูลการใช้งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน
หลายแห่งการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
๔) กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสมและทั่วถึง
๔ = มีการจัดสวัสดิการเช่นห้องพักครูมุมพักผ่อนแหล่งค้นคว้าการศึกษาดูงานทุนส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพเป็นต้นจัดได้หลากหลายเหมาะสมกับสภาวการณ์และทั่วถึงบุคลากรร้อยละ๘๐พึงพอใจ
๓ = มีการจัดสวัสดิการโดยจัดให้หลายรูปแบบเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษาบุคลากรร้อยละ๗๐พึง
พอใจ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒ = มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรได้พอสมควรบุคลากรร้อยละ๖๐พึงพอใจ
๑ = มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรได้ไม่มากนักบุคลากรร้อยละ๕๐พึงพอใจ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนปฏิบัติการประจาปีแผนการใช้เงินรายงานสรุปผล
การใช้เงินบันทึกการรับจ่ายเงินรายงานการตรวจสอบการใช้เงินรายงานการประชุมเป็นต้น
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ช่วยฝ่ายต่างๆเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุครุภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้อง
๓) สัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายต่างๆในฐานะผู้รับบริการ
๔) สังเกตสภาพทั่วไปในสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่บุคลากร
๓.๔ กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่
คำอธิบำยการบริหารงานอาคารสถานที่หมายถึงการที่สถานศึกษาจัดดาเนินการให้อาคาร
เรียนและสถานที่ทุกแห่ง(เช่นห้องเรียนห้องน้าห้องส้วมสนามเด็กเล่นฯลฯ) สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัย
อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและจัดสถานที่ให้นักเรียนได้ทากิจกรรมเหมาะสมทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคาร(เช่นชั้นหนังสือโต๊ะเก้าอี้ป้ายนิเทศอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯ) รอบ
บริเวณ(สนามที่พักสวนหย่อมฯลฯ) หรือมุมกิจกรรมต่างๆอยู่ในสภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอมี
ระบบการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์มีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้าประปาอยู่ในสภาพใช้
การได้ดีปลอดภัยมีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมนามาใช้การได้ตลอดเวลา
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑. อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมแก่การทากิจกรรม
๒. อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณเพียงพอรอบบริเวณ
อยู่ในสภาพดีสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
๓. การจัดระบบซ่อมบารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
๔. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) อำคำรสถำนที่ทุกแห่งมีควำมสะอำดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงเหมำะสมแก่กำรทำ
กิจกรรม
๔ = อาคารสถานที่โดยรวมมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบและปรับปรุงประจาทุกปีสะอาด
ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนมีระบบดูแลความปลอดภัยทั้งในและ
รอบสถานศึกษา
๓ = อาคารสถานที่โดยรวมมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นบางครั้งสะอาด
ถูกสุขลักษณะเหมาะกับการจัดกิจกรรมมีระบบดูแลความปลอดภัย
๒ = อาคารสถานที่โดยรวมดูมั่นคงแข็งแรงแต่ไม่มีการตรวจสอบและปรับปรุงจัดพื้นที่เหมาะแก่การทา
กิจกรรมแต่ไม่ค่อยสะอาดมีระบบดูแลความปลอดภัยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้ใช้การได้เสมอ
๑ = อาคารสถานที่โดยรวมดูมั่นคงแข็งแรงแต่ไม่ค่อยสะอาดบางแห่งไม่เหมาะแก่การทากิจกรรมไม่มีระบบ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
การตรวจสอบหรือดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม
๒) อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกประจำอำคำรมีปริมำณเพียงพอรอบบริเวณอยู่ในสภำพดีสะอำด
ร่มรื่น สวยงำมและปลอดภัย
๔ = อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารใช้การได้ดีและมีปริมาณเพียงพอรอบบริเวณ
ยู่ในสภาพดี ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
๓ = อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารใช้การได้ดีแต่มีปริมาณไม่เพียงพอรอบบริเวณ
อยู่ในสภาพดี ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
๒ = อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณไม่เพียงพอมีบางส่วนอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยปลอดภัยรอบบริเวณอยู่ในสภาพดี ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
๑ = อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณไม่เพียงพอหรือส่วนใหญ่อยู่ในสภาพใช้การ
ไม่ค่อยได้หรือไม่ปลอดภัยรอบบริเวณอยู่ในสภาพดี ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

๓) กำรจัดระบบซ่อมบำรุงเหมำะสมและทันต่อเหตุกำรณ์
๔ = มีแผนการจัดระบบซ่อมบารุงชัดเจนเหมาะสมและจัดดาเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์
๓ = มีแผนการจัดระบบซ่อมบารุงชัดเจนเหมาะสมส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์
๒ = มีแผนการจัดระบบซ่อมบารุงชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลาการใช้
๑ = มีแผนการจัดระบบซ่อมบารุงชัดเจนแต่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนหรือไม่มีแผนดาเนินการ
แต่จัดทาตามเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
๔) ระบบสำธำรณูปโภคอยู่ในสภำพใช้กำรได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตรำย
๔ = ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย
และดาเนินการตรวจสอบสม่าเสมอ
๓ = ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย
แต่ดาเนินการตรวจสอบเป็นบางครั้งหรือนานๆครั้ง
๒ = ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยและมีระบบป้องกันอันตราย
แต่ไม่มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตราย
๑ = มีระบบสาธารณูปโภคบางส่วนที่บ่งบอกสภาพการใช้งานที่ไม่ค่อยปลอดภัย
และขาดการเอาใจใส่ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตราย
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏเช่นแผนงาน/โครงการเอกสารต่างๆ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเช่นนักเรียนครูเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฯลฯ
๓) สังเกตสภาพที่ปรากฏ

ด้ำนที่ ๔ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ค ำอธิ บ ำยการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองและชุ ม ชนต่ อ การจั ด การศึ ก ษาหมายถึ ง การที่
สถานศึกษามีการสารวจความต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาโดยให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสถานศึกษาสามารถชักนาสมาคมชมรมหรือองค์กร
ภายนอกที่มีความเข้มแข็งมาให้การสนับสนุนสถานศึกษาสามารถทาให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นสถานศึกษาและชุมชนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) การสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๒) การกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน
๓) สมาคมชมรมองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
๔) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) กำรสำรวจควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
๔ = มีหลักฐานการสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีมีการสรุปผลชัดเจนและนาผลไปใช้จริง
๓ = มีหลักฐานการสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายมีการสรุปผลชัดเจนและนาผลไปใช้จริง
๒ = มีความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นบางครั้งมีการสรุปผลและ
นาไปใช้บ้าง
๑ = มีการสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพแต่ขาดหลักฐานและขาดการ
สรุปผล
๒) กำรกำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
๔ = วิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอระหว่าง
สถานศึกษากับกลุ่มผู้ปกครองสถาบันที่เกี่ยวข้องในชุมชนวิสัยทัศน์และเป้าหมายมีความชัดเจนทุกฝ่าย
รับรู้และดาเนินไปในแนวทางเดียวกันมีโอกาสประสบความสาเร็จสูง
๓ = วิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอระหว่าง
สถานศึกษากับกลุ่มผู้ปกครองวิสัยทัศน์และเป้าหมายมีความชัดเจนทุกฝ่ายรับรู้และดาเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน
๒ = วิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิดระหว่างผู้บริหารและคณะ
ครูในสถานศึกษาแต่มีการรับรูแ้ ละยอมรับวิสัยทัศน์ในกลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
๑ = วิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากนโยบายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่มีการรับรู้และยอมรับในกลุ่มครูผู้ปกครอง

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๓) สมำคมชมรมองค์กรหรือภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำ
๔ = มีสมาคมชมรมเช่นสมาคมศิษย์เก่าองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็งในชุมชนให้การสนับสนุน
ต่อเนื่องและมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเป็นแหล่งเรียนรู้กันและกัน
สม่าเสมอ
๓ = มีสมาคมชมรมหรือองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้การสนับสนุนตามโอกาสและความ
จาเป็นมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นบางครั้งสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ค่อนข้างมาก
๒ = มีสมาคมชมรมองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้การสนับสนุนเป็นบางครั้ง
ส่วนใหญ่สถานศึกษาเป็นผู้ไปใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
๑ = มีสมาคมชมรมองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้การสนับสนุนน้อยมาก
สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้น้อย
๔) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้
๔ = มีการเชิญผู้ปกครองผู้นา/ผู้แทนชุมชนร่วมวางแผนให้คาปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องกันปีละมากกว่า๔ครั้ง
๓ = มีการเชิญผู้ปกครองผู้นา/ผู้แทนชุมชนร่วมวางแผนให้คาปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อยปีละ๒ครั้ง
๒ = มีการเชิญผู้ปกครองผู้นา/ผู้แทนชุมชนให้คาปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้น้อย
๑ = มีการเชิญผู้ปกครองผู้นา/ผู้แทนชุมชนให้คาปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้น้อยมากหรือไม่มีเลย
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นผลการสารวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนวาระและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแผนงาน/โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูฯ้ ลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นา/ผู้แทนชุมชนผู้นาองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ กำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชน
ค ำอธิ บ ำยการมีส่ ว นร่ ว มของสถานศึ ก ษาต่ อการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนหมายถึ ง การที่
สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันผลจากการร่วมกันพัฒนาเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและสังคมชัดเจนสถานศึกษาให้ การสนับสนุนชุมชนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องรวมถึงสถานศึกษา
เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการแก่ชุมชนด้วย
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๒) ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
๓) สถานศึกษาให้การสนับสนุนชุมชนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๔) สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) สถำนศึกษำและชุมชนมีโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกัน
๔ = มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการการพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกันอย่างของทั้ง๒ฝ่ายใช้การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและดาเนินงานได้ตามแผนทุกขั้นตอน
๓ = มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการการพัฒนาร่วมกันวางแผนงานร่วมกัน
และดาเนินงานได้ตามแผนเป็นส่วนใหญ่
๒ = มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของสถานศึกษาอาศัยการประสาน
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนดาเนินงานได้ตามแผนบางส่วน
๑ = มีโครงการ/กิจกรรมที่ระบุว่าต้องการการพัฒนาร่วมกันแต่ไม่มีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรือมีการดาเนินงานไม่ชัดเจน
๒) ผลกำรพัฒนำเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
๔ = การดาเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น
๓ = การดาเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและสถานศึกษา
๒ = การดาเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสาเร็จเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
๑ = การดาเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควร
๓) สถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนชุมชนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง
๔ = สถานศึกษามีแผนงานให้การสนับสนุนชุมชนและดาเนินการได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๓ = สถานศึกษามีแผนงานให้การสนับสนุนชุมชนแต่ดาเนินงานได้ไม่ครบถ้วน
๒ = สถานศึกษามีแผนงานให้การสนับสนุนชุมชนได้น้อย
๑ = สถานศึกษามีแผนงานให้การสนับสนุนชุมชนได้น้อยมาก

๔) สถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกำรในกำรให้ควำมรู้และบริกำรชุมชน
๔ = มีการวางแผนและดาเนินการให้ความรู้และบริการชุมชนหรือท้องถิ่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ตามความต้องการของชุมชนเกิดผลดีเยี่ยมชุมชนยอมรับและพึงพอใจ
๓ = มีการวางแผนและดาเนินการให้ความรู้และบริการชุมชนหรือท้องถิ่นตามที่สถานศึกษา
กาหนดเกิดผลดีและชุมชนยอมรับ
๒ = มีการดาเนินการให้ความรู้และบริการแก่ชมุ ชนหรือท้องถิ่นน้อย
๑ = มีการดาเนินการให้ความรู้และบริการแก่ชมุ ชนหรือท้องถิ่นน้อยมาก
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนงาน/โครงการผลการสารวจความต้องการ
ของชุมชนบันทึกการประชุมรายงานผลการดาเนินงานภาพถ่ายกิจกรรมฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้นา/ผู้แทนชุมชนผู้ปกครองผู้ประกอบการคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนที่ ๕ บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร
๕.๑คุณลักษณะของผู้บริหำร
ค ำอธิ บ ำยคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารหมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในงานวิ ช าการและการบริ ห ารสถานศึ ก ษามี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละความเป็ น ผู้ น ามี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา
๒) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นา
๓) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
๔) ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำรและกำรบริหำรสถำนศึกษำ
๔ = ผู้บริหารมีความสามารถทั้งงานวิชาการและงานบริหารการจัดการโดดเด่นผลการพัฒนาประจักษ์ชัด
๓ = ผู้บริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจัดการโดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลการพัฒนา
ที่เห็นได้
๒ = ผู้บริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจัดการในระดับที่สามารถบริหารสถานศึกษาได้
ตามปกติ
๑ = ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้แต่ขาดความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยแนะนาบุคลากร
๒) ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และควำมเป็นผู้นำ
๔ = ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เน้นการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทกระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นาของ
บุคลากรโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถเต็มที่มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการ
พัฒนาสถานศึกษาชัดเจนมีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบนาชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเต็มที่ชุมชนให้การ
ยอมรับด้วยความศรัทธาอย่างจริงใจ
๓ = ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษากระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นาของบุคลากร
โดยเลือกกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นที่
รับรู้เฉพาะกลุ่มผู้ร่วมงานมีการติดตามประเมินงานตามเวลาที่กาหนดนาชุมชนมาช่วยวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาบางโอกาสได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆเพียงพอชุมชนให้การยอมรับ
๒ = ผู้บริหารเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาอยู่เสมอเปิดโอกาสหรือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรเฉพาะกลุ่มที่ตนไว้วางใจมีการกากับติดตามงานอย่างไม่เป็นทางการนาชุมชนมาร่วมพัฒนา
สถานศึกษาได้บ้างตามโอกาสชุมชนให้การยอมรับ
๑ = ผู้บริหารบริหารการจัดการในสถานศึกษาได้ตามปกติมีการกากับติดตามงานเท่าที่จาเป็น

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๓) ผู้บริหำรมีควำมเป็นประชำธิปไตยและยึดหลักกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม
๔ = ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนให้
ความสาคัญกับข้อคิดเห็นเหล่านั้นมีการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงและ
พัฒนางานที่เป็นระบบสม่าเสมอมุ่งผลประโยชน์ที่นักเรียนเป็นสาคัญสามารถประสานสัมพันธ์ได้ดีกับ
เพื่อนครูในสถานศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมการและองค์กรต่างๆในชุมชน
๓ = ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจาก
ภายนอกสถานศึกษาบางกลุ่มนาข้อมูลความคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนและนโยบายการบริหารงานตามความเหมาะสมสามารถประสานสัมพันธ์ได้ดีกับเพื่อนครู
ในสถานศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา
๒ = ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษามีการปรับปรุงขั้นตอน
การดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่จาเป็นมีการประสานงานเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่ไว้วางใจ
บุคลากรในสถานศึกษาให้การยอมรับ
ผู้บริห๑ารรั=บผผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนนโยบายและขั้นตอนการดาเนินงานเท่าที่
จาเป็น
๔) ผู้บริหำรมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถำนศึกษำ
๔ = ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมบางประการเด่นชัดจนได้รับการยกย่องจากกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๓ = ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องจากกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน
๒ = ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือบุคลากร
ในสถานศึกษาให้ความเคารพ
๑ = ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาหลักฐานเช่นแฟ้มสะสมงานภาพถ่ายกิจกรรมเกียรติบัตรฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองชุมชนบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
๕.๒ คุณลักษณะของครู
คำอธิบำยคุณลั กษณะของครูห มายถึงครูต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหลักสู ตร
จิตวิทยา สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและพัฒนาการของนักเรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจมา
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
นักเรียนเป็นสาคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนมีความสามารถในการจัดชั้นเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา สามารถใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารและพัฒนาการของนักเรียนสามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๓)ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอุทิศตนในการพัฒนานักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
๔) ครูมีการพัฒ นาตนเองสม่าเสมอและใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรจิตวิทยำสำมำรถใช้ภำษำไทย
ในกำรสื่อสำรและพัฒนำกำรของนักเรียนสำมำรถนำมำใช้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน
เป็นรำยบุคคล
๔ = ครูร้อยละ๘๐ขึ้นไปเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
๓ = ครูร้อยละ๗๐- ๗๙เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
๒ = ครูร้อยละ๖๐- ๖๙เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
๑ = ครูน้อยกว่าร้อยละ๖๐เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยง
เป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) ครูมีทักษะและจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
๔ = ครูร้อยละ๘๐ขึ้นไปมีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนโดยอิงพัฒนาการของ
นักเรียนและนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓ = ครูร้อยละ๗๐- ๗๙มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน
มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนโดยอิงพัฒนาการ
ของนักเรียนและนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๒ = ครูร้อยละ๖๐- ๖๙มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
นักเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนโดยอิง
พัฒนาการของนักเรียนและนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๑ = ครูน้อยกว่าร้อยละ๖๐มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล
จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
นักเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนโดยอิง

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
พัฒนาการของนักเรียนและนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

๓) ครูมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอุทิศตนในกำรพัฒนำนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๔ = ครูร้อยละ๘๐ขึ้นไปมีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพเพื่อให้
นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษาและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่น
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมคี วามสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน
๓ = ครูร้อยละ๗๐- ๗๙มีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ
เพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษาและครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดียึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชน
๒ = ครูร้อยละ๖๐- ๖๙มีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ
เพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษาและครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดียึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชน
๑ = ครูน้อยกว่าร้อยละ๖๐มีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกิจกรรม
การเรียนการสอนพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ
เพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษาและครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดียึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชน
๔) ครูมีกำรพัฒนำตนเองสม่ำเสมอและใช้กระบวนกำรวิจัยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
๔ = ครูร้อยละ๘๐ขึ้นไปวางแผนและดาเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องโดย
เน้นวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓ = ครูร้อยละ๗๐- ๗๙วางแผนและดาเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๒ = ครูร้อยละ๖๐- ๖๙วางแผนและดาเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องโดย
เน้นวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๑ = ครูน้อยกว่าร้อยละ๖๐วางแผนและดาเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องโดย
เน้นวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแฟ้มสะสมงานแผนการสอนโครงการ/ กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรวุฒิบัตร/เกียรติบัตรฯลฯ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓) สังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลำกรสนับสนุน
คำอธิบำยคุณลั กษณะของบุคลากรสนับสนุนหมายถึงบุคลากรอื่นนอกเหนือจาก
ผู้บริห ารและครู เช่น เจ้าหน้าที่สนั บสนุน การสอนนักการภารโรงพ่อค้าแม่ค้าในสถานศึกษา
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
๒) บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
๓) บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี
๔) บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) บุคลำกรสนับสนุนเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ
๔ = บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายมีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมครอบคลุมทุกฝ่าย
๓ = บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายมีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมครอบคลุมบางฝ่าย
๒ = บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติมีผลงานปรากฏไม่เป็นรูปธรรม
๑ = บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องบางฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามความเคยชินมีผลปรากฏ
แต่ตรวจสอบไม่ได้
๒) บุคลำกรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ
๔ = บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่ายร้อยละ๘๐ขึ้นไปเป็นบุคคลที่มีน้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คาพูดที่ดี
เชิงสร้างสรรค์ไม่มุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ
๓ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๗๐- ๗๙เป็นบุคคลที่มีน้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คาพูดที่ดี
เชิงสร้างสรรค์ไม่มุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ
๒ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๖๐- ๖๙เป็นบุคคลที่มีน้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คาพูดที่ดี
เชิงสร้างสรรค์ไม่มุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ
๑ = บุคลากรสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ๖๐เป็นบุคคลที่มีน้าใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คาพูด
ที่ดีเชิงสร้างสรรค์ไม่มุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๓) บุคลำกรสนับสนุนตระหนักในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๔ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๘๐ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองยอมรับ
ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
๓ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๗๐- ๗๙มีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองยอมรับ
ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
๒ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๖๐- ๖๙มีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองยอมรับ
ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
๑ = บุคลากรสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ๖๐มีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ยอมรับให้ความสาคัญและมุ่งมัน่ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
๔) บุคลำกรสนับสนุนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
๔ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๘๐ขึ้นไปรับรู้ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางจุดเน้นและแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้
๓ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๗๐- ๗๙รับรู้ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางจุดเน้นและแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได้
๒ = บุคลากรสนับสนุนร้อยละ๖๐- ๖๙รับรู้ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางจุดเน้นและแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนได
๑ = บุคลากรสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ๖๐รับรู้ติดตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางจุดเน้นและแนวทางใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาหลักฐานเช่นแผนการพัฒนาบุคลากรแฟ้มสะสมงานรายงานผล
การดาเนินงานคู่มือการดาเนินงานฯลฯ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
๕.๔ กำรบริหำรงำนบุคลำกร
ค ำอธิ บำยการบริ ห ารงานบุคลากรหมายถึงการที่ส ถานศึกษาจัดโครงสร้างและกาหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนจัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
หัวข้อกำรพิจำรณำ
๑) โครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกาหนดไว้ชัดเจน
๒) การจัดระบบการนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
๓) การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจจัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
๔) การพัฒ นาบุ คลากรดาเนินอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรกำหนดไว้ชัดเจน
๔ = มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารระบุกลุ่ม/ฝ่าย/งานชัดเจนสายการบริหารงานเหมาะสมกาหนด
คุณสมบัติบทบาทหน้าที่ของบุคลากรได้ชัดเจนถึงรายบุคคลมีคู่มือนโยบายคู่มือการบริหารหรือคู่มือ
ดาเนินการที่เป็นมาตรฐานดาเนินการให้ตรวจสอบได้
๓ = มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารระบุกลุ่ม/ฝ่าย/งานชัดเจนกาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตาม
ลักษณะกลุ่ม/ฝ่าย/งานมีคู่มือนโยบายคู่มือการบริหารหรือคูม่ ือดาเนินการให้ตรวจสอบได้
๒ = มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารระบุกลุ่ม/ฝ่าย/งานชัดเจนกาหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่เฉพาะ
กลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เกิดปัญหาการปฏิบัติงานบ่อยๆมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
๑ = มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารตามกลุ่ม/ฝ่าย/งาน
๒) กำรจัดระบบกำรนิเทศติดตำมประเมินและพัฒนำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
๔ = มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกากับติดตามงานที่วางระบบได้ดีกาหนดผู้รับผิดชอบ
ช่วงระยะเวลาชัดเจนดาเนินงานได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมายมีการจัดทารายงานและขยายผลให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๓ = มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกากับติดตามงานที่ดีกาหนดผู้รับผิดชอบช่วงระยะเวลาชัดเจน
ดาเนินงานได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมาย
๒ = มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกากับติดตามงานมีผู้รับผิดชอบแต่ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายพอสมควร
๑ = มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกากับติดตามงานมีผู้รับผิดชอบและกาหนดเวลาไว้คร่าวๆ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้น้อย
๓) กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจจัดให้แก่บุคลำกรทุกฝ่ำยอย่ำงเหมำะสม
๔ = มีระบบการสร้างขวัญกาลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมีข้อตกลง/กติกา
ชัดเจนเหมาะสมดาเนินการตามข้อตกลงทุกฝ่ายได้รับทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ
๓ = มีระบบการสร้างขวัญกาลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบมีข้อตกลง/กติกาเปิดเผยเป็นที่ยอมรับ
บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับ
๒ = มีการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบตามข้อตกลงของผู้บริหารระดับกลุ่ม/ฝ่าย
บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับ
๑ = มีการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหาร
แต่เพียงผู้เดียว
๔) กำรพัฒนำบุคลำกรดำเนินอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
๔ = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันจากกลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดเป็นแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนาคนละไม่น้อยกว่า๒ครั้งต่อปี
๓ = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานมีแผนระยะสั้นและระยะยาว
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายบุคลากร
ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาคนละไม่น้อยกว่า๑ครั้งต่อปี
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๒ = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผู้บริหารดาเนินการตามความจาเป็นและโอกาสผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มได้รับการอบรมสัมมนา
๑ = มีการอบรมสัมมนาบุคลากรในบางโอกาสผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามสมควร

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาหลักฐานเช่นแผนการพัฒนาบุคลากรรายงานผลการพัฒนา
ผลการอบรมสัมมนาแฟ้มสะสมงานภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมฯลฯ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนที่๖ควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๖.๑โครงกำร/กิจกรรมดีเด่นของสถำนศึกษำ
ค ำอธิ บำยโครงการ/กิจกรรมดีเด่ นของสถานศึกษาที่ส นองหรือส่ งผลในความเป็นอั ต
ลักษณ์ของสถานศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาดาเนินการจนบรรจุผลสาเร็จเกิดความภาคภูมิใจ
โครงการ/กิจกรรมดีเด่นนั้นต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนักเรียนใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการทางานเป็นระบบเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจยึดเป้าหมายความสาเร็จของงานร่วมกัน
หัวข้อพิจำรณำ
๑) โครงการ/กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและสนองหรื อส่ งผลในความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๒) การดาเนินโครงการ/กิจกรรมใช้หลักการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม
๓) การดาเนินโครงการเน้นการทางานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความสาเร็จของงานร่วมกัน
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) โครงกำร/กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
และสนองหรือส่งผลในควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๔ = วัตถุประสงค์ในโครงการ/กิจกรรมดีเด่นทุกโครงการชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓ = วัตถุประสงค์ในโครงการ/กิจกรรมดีเด่นส่วนใหญ่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๒ = วัตถุประสงค์ในโครงการ/กิจกรรมดีเด่นบางส่วนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบาย
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑ = วัตถุประสงค์ในโครงการ/กิจกรรมดีเด่นไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์นโยบาย
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๒) กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมใช้หลักกำรบริหำรกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
๔ = โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเข้าใจในปัญหาและความต้องการร่วมกันทุกฝ่าย/งานในสถานศึกษา
รับรู้ร่วมคิดและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
๓ = โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเข้าใจในปัญหาและความต้องการร่วมกันทุกฝ่าย/งานร่วมรับรู้แสดง
ความคิดเห็นและปฏิบัติตามแผนที่กาหนดส่วนการคิดวางแผนงานเป็นบทบาทของฝ่ายบริหารของ
สถานศึกษา
๒ = มีบางฝ่ายหรือบางกลุ่มงานที่รับผิดชอบวางแผนและดาเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ยังรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน
๑ = มีบุคลากรเพียงบางคนที่วางแผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๓) กำรดำเนินโครงกำรเน้นกำรทำงำนเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้ำง
๔ = มีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนการทางานชัดเจนปฏิบัติได้ครบตามแผนนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
๓ = มีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานชัดเจนการปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่ทาได้ตามแผนนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
๒ = มีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้คร่าวๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนักเรียนส่วน
ใหญ่หรือบางกลุ่มได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
๑ = มีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้คร่าวๆเกิดปัญหาจากการปฏิบัติหลายประการ
๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจและยึดเป้ำหมำยควำมสำเร็จของงำนร่วมกัน
๔ = ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมั่นใจทุกคนรับรู้เป้าหมายและมุ่ง
ดาเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
๓ = บุคลากรที่รับผิดชอบงานส่วนใหญ่พอใจในการปฏิบัติงานและรับรู้ภาระงานและเป้าหมายความสาเร็จ
ร่วมกัน
๒ = บุคลากรที่รับผิดชอบงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเป้าหมายความสาเร็จของงานที่กาหนดและให้ความ
ร่วมมือดาเนินการตามขั้นตอน
๑ = บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามขั้นตอน
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนพัฒนาคุณภาพโครงการบันทึกการดาเนินโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการภาพถ่ายกิจกรรมฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ช่วยผูบ้ ริหารผู้รับผิดชอบโครงการครูนักเรียนผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๖.๒ ผลงำนจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมดีเด่น
คำอธิบำยผลงานจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาเกิดประโยชน์ต่อ
พัฒนาการนักเรียนรอบด้านนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและ
ชุมชนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย

หัวข้อพิจำรณำ
๑) ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน
๒) ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา
๓) ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
๔) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ ลงานอย่างแพร่หลาย
แนวทำงกำรให้ระดับคุณภำพ
๑) ผลงำนเกิดประโยชน์ต่อพัฒนำกำรของนักเรียนรอบด้ำน
๔ = ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม
สติปัญญาอย่างเด่นชัดหรือส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น
๓ = ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม
สติปัญญาหรือส่งผลด้านใดด้านหนึ่งพอประมาณ
๒ = ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเพียงเล็กน้อยไม่เด่นชัด
๑ = ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๒) ผลงำนเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถำนศึกษำ
๔ = นักเรียนร้อยละ๘๐ขึ้นไปได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและเกิดความพึงพอใจ
๓ = นักเรียนร้อยละ๗๐–๗๙ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและเกิดความพึงพอใจ
๒ = นักเรียนร้อยละ๖๐–๖๙ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและเกิดความพึงพอใจ
๑ = นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ๖๐ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและเกิดความ
พึงพอใจ
๓) ผลงำนได้รับกำรยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
๔ = นักเรียนผู้ปกครองและชุมขนรับรู้และพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๓ = นักเรียนผู้ปกครองรับรู้และพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๒ = นักเรียนผู้ปกครองบางกลุ่มรับรู้และพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๑ = นักเรียนผู้ปกครองจานวนน้อยมากรับรู้และพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม
๔) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนอย่ำงแพร่หลำย
๔ = มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์น่าสนใจครบถ้วนทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่นนักเรียนผู้ปกครองชุมชนสถานประกอบการองค์กรต่างๆ
๓ = มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่น่าสนใจแต่ไม่หลากหลายและเน้นประชาสัมพันธ์เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนและผู้ปกครอง
๒ = มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานแบบเดิมซ้าๆและเน้นประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก
๑ = มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานน้อยมาก
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑)พิจารณาจากหลักฐานเช่นแผนพัฒนาคุณภาพโครงการบันทึกการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานภาพถ่ายกิจกรรมผลงานฯลฯ
๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ช่วยผูบ้ ริหารผู้รับผิดชอบโครงการครูนักเรียนนักเรียน
ผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ

๗. ขั้นตอนกำรจัด ทำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
๗.๑ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนน
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแต่ละด้านไว้แล้วให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ
และสรุปผลการประเมินในแบบสรุปผล(อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้
๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน
๒. ผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด
๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน(เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ที่๑) โดยการนาผลรวมจากข้อ๒ตั้ง
หารด้วยผลคูณของจานวนกรรมการทั้งหมดกับจานวนรายการประเมินของด้านนั้นๆ(ใช้ทศนิยม๓ตำแหน่ง
ไม่ปัดเศษ) ตัวอย่าง๒๑๓( ๕ X ๑๒) = ๓.๕๕๐
๔. นาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน(ผลจากข้อ๓) คูณสัดส่วนน้าหนักคะแนน
๕. หาผลรวมของผลคูณตามข้อ๔ได้เป็นคะแนนรวม
๖. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกด้านโดยนาผลรวมของสัดส่วนน้าหนักทั้งหมด(ในที่นี้คือ๑๒)
ไปหารคะแนนรวมในข้อ๕
จากนั้นนาผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใด
เข้ารับรางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชยทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่า
เหตุใดสถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย
หมำยเหตุ ให้เขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพร้อมตาแหน่งและสังกัดในแผ่ นสรุปผล
การประเมินฯของแบบประเมินสถานศึกษานั้นๆ

ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำก. จำกคณะกรรมกำร (จำนวน๕คน)
(ข้อ๑)
(ข้อ๒) (ข้อ๓)
(ข้อ๔)
ด้ำนต่ำงๆ
ที่จะประเมิน
(จำนวน
รำยกำร)
ด้ำนที๑่
( ๑๒ข้อ)
ด้านที๒่
(๒๔ข้อ)
ด้านที๓่
(๑๖ข้อ)
ด้านที๔่
(๘ข้อ)
ด้านที๕่
(๑๖ข้อ)
ด้านที๖่
(๘ข้อ)

กรรมกำรคนที่

ผลคูณของ
ผลรวมของ
น้ำหนัก
ค่ำเฉลี่ย
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๗.๐๐๐

๕๖

๕๔

๕๒

๕๔

๕๒

๒๖๘

๓.๓๕๐

๑

๓.๓๕๐

๓๐

๒๖

๒๘

๒๖

๒๗

๑๓๗

๓.๔๒๕

๒

๖.๘๕๐

ค่ำเฉลี่ย ๑๒
๔๑.๙๕๖
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทุกด้ำน ๓.๔๙๖
จำกตำรำง
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่๑จากค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน(ข้อ๓) สถานศึกษาก. ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ากว่า๒.๐๐๐)
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่๒จากค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม(ข้อ๖) สถานศึกษาก. ผ่านเกณฑ์รางวัล
พระราชทาน (ไม่ต่ากว่า๓.๐๐๐)
ดังนั้นสถานศึกษานี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน
๗.๒เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนและรำงวัลชมเชย
สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำนจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้
๑. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ากว่า
๒.๐๐๐
๒. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา
ทุกด้านไม่ต่ากว่า๓.๐๐๐ (โดยสัดส่วนของด้านที่๑ -๖เป็น๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ : ๒)
๓. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสูงสุดเรียงตามลาดับ

หมำยเหตุ

(ข้อ๕)
(ข้อ๖)

แบบประเมินโรงเรี ยนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมภำคใต้
เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ปีกำรศึกษำ................
ข้อมูลทั่วไป
(สถานศึกษาเป็นผู้ กรอก/รายงาน)
๑. ชื่อสถำนศึกษำ…………………………………………….…………หมู่ท.ี่ .…………ถนน ………………………………..
ตาบล/แขวง…………..…………………………………………อาเภอ/เขต……………………………….……………….
จังหวัด……………………………………………..………………รหัสไปรษณีย์……………………………………………
โทรศัพท์…………………………………………………………...โทรสาร…………………..…..……………………….…
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด……………………………………………………………………………………..
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา................................. เขต........……………………..
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ขนำดสถำนศึกษำ
ขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม……………….....คน จานวนครู/อาจารย์………………...…คน
๓. ชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ……………………………………………………………………………………………………
๔. นโยบำย คำขวัญ วิสัยทัศน์ และโครงกำรหรื อกิจกรรมดีเด่น
๔.๑ นโยบาย : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
๔.๒ คาขวัญ : ………………………………………………………………………………………………………………
๔.๓ วิสัยทัศน์ : ……………………………………………………………………………………………………………….
๔.๔ โครงการหรื อกิจ กรรมดี เด่น : ..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ ) ……………………………………………… ผู้รายงาน
(……………………………………………..)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้ อานวยการ
วันที่ …………… เดือน………………………….พ.ศ. …….………….

แผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา

รำยกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕…………
น้ำหนัก

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ประจำด้ำน
๓

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๑ คุณภำพนักเรียน
๑.๑ นักเรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. นักเรีย นมีความรับผิ ดชอบ ซื่อสั ตย์ และเสี ยสละ ………………………………………………
๒. นักเรียนปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองได้ดีและทางานร่ว มกั…….
บ ผู้อื่นได้………………………………..
๓. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ………………………………………………………….
๔. นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
………………………………………………………………………………………………
……………..
๑.๒ นักเรี ยนมีค วำมรู้ค วำมสำมำรถทำงวิชำกำร
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์…………………………………………….
…..
๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสื่อความได้
อย่างมีเหตุผล …………………………………………………………………………………………………
……….……..
๓. นัก เรียนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อ สารได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ..………………………….
๔. นักเรีย นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ และ
เทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ……………………………….…………
๑.๓ นักเรี ยนมีสุขภำพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรี ยภำพ
ด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ
๑. นักเรีย นมีน้าหนั กและส่ว นสูงตามเกณฑ์ ตามวัย แต่งกาย
สะอาดออกกาลังกายสม่าเสมอ ………………………………………………………………………
๒. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวได้ และอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข …………………………………………………………………………………………………….….
๓. นักเรีย นเป็นผู้ห่ างไกลจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และ
อบายมุขทั้งปวง …………………………………………………………………………………………
๔. นักเรีย นมีส่วนร่ว มในกิ
จกรรมศิลปะ และนันทนาการ ………………………………………
…………………….
…………….
รวมคะแนนย่อย
รวมคะแนนด้ำนที่ ๑

น้ำหนัก
ประจำด้ำน
๒

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
๑. การวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและ
ชุมชน และการนาผลมาวางแผนพัฒ นาหลั กสู ตร ……………………….……………………
…………………………
๒. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้ องกับเป้าหมายการจั
ด
การศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่ว มกาหนดเป้าหมาย ………………………………………
๓. การนิ เทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลั กสู ตร……………………………..
………………………………………
๔. การนาผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒ นาหลั กสูตร ……………………………………………
……………….………
…………….
๒.๒ กำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรี ยนเป็นสำคัญ
๑. การศึกษานั กเรี ยนเป็นรายบุคคลและนาผลมาพัฒนา
นักเรียน ………………………………………………………………………………….…………………..
๒. การจั ดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลง
มือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย……………………………………………………………………………………………………
๓. การบูร ณาการการเรี
ยนรู้กับกลุ่ มวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิ
……
ปัญญาท้องถิ่น ………………………………………………………………………………………………
๔. การจัดสอนซ่อมเสริ
มให้แก่นักเรียน ……………………………………..………………………..….
…………………………..
.……..
๒.๓ กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมิน ผลกำรเรี ยน
๑. การใช้เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย…………………………………
๒. การกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนที่ช่ว ยยกระดับ …………………………………
คุณภาพนั กเรียน ……………………………………………………………………………………………
๓. ระบบการรายงานผลการเรี
ยนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน………………………………
…………………………….
๔. การนาผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และ ……..
พัฒ นาหลั กสู ตร……………………………………………………………………………………………
…………………………..

น้ำหนัก
ประจำด้ำน

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

๒.๔ กำรผลิต กำรใช้ กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเ พื่อกำรเรี ยนรู้
๑. การส่งเสริ มการมีส่ว นร่ว มในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่ อ
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครูผู้ส อนและผู้ ป กครองหรือชุมชน
…………………………………………………………………
๒. การใช้ และพัฒ นาสื่ อในการจัดการเรี
ยนการสอน ……………………………………………
…………………………….
๓. ระบบการให้บริ การ การใช้ และการบารุงรักษาสื่ อ…………….
และ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………
๔. การขยายผลการใช้สื่ อที่มีค……………………………….
ุณภาพและเผยแพร่แก่ผู้ส นใจ ……………………………………
..………...
๒.๕ กำรจัด กิจ กรรมพัฒนำนักเรี ยน
๑. การจั ดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้แสดงออกตามกลุ่มสาระ ฯ ……………………………………………………………
๒. การจั ดกิจกรรมส่งเสริมคุณลั กษณะอันพึ……………….……..
งประสงค์ของ
นักเรียน ………………………………………….……………………………………………………………
๓. การจั ดกิ….……..
จกรรมแนะแนวเพื่อพัฒ นานักเรียน ……………………………………………………
๔. การจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้
ปัญหา
……………….
ของนักเรียน …………………………………………………………………………………………………………
๒.๖ กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
๑. ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรีย นรั กการอ่าน
……………………………………………..…………………………
๒. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบถ้วน เพียงพอ และใช้ประโยชน์คมุ้ ค่า……………………………………
๓. การจั ดมุม /แหล่ งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
………
ห้องเรี ยน ……………………………………………………………………………………………………
…………...อมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา ………………………………………
๔. การจั ดสภาพแวดล้
……………….
รวมคะแนนย่อย
รวมคะแนนด้ำนที่ ๒

น้ำหนัก
ประจำด้ำน
๒

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๓กำรบริหำรกำรจัดกำร
๓.๑กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
๑. การจัดระบบข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ……………………………………………
๒. การจั ดเก็บ ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทั……..
นสมัย
และพัฒนาต่อเนื่อง
………………………………………………………………………………………
๓. การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้
……………….. ในการบริห ารจัดการ
และการเรีย นการสอน …………………………………………………………………………………………………
๔. การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในสถานศึกษา
และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
………………………………………………………
๓.๒กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ
…………….
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี
สอดคล้ องกับเป้าหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา
ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา …………………………………………………….
๒. การจั ดระบบประกันคุณภาพภายใน …………………………………………………………….…
๓. การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส………..
ว่ นร่วม ………………………………………………………
….
๔. รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล …………………………………………………………………………………………………………
….
๓.๓ กำรบริหำรงบประมำณและกำรบริ
กำร
๑. การบริ หารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ…………………………………………………
๒. แผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณชัด……………….
เจน ………………………………………….
๓. การรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้………………………………
๔. การจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง……………………….………
๓.๔ กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่
๑. อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัย ถูก
สุขลั กษณะ มั่น คงแข็งแรง เหมาะสมแก่การทากิจกรรม …………………………………
๒. อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณ ………………………………….
เพียงพอรอบบริเวณอยู่ในสภาพดี สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย………………………………………………………………………………………….…….
๓. การจั ดระบบซ่. อมบารุงเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ……………………………………
๔. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย …………….
และมีร ะบบป้องกัน อันตราย
…………………………………………………………………….…
…………………..
รวมคะแนนย่อย
รวมคะแนนด้ำนที่ ๓

น้ำหนัก
ประจำด้ำน
๒

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๔ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครอง
และชุมชน
๔.๑ กำรมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อกำรจัดกำรศึกษำ
๑. การสารวจความต้องการของผู้ ปกครองและชุมชนในการ
พัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ………………………………………………………………………………
………………………
๒. การกาหนดวิสัย ทัศน์ และเป้
าหมายการจัดการศึกษา
ร่วมกัน ……………………………………………………………………………………………………….
๓. สมาคม . ชมรม หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา …………………………………
๔. ผู้ป กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลั กสู ตร ……………
และการจั ดการเรียนรู้ …………………………………………….………………………..……………
๔.๒ กำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
ชุมชน
๑. สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน……………………………………………………………………………………………………
๒. ผลการพัฒ……………………..
นาเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสั งคม ……………………………………………
….
๓. สถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง……………………………………
๔. สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริก…………..
าร
ชุมชน ……………………………………………………………………………………………………….…
รวมคะแนนย่อย..
รวมคะแนนด้ำนที่ ๔

น้ำหนัก
ประจำด้ำน
๑

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๕บุคลำกรและกำรบริหำรงำนบุคลำกร
๕.๑ คุณลักษณะของผู้บริหำร
๑. ผู้บริหารมีความรูค้ วามสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา ……………………………
๒. ผู้บริห ารมีวิสัย ทัศน์และความเป็นผู้นา……………………………………………………………
…….
๓. ผู้บริห ารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึ
ดหลั กการ
……………….
บริหารงานแบบมีส่ว นร่ว ม ……………………………………………………………………………
๔. ผู้บริห ารมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
…………………………………..
ยอมรั บของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ……………………………..…………
…………………………………….
๕.๒ คุณลักษณะของครู ผู้สอน
๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารและพัฒนาการของนักเรียนสามารถนามาใช้ในการ
ส่งเสริ มและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ………………………………………………………
๒. ครู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
………………………………………………………
และเน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ ……………………………………………………………………………
๓. ครู มุ่งมั่น ในการปฏิบัติงาน ………………..
อุทิศตนในการพัฒ นานักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ด……………………………………………………
ี
๔. ครู มีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ และใช้กระบวนการวิจัย
พัฒ นาการเรี ยนการสอน…………………………………………………………………………………
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลำกรสนั……………..
บสนุน
๑. บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความผิดชอบ ……………………………
๒.บุคลากรสนับสนุนมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ….........
……………………………
…
๓. บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี ………………………………………
๔. บุค ลากรสนับสนุนมีค วามรู้ความเข้าใจแนวทางการจัด
การศึกษา …………………………………………………………………………………..……..…….…
๕.๔ กำรบริหำรงำนบุ
.. ค ลำกร
๑. โครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรกาหนดไว้
ชัดเจน………………………………………………………………………………………………………………
๒. การจั ดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางาน
ดาเนิ น ไปอย่ างสม่าเสมอ………………………………………….…………………………………..…
๓. การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ จัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม .……………………………
๔. การพัฒนาบุคลากรดาเนินอย่างเป็นระบบ ต่ อเนื่อง และทั่วถึง……………………………….
รวมคะแนนย่อย
รวมคะแนนด้ำนที่ ๕

น้ำหนัก

รำยกำรประเมินและตัวชี้วัด

ประจำด้ำน
๒

ผลกำรประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

ด้ำนที่ ๖ ควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๖.๑ โครงกำร/กิจกรรมดีเ ด่นของสถำนศึกษำ
๑. โครงการ/กิจ กรรมดีเด่นสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
และเป้ าหมายการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และสนองหรือ
ส่งผลในความเป็นอัตลั กษณ์ของสถานศึกษา …………………………………………………
………………….
๒. การดาเนินโครงการ/กิจกรรมใช้หลั กการบริห ารการจั
ดการ
แบบมีส่ว นร่วม ……………………………………………………………………………………………
๓. การดาเนินโครงการเน้
นการทางานเป็นระบบและเกิด
…………………………
ประโยชน์ ในวงกว้าง ……………………………………………………………………………..………
๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิ………………………………….
บัติงานด้วยความเต็มใจและยึด
เป้าหมายความสาเร็จของงานร่วมกัน ………………………………………………………………
…………………………….
๖.๒ ผลงำนจำกกำรดำเนิน โครงกำร/กิจกรรมดี
เด่น
๑. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อพัฒ นาการของนักเรียนรอบด้าน …………………………………
……………..
๒. ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ………………………………
……………..
๓. ผลงานได้รั บ การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน ………………………………………….
๔. มีการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ผ ลงานอย่างแพร่หลาย …………………………………………
…………….
รวมคะแนนย่อย
รวมคะแนนด้ำนที่ ๖

บันทึกข้อมูลจำกกำรสังเกต สัมภำษณ์ และตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำ ง ๆ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบสรุปคะแนนผลกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕……….
ชื่อสถำนศึกษำ ………………………..……………………………………..……จังหวัด ……………………….…………...
ขนำด  เล็ก  กลำง  ใหญ่ พิจารณาให้ ได้ลาดับที่ ………………………….………
ด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน
(จานวนรายการ)

คะแนนของคณะกรรมการคนที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ผลรวมของ
คะแนน
แต่ละด้าน

ค่าเฉลี่ย

น้าหนักคะแนน

ผลคูณของค่าเฉลี่ยกับ

แต่ละด้าน

แต่ละด้าน

น้าหนักคะแนนแต่ละด้าน

ด้านที่ ๑ (๑๒ ข้อ )

๓

ด้านที่ ๒ (๒๔ ข้อ )

๒

ด้านที่ ๓ (๑๖ ข้อ )

๒

ด้านที่ ๔ (๘ ข้ อ )

๒

ด้านที่ ๕ (๑๖ ข้อ )

๑

ด้านที่ ๖ (๘ ข้ อ )

๒
คะแนนรวม

หมายเหตุ

๑๒

ค่ำเฉลี่ย
ของคะแนนทุกด้ำน
ชื่อ ตาแหน่ ง และสังกัด ของคณะกรรมการประเมิน (เขียนตัว บรรจงให้อ่า นชัดเจน)

๑. ……………………………………………………………………………………………………………………
ประธาน
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………
รองประธาน
๓. …………………………………………………………………………………………………………………….
กรรมการ
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการ
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการ
๖. ……………………………………………………………………………………………………………………. กรรมการ
๗. ……………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการ
๘. ……………………………………………………………………………………………………………………
กรรมการ
9๙. …………………………………………………………………………………………………………………… กรรมการ/เลขานุก าร

ลงชื่อ …………………………………………………………………………….…………………ประธาน
ลงชื่ อ …………………………………………………………………………………………รองประธาน
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………..………………………………. กรรมการ
ลงชื่ อ ………………………………………………………………………………………… กรรมการ/เลขานุการ

หมำยเหตุ โปรดระบุว่ าเป็ นกรรมการระดับ




เขตพื้ นที่ก ารศึก ษา

ระดั บภาค



จั งหวัด

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประเมินในภำพรวม
สมควรให้ได้รั บรำงวัล ……………………………………………
เหตุผล : ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการประเมิน โดยสรุปภาพรวมว่า เหตุใดสถานศึกษาแห่ งนี้
จึ งสมควรได้รั บรางวัล พระราชทาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ
(ลงชื่อ ) …………………………………………………… กรรมการ/เลขานุการ

ที่

โรงเรียน

แบบสรุปผลการประเมินคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด.......................
เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจาปี........................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.............
ระดับคุณภาพแต่ละด้าน(ค่าเฉลี่ย)
อาเภอ
จังหวัด
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5
(48 คะแนน)

(ลงชื่อ)..............................................................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ

(96 คะแนน)

(64 คะแนน)

(32 คะแนน)

(64 คะแนน)

ด้านที่ 6

ค่าเฉลี่ยที่ได้

ลาดับ
ที่

(32 คะแนน)

(ลงชื่อ).....................................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).....................................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).....................................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).....................................................................................กรรมการและเลขานุการ

ใบสมัคร
เข้ารับการประเมิน คัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา ...........
ขนาด..............

------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโรงเรียน………………………………………………ที่อยู่...............................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร…………….……..……… E-mail…………….…………….……………………
ได้รับ อนุ ญาตจัดตั้งโรงเรีย นตามใบอนุญาตเลขที่....................................... ลงวันที.่ .........................................
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลั กสูตรอิสลามศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่...................ลงวันที.่ .................................
จานวนนั กเรี ยนระดับ มัธ ยมศึกษา ทั้งสิ้ น.................คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนาย ของปีการศึกษาที่สมัคร)
ขนาดของโรงเรียน

 ใหญ่ (๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป)
 กลาง (๕๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
 เล็ก (ไม่เกิน ๕๐๐ คน)

2. ชื่อผู้รับ ใบอนุ ญาตโรงเรี ยน...........................................นามสกุล .................................. อายุ .........ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..……...............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).................................................................... ...
โทรสาร........................................................E-mail…………….………………………………………………………………….…
3. ชื่อผู้จัดการโรงเรีย น..............................................นามสกุล ......................................... อายุ .........ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..……...............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).................................................................... ....
โทรสาร........................................................E-mail…………….………………………………………………………………….…

4. ชื่อผู้ อานวยการโรงเรีย น...........................................นามสกุล ..................................... อายุ .........ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..…….............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).................................................................... ....
โทรสาร........................................................E-mail…………….………………………………………………………………….…
5. นโยบาย ปรัชญา วิสั ยทัศน์ อัตลั กษณ์
5.1 นโยบาย : …………………………………….………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ปรัชญา : …………………………………….………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 วิสัยทัศน์ : …………………………………….………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 อัตลักษณ์ : …………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. โครงการหรื อกิจ กรรมดีเด่น : …………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้รับใบอนุญาต
(………………………………..……………..)
วันที…่ …….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….
**เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและหรือใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวข้องที่แสดงถึงคุณลักษณะตามข้อ 6

แผนที่กำรเดินทำงไปยังโรงเรียน

ขอบเขตกำรประเมิน คัดเลือกผู้บริหำรโรงเรี ยนเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน

๘. ขอบเขตกำรประเมิน คัดเลือกผู้บริหำรโรงเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษาบริบูรณ์
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
๒. มีประวัติการทางานและผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนปัจจุบันดีเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
ชุมชน หรือท้องถิ่น สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
๓. ไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
๔. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ว
ขอบเขตกำรประเมินผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
๑) สิ่งที่ต้องประเมินคัดเลือกผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ประจำปี ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะทั่วไป ๔ ข้อ ๑๖ คะแนน
ตอนที่ ๒ ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารโรงเรียน
แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน คือ
๒.๑ ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์และภารกิจ ๔ ข้อ ๑๖ คะแนน
๒.๒ ด้านวิชาการ ๑๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
๒.๓ ด้านกิจการนักเรียน ๖ ข้อ ๒๔ คะแนน
๒.๔ ด้านบุคลากร ๘ ข้อ ๓๒ คะแนน
๒.๕ ด้านธุรการและการเงิน 8 ข้อ 32 คะแนน
๒.๖ ด้านอาคารสถานที่ 5 ข้อ 20 คะแนน
๒.๗ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ๓ ข้อ ๑๒ คะแนน
๒) รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน
1. ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ รายการประเมินและวิธีการประเมินแต่ล ะรายการประเมินมี
คะแนนเต็มเท่ากับ ๔ คะแนน โดยมีระดับคุณภาพ ๑ – ๔ มีรายละเอียดและวิธีการประเมิน
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะทั่วไป
๑. ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์และวิสัยทัศน์
แหล่งข้อมูลและวิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น วุฒกิ ารศึกษา เกียรติบัตรที่ได้รับ แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอกสารอื่น ๆ

๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา
ในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
๓. มีความคิดริเริม่ เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔. กระตุ้น ครู และบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๑ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๒. ผลงำนกำรบริหำรจัดกำรเป็นแบบอย่ำงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ผลงานประสบความสาเร็จ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เอกสารการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน เอกสารติดตามประเมินผล เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. มีการวิเคราะห์ประเมินผลงานอยู่เสมอ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๔. มีการปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๕. ได้รับการยกย่องจากสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓. คุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏ เช่น เกียรติบัตร คานิยม โล่รางวัล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
มีความเมตตากรุณา
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
มีความรับผิดชอบ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดีทุกข้อ
มีการครองตนที่ดี ไม่มีหนี้สิน ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขสิ่งเสพติด
๔. คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรทำงำน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน

๑. พิจารณาหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนปฏิบัติงาน คาสั่งหรือหนังสือมอบหมายงาน เอกสาร
พัฒนาบุคลากร เอกสารการติดตามประเมินผล หลักฐานการให้ขวัญกาลังใจ และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีการวางแผนและกาหนดมอบหมายงานความรับผิดชอบ
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
ปฏิบัติงาน
๔. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนามาปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๕. มีการให้ขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
ตอนที่ ๒ ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ
๑. ด้ำนปรัชญำ วิสัยทัศน์ และภำรกิจ
๑.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจาปี ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน รายงานการประชุม คาสั่งแต่งสั่งคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจที่ชัดเจนโดยการ
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
มีส่วนร่วม
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒.มีการกาหนัดตัวชี้วัดความสาเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
และภารกิจ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๓. มีการดาเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ เป็นระบบ
๔. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาปรัชญาและวิสัยทัศน์
๑.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ แนว
ดาเนินการของสถานศึกษา และนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น รายงานการประชุม เอกสาร/หลักฐานและ
ร่องรอยการประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีการประชุมชีแ้ จงปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. มีการเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ปรัชญา วิสัยทัศน์และภารกิจ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. บุคลากรภายในสถานศึกษา อธิบายความหมายของปรัชญา
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
วิสัยทัศน์และภารกิจได้อย่างถูกต้อง
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง อธิบายความหมาย
ของปรัชญาและวิสัยทัศน์ได้ถูกต้อง
๕. ผู้เรียนอธิบายความหมายของปรัชญา และวิสัยทัศน์ได้ถูกต้อง
๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือรายงานการประเมิน และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความจาเป็นของสถานศึกษา
๒. กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในและภายนอก
๔. กาหนดการใช้งบประมาณ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
๕. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๑.๔ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น รายงานการประชุมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนการปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสารการประเมินฯ และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. ศึกษา วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
๒. กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในและภายนอก
๔. กาหนดการใช้งบประมาณ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
๕. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

หัวข้อพิจารณา
และปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี

เกณฑ์คุณภาพ

๒. ด้ำนวิชำกำร
๒.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสังคม
และท้องถิ่น
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น บันทึกการประชุม แบบสารวจ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. สารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๑ ข้อ
๒. ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๓. วิเคราะห์ผลการประเมิน และผลการสารวจ เพื่อกาหนด
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจ ารณาจากหลั กฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น บันทึกการประชุม คาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และบันทึกมอบหมายงาน แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรีย นรู้ และเอกสาร
อื่น ๆ
๒. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีคาสั่งแต่งตั้ง / ประชุมมอบหมายงาน
๒. ให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. มีการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมทุกครั้ง
๔. มีการประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลังการจัด
การเรียนรู้ทุกครั้ง
๕. มีการนาผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๒.๓ การจัดให้ครูผลิตและใช้สื่อที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยที่ในรายงานการประชุมการจัดทาสื่อ ทะเบียนสื่อ การ
ให้บริการสื่อ ผลการประเมินการใช้สื่อและเอกสารอื่น ๆ
๒. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. ประชุมบุคลากรและพัฒนาให้มีความรู้เรื่องผลิตสื่อและการใช้สื่อ
๒. มีการตรวจสอบและประเมินสื่อก่อนนาไปใช้
๓. มีการกากับติดตามการใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้
๔. มีการส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการใช้สื่อ
๕. ส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินการใช้สื่อไปปรับปรุงและ
พัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่อง

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๒.๔ ให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจ ารณาจากหลั กฐานและร่องรอยที่ปรากฏเช่น รายงานการประชุม เอกสารการ
ประเมินผลการเรียน การประเมินผลงานของผู้เรียน เอกสารและหลักฐานพัฒนาครู และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. ประชุมครูผู้สอน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มคี วามรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๔. มีการนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๕. ส่งเสริมให้นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๒.๕ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น รายงานการประชุม เอกสารการ
ประเมินผลการเรียน การประเมินงานของผู้เรียน เอกสารและหลักฐานพัฒนาครู และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. ประชุมครูผู้สอน
๒. มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

เกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ

หัวข้อพิจารณา
๓. ส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียน
๔. มีการนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลของครู
๕. ส่งเสริมให้ครูนาผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
การวัดและประเมินผล

เกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๒.๖ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น รายงานการประชุม นโยบายนิเทศ
ภายใน แผนภูมิโ ครงสร้ างการนิ เทศภายใน เครื่องมือการนิเ ทศภายใน บันทึก การนิเทศภายใน เอกสา ร
ประเมินผลการนิเทศภายใน และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนและจัดทาเครื่องมือ และนิเทศ
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
กากับติดตาม
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. จัดระบบการนิเทศภายใน
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. ดาเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. มีการติดตามประเมินผลการนิเทศภายใน
๕. นาผลจากการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาการนิเทศภายใน
๒.๗ สนับสนุนส่งเสริมให้นานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแผนโครงการส่งเสริมการผลิต สรรหานวัตกรรมอย่างชัดเจน
๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
๔. นิเทศติดตามผลการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
๕. นาผลการนิเทศติดตามผลมาปรับปรุงพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๒.๘ สนับสนุนส่งเสริมให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจ ารณาจากหลั กฐานที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ รายงานการประชุม
เอกสารการนิเทศติดตามผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจนและ
หลากหลาย
๒. ประชุมบุคลากรและแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการ
กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนที่กาหนด
๔. มีการนิเทศติดตามผล ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๕. มีการนาผลการนิเทศและผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๒.๙ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกปีการศึกษา
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น เอกสารประกอบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบเอกสารการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
หัวข้อพิจารณา
๑. การจัดทาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
๓.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระกับ
ปีที่ผ่านมา
๔. นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุง พัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๑ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๒.๑๐ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ รายงานการประชุม
เอกสารการพัฒนาบุคลากร เอกสารการนิเทศและเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑.มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้
๒. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง/มอบหมาย
คณะกรรมการ
๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔. นิเทศติดตามผลการใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้
๕. นาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๓. ด้ำนกิจกำรนักเรียน
๓.๑ การดาเนินงานด้านการปกครอง
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน
รายงานการประชุม เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เอกสารการนิเทศ
ติดตามผลและเอกสารอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบ สัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. มีกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการปกครองนักเรียน
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๕. นาผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา
๓.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น เอกสารรายงานการประชุม/เอกสาร
มอบหมายงาน เอกสารการจัดกิจกรรมฯ เอกสารการติดตามผลประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒.ตรวจสอบ สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดทาบันทึกความประพฤตินักเรียน
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอยู่ในระเบียบข้อบังคับ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
ของสถานศึกษา
๔. มีการกากับ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ
๕. มีการนาผลการกากับติดตามไปปรับปรุงพัฒนา
๓.๓ สถานศึกษาจัดบริการโภชนาการสุขาภิบาล และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ รายงานการ
ประชุม คาสั่งมอบหมายคณะทางาน เอกสารการติดตามประเมินผล เอกสารอื่น ๆ
๒.สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีแผนงาน/โครงการ จัดบริการโภชนาการ สุขาภิบาล และ
สวัสดิการ
๒. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
๓. มีบริการกองทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ดี
๔. มีกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๕. นาผลการกากับ ติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๓.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับวัยและสภาพของผู้เรียน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ รายงานการ
ประชุม คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
อย่างหลากหลาย
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง/มอบหมาย
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
คณะกรรมการ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
๕. มีการนาผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนา
๓.๕ การจัดระบบการแนะแนว
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน เอกสารรายงานการประชุม เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการแนะแนว
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการแนะแนว
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๕. นาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา
๓.๖ การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ รายงานการ
ประชุม คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ เอกสารติดตามประเมินผล เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรมเสริมด้านทักษะชีวิต
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
คุณธรรม จริยธรรม
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. มีการกากับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
ด้านทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
๕. มีการนาผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนา

๔. ด้ำนบุคลำกร
๔.๑ บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและร่ อ งรอยที่ ป รากฏ เช่ น แผนการจั ด อั ต ราก าลั ง
เอกสารรายงานการประชุม เอกสารมอบหมายงาน เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนการจัดอัตรากาลังของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ที่รับผิดชอบ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ประชุมวางแผนการจัดอัตรากาลัง
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. มีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการจัดอัตรากาลัง
๕. นาผลการติดตามประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
๔.๒ ระบบสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ สรรหาบุคลากร
เอกสารรายงานการประชุม เอกสารมอบหมายงาน คู่มือสรรหาบุคลากร เอกสารการติดตามประเมินผล และ
เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. สารวจอัตตรากาลัง ตาแหน่งว่าง
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. กาหนดวิธีการสรรหาบุคลากร
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. แต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการสรรหาบุคลากร
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๔. ดาเนินการสรรหา
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๕. บรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามกฎหมาย
๔.๓ การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการพัฒนาตนเองและพัฒนา
บุคลากรทุกฝ่าย เอกสารรายงานการประชุม เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่นๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. สารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. ประชุมผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๕. นาผลการติดตามประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

๔.๔ การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการประเมินบุคลากร
เอกสารรายงานการประชุม เอกสารมอบหมายงาน คู่มือ/เครื่องมือการประเมินบุคลากร เอกสารประชุมชี้แจง
เอกสารติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการประเมินบุคลากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมาย
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
คณะกรรมการ จัดทาคู่มือ/เครื่องมือการประเมินบุคลากร
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่าย
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕. นาผลการติดตามประเมินไปปรับปรุงแลพัฒนา
๔.๕ การจัดบริการสวัสดิการและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน / โครงการ จัดบริการ
สวัสดิการ เอกสารรายงานการประชุม เอกสารแต่งตั้งคณะทางาน เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสาร
อื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ จัดบริการสวัสดิการ
และสร้างขวัญกาลังใจ
๒. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/
มอบหมายคณะกรรมการ
๓. จัดบริการสวัสดิการตรงตามความต้องการ
๔. ติดตามประเมินผลการให้บริการ สวัสดิการ
และการสร้างขวัญกาลังใจ
๕. นาผลการติดตามประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๔.๖ การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและร่ อ งรอยที่ ป รากฏ เช่ น แผนงาน/โครงการส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ เอกสารการติดตามประเมินผล
เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
๓. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
๔. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากร
๕. นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๑
๒
๓
๔

๔.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานและร่ อ งรอยที่ ป รากฏ เช่ น คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ เอกสารติดตามประเมินผล เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีโครงสร้างและทาเนียบบุคลากร
๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน
๓. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมาย
คณะกรรมการ
๔. ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕. นาผลการติดตามประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๔.๘ การส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงาน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจ ารณาจากหลั กฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการส่ งเสริมให้
บุคลากรเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพของตนเอง เอกสารผลงานของบุคลากร เอกสารติดตามประเมินผล และ
เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเขียน
ผลงานของตนเอง
๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓. พัฒนาการเขียนผลงานของบุคลากร
๔. ติดตามประเมินผลการเขียนผลงานของบุคลากร
๕. นาผลงานการติดตามประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๕. ด้ำนธุรกำรและกำรเงิน
๕.๑ การจัดระบบงานธุรการที่เอื้อต่อการบริหารงานของสถานศึกษา
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการการจัดระบบงาน
ธุรการของสถานศึกษา คู่มือระเบียบและเอกสารการปฏิบัติงานธุรการ เอกสารการประชุมคาสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
คณะกรรมการ เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผนงาน/โครงการจัดระบบธุรการของสถานศึกษา
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
๒. มีคู่มือ ระเบียบ และเอกสารการปฏิบัติงานธุรการ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๓. มีการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
มีการแต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบและ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
ปฏิบัติงานธุรการอย่างเป็นระบบ
๔. ติดตามประเมินผลการจัดระบบงานธุรการ
๕. นาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา
๕.๒ การจัดระบบงานการเงินที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการจัดระบบการเงิน
ของสถานศึกษา คู่มือระเบียบและเอกสารการปฏิบัติงานการเงิน เอกสารการประชุมคาสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
คณะกรรมการ เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการจัดระบบการเงินของสถานศึกษา
๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทาคู่มือ
ระเบียบ เอกสารการปฏิบัติงานการเงิน และ
แต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบด้วย
๓. มีการจัดระบบการเงินเป็นปัจจุบัน
๔. ติดตามประเมินผลการจัดระบบการเงิน
๕. นาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๕.๓ การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการจัดระบบงานการเงิน
ของสถานศึกษา คู่มือระเบียบและเอกสารการปฏิบัติงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ เอกสารรายงานการประชุม
เอกสารแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการ เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๒. ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง/มอบหมาย
คณะกรรมการ
๓. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
๔. ติดตามประเมินผลการจัดระบบงานสารสนเทศ
๕. นาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

5.4 การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนพัฒนาโรงเรียนแผนการใช้
จ่ายเงิน รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินบันทึกการรับจ่ายเงิน บัญชีงบการเงินโรงเรียนเอกชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งสนับสนุน ไม่อาจวางแผนพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง
2. งบประมาณที่ได้รับมีแหล่งสนับสนุนไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ แต่การ
บริหารเงินส่วนใหญ่เน้นหนักในทางวิชาการ คานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียน
ส่วนใหญ่จะได้รับ
3. มีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาเพียงพอ ต่อการบริหารงานต่อปี กาหนดนโยบายการใช้เงินที่เน้น
การพัฒนาวิชาการ คานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับ
4. มีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาในแต่ละปีเพียงพอที่จะบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง กาหนด
นโยบายการใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสม คานึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วน
ใหญ่จะได้รับ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 1
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 2
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 3
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 4

5.5 แผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนพัฒนาโรงเรียนแผนการใช้
จ่ายเงิน รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินบันทึกการรับจ่ายเงิน บัญชีงบการเงินโรงเรียนเอกชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
๑. ไม่มีแผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างไม่
ประหยัดและไม่เหมาะสม
2. ไม่มีแผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ แต่ใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์
3. มีแผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ การใช้งบประมาณเป็นไป
ตามแผนส่วนใหญ่ คานึงถึงการใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า
4. มีแผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ การใช้งบประมาณทั้งหมด
เป็นไปตามแผน ใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 1
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 2
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 3
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 4

5.6การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนพัฒนาโรงเรียนแผนการใช้
จ่ายเงิน รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินบันทึกการรับจ่ายเงิน บัญชีงบการเงินโรงเรียนเอกชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีการสรุปผลการใช้งบประมาณเฉพาะโครงการ ข้อมูลการใช้
งบประมาณมีความคลาดเคลื่อนหลายแห่งและการใช้งบประมาณไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
2. มีการสรุปผลการใช้งบประมาณตามโครงการ โดยไม่คานึงถึงเป้าหมาย
ที่กาหนดผลการรายงานไม่เป็นปัจจุบัน
3. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริง ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน การใช้งบประมาณสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริง ถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน การใช้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่กาหนด

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 1
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 2
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 3
ดาเนินการได้ผลดีตามข้อ 4

5.7การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิ จ ารณาจากหลั ก ฐาน เช่ น แผนการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจ าปี เอกสารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ รายงานการประชุม รายงานผลการดาเนินงาน เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิจารณา
1. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุ
2. มีการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
3. มีการดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
4. มีการกาหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสิน
ผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
5. มีการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
6. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุใน
ปีงบประมาณ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดีมากกว่า 4 ข้อ

5.8การบารุงรักษาพัสดุและปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากหลั กฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น เอกสารการบารุงรักษาพัส ดุและ
ปรับปรุงซ่อมแซมรายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ เอกสารติดตามประเมินผล เอกสารอื่นๆ
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
1. มีการบารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม
2. มีการบารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีการบารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมเป็นประจาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. มีการบารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมเป็นประจาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งชี้แจงและแนะนาวิธีการใช้
และบารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้
5. มีการบารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อมเป็นประจาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งชี้แจงและแนะนาวิธีการใช้
และบารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้โดยจัดสรรเงินไว้เป็นค่าบารุงรักษาพัสดุและ
ค่าปรับซ่อม

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๖. ด้ำนอำคำรสถำนที่
๖.๑ การจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการพัฒนาอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ ผังแสดงบริเวณที่ตั้งสถานศึกษาแผนงาน/โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ

๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีผังแสดงบริเวณที่ตั้งสถานศึกษา
๒. มีแผนงาน/โครงการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ
๓. มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องประกอบ
เพียงพอกับจานวนนักเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. มีแผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ
๕. มีการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการใช้อาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ และนาผลการติดตาม
ประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๖.๒ การจัดห้องเรียน ห้องประกอบอย่างเหมาะสมเพียงพอ
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการจัดบรรยากาศ
สภาพห้องเรียน และห้องประกอบ เอกสารการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการจัดสภาพห้องเรียนและห้องประกอบ
๒. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
๓. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
๔. ติดตามประเมินผลการการจัดบรรยากาศ
สภาพห้องเรียนและห้องประกอบ
๕. มีการนาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ

๖.๓ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา เอกสารการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารการติดตาม
ประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
๑. มีแผน/โครงการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี ๒ ข้อ
บริเวณสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี ๓ ข้อ
๒. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี ๔ ข้อ
๓. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๔. ติดตามประเมินผลการการจัดบรรยากาศและ

หัวข้อพิจารณา
สภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา
๕. มีการนาผลการประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

เกณฑ์คุณภาพ

6.4 การดาเนินงานบารุงรักษา ซ่อมแซม ส่งเสริมดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อ มบริ เวณสถานศึ ก ษา เอกสารการประชุ ม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ เอกสารการติ ดตาม
ประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ ตรวจสอบและสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
เกณฑ์คุณภาพ
1. มีแผน/โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมส่งเสริมดูแลให้อยู่ในสภาพ ระดับ ๑ ดาเนินการได้ผลดี 1 ข้อ
ระดับ ๒ ดาเนินการได้ผลดี 2 ข้อ
ที่ใช้งานได้ปลอดภัย
ระดับ ๓ ดาเนินการได้ผลดี 3 ข้อ
2. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ
ระดับ ๔ ดาเนินการได้ผลดี ทุกข้อ
๓. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
๔. ติดตามประเมินผลการบารุงรักษาและซ่อมแซมส่งเสริมดูแลให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย
๕. มีการนาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา
๗. ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน
๗.๑ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการ ประกาศแต่งตั้งชมรม รายงานการประชุม
เอกสารการติดตามประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับสถานศึกษา
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และชมรมผู้ปกครอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่งตั้ง/
มอบหมายคณะกรรมการ
๔. ติดตามประเมินความสัมพันธ์กับชุมชน
๕. นาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๗.๒ การให้บริการแก่ชุมชน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ สถานศึกษา
ให้บริการแก่ชุมชน การจัดกิจกรรมบริการชุมชน เอกสารการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เอกสารติดตามประเมินผล
เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีแผนงาน/โครงการสถานศึกษาให้บริการแก่ชุมชน
๒. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
๓. มีกิจกรรมบริการชุมชนอย่างหลากหลาย
๔. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการแก่ชุมชน
๕. มีการนาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๗.๓ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
แหล่งข้อมูล / วิธีการประเมิน
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการความร่วมมือ
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น เอกสารการประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เอกสารติ ด ตาม
ประเมินผล เอกสารอื่น ๆ
๒. สัมภาษณ์ และสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อพิจารณา
๑. มีแผนงาน/โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน
๒. มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง
๓. มีกิจกรรมที่จัดร่วมกัน
๔. มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมร่วมกัน
๕. มีนาผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์คุณภาพ
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี
ดาเนินการได้ผลดี

๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
ทุกข้อ

๙. เกณฑ์กำรตัดสินให้ผู้บริ หำรมีสิทธิ์ได้รับกำรคัดเลือกให้รับรำงวัลพระรำชทำน
๑. มีคะแนนรวมทั้งหมดร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ผ่านเกณฑ์ของแต่ล ะระด้านอย่ างน้อยร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๓. ผู้บริห ารที่ได้รั บ การพิจารณาคัดเลื อกได้คะแนนสู งสุ ดและรองลงมาตามลาดับตามจานวนรางวัล

แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ขนาด ..............
ปีการศึกษา๒๕๕......

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แบบประเมินผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕...........

------------ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................ชื่อสกุล.................................อายุ.............. ....ปี
ตาแหน่ง
๑.๑) ผู้รับ ใบอนุ ญาต เลขที่ใบอนุญาต..........................................................
๑.๒) ผู้จัดการ
เลขที่ใบอนุญาต..........................................................
๑.๓) ผู้ อานวยการ
เลขที่ใบอนุญาต..........................................................
๒. โรงเรียน..........................................................................ตั้งอยู่เลขที่.............. ....หมู่ที่...................
ตาบล.........................................อาเภอ......................................จังหวัด........................................
รหัส ไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...................................โทรสาร..........................................
๓. วุฒิการศึกษา
๓.๑ วุฒิสามัญ(ระบุ ระดับสู งสุด)..................................................................................................
๓.๒ วุฒิ ศาสนา(ระบุ ระดับสู งสุด).................................................................................................
๓.๓ วุฒิ ครู(ระบุร ะดับสูงสุ ด).......................................................................................................
๔.๔ วุฒิอื่น ๆ..............................................................................................................................
๔. ประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บ ริ หารสถานศึกษา รวมทั้งสิ้ น................ปี (นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน)
และเป็ นผู้บริ หารในโรงเรี ยนปั จจุบั น ...............ปีการศึกษา
๕. มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ แห่ งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัล พระราชทาน
แก่โรงเรียน ผู้บริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามภาคใต้ภาคใต้
พ.ศ.๒๕๕๓
๖. ความรู้ความสามารถพิเศษและการศึกษาดูงาน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .........
ลงชื่อ ....................................................... (ผู้รับการประเมินกรอก)
(..........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

คาชื้แจง ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อที่

รายการประเมิน

ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไป
๑ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และวิสัย ทัศน์
๒ ผลงานการบริห ารจั ดการเป็ นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสังคม
๓ คุณธรรม จริ ยธรรม เป็น ที่ย อมรับ ของสังคม
๔ คุณภาพและประสิ ทธิภาพในการทางาน
รวมคะแนน ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒ ประสิทธิภ าพของการจัด การและการบริ หารงานในโรงเรียน
ด้านที่ ๑ ด้านปรัช ญา วิสัย ทัศน์ และภารกิจ
๑ สนับสนุ นส่งเสริ มให้ส ถานศึกษามีปรัช ญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษา
๒ สนับสนุ นส่งเสริ มให้บุ คลากรผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
ภารกิจ แนวดาเนิ นการของสถานศึกษา และนาไปปฏิบัติให้ เป็นรูปธรรมได้
๓ สนับสนุ นส่งเสริ มให้ส ถานศึกษาจั ดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา/แผนกลยุ ทธ์/ แผนปฏิบัติการประจาปี
๔ สนับสนุ นส่งเสริ มให้ส ถานศึกษาจั ดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปี
รวมคะแนน ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒ ด้านวิชาการ
๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลั กสูตรของสถานศึกษา ให้ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของผู้เรี ยน/สังคมและท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ส อดคล้ องกับหลั กสู ตรสถานศึกษา
และผู้เรี ยน
๓ การจัดให้ ครูผลิ ตและใช้สื่ อที่ส อดคล้ องกับแผนการจัดการเรียนรู้
๔ ให้ ครูจั ดกระบวนการจั ดการเรีย นรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัด
กิจ กรรมตามแผนการจัดการเรีย นรู้ที่กาหนด
๕ สนับสนุ นส่งเสริ มให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน
๖ สนับสนุ นส่งเสริ มให้มีการนิ เทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๗ สนับสนุ นส่งเสริ มให้นานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการ
จัดการเรีย นรู้ อย่ างเหมาะสมและเพียงพอ
๘ สนับสนุ นส่งเสริ มให้จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนอย่างหลากหลาย
๙ การประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกปีการศึกษา
๑๐ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้น คว้าหาความรู้จากห้ องสมุดหรือแหล่งการเรียนรู้
อื่น ๆ
รวมคะแนน ด้านที่ ๒

ระดับคุณภาพ
๑ ๒ ๓ ๔

ข้อ
รายการประเมิน
ที่
ด้านที่ ๓ งานกิจการนักเรี ยน
๑ การดาเนิน งานด้านปกครอง
๒ ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบี ย บและข้อบังคับของสถานศึกษา
๓ สถานศึกษาจัดบริ การโภชนาการ สุ ขาภิบาล และสวัสดิการต่างๆ
แก่ผู้เรี ยน
๔ สถานศึกษาจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนได้เหมาะสมกับวัย และ
สภาพของผู้เรียน
๕ การจัดระบบบริ การแนะแนว
๖ การจัดกิจ กรรมที่มุ่งเน้นด้านทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
รวมคะแนน ด้านที่ ๓
ด้านที่ ๔ ด้านบุคลากร
๑ บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
๒ ระบบสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
๓ การส่งเสริ มให้บุ คลากรพัฒ นาตนเอง
๔ การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕ การจัดบริ การสวัสดิการ และสร้ างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
๖ การส่งเสริ มให้บุ คลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
๗ การส่งเสริ มให้บุ คลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
๘ การส่งเสริ มให้บุ คลากรสร้างผลงาน
รวมคะแนน ด้านที่ ๔
ด้านที่ ๕ งานธุร การและการเงิน
๑ การจัดระบบงานธุร การที่เอื้อต่อการบริหารงานของสถานศึกษา
๒ การจัดระบบงานการเงินที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๓ การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน และพัฒ นา
คุณภาพการเรีย นการสอน
4 การบริห ารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
5 การติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณชัดเจน
6 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระบบ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
7 การบริห ารงานพัสดุและสิน ทรั พย์
8 การบารุ งรั กษาพัสดุและปรั บ ปรุ งซ่อมแซม
รวมคะแนน ด้านที่ ๕
ด้านที่ ๖ ด้านอาคารสถานที่
๑ การจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ
๒ การจัดห้องเรียนห้องประกอบอย่างเหมาะสมเพียงพอ

ระดับคุณภาพ
๑
๒ ๓ ๔

ข้อ
รายการประเมิน
ที่
๓ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
4 การดาเนิน งานบารุ งรั กษา ซ่อมแซม ส่ งเสริมดูแลให้ อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปลอดภัย
5 การดาเนิน งาน ดูแลความเรี ยบร้ อยภายในโรงเรียน
รวมคะแนน ด้านที่ ๖
ด้านที่ ๗ ความสัมพันธ์ร ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน
๑ การส่งเสริ มให้ชุมชนมีส่ว นร่ วมในการจัดการศึกษา
๒ การให้ บริ การแก่ชุมชน
๓ ความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
รวมคะแนน ด้านที่ ๗
รวมคะแนน ตอนที่ ๒
รวมคะแนนทั้งสิ้น

ระดับคุณภาพ
๑
๒ ๓ ๔

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... ..............
ตาแหน่ง .............................................................เป็น ผู้ไ ด้รับ รางวัล พระราชทานประจาปี ๒๕๕.......
ตามระเบีย บคณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกชนว่า ด้ว ยรางวัล พระราชทาน แก่โ รงเรีย น ผู้บ ริห าร
โรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(..................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ
(..................................................)

แบบ พร. ๒
แบบสรุปการประเมินผู้บริหาร เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา ๒๕๕.....
ชื่อ – ชื่อสกุล................................................................................ ........................................................
ชื่อสถานศึกษา.........................................................อาเภอ............................จังหวัด.............................
ขนาด..............................
*************************
คะแนนเฉลี่ย รวม

สมควรได้รับรางวัล ..........................

เหตุผล :

ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการโดยสรุปว่า เหตุใดจึงเห็ นว่าผู้บริหารที่เสนอมานี้ส มควร
ได้รับรางวัล พระราชทาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ..............................................กรรมการ ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ ลงชื่อ...............................................รองประธานกรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ
(..............................................)
(..............................................)

ใบสมัคร
เข้ารับกาประเมิน คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา.......
ขนาด..............

ติดรูปถ่าย
ขนาด2 นิ้ว

------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ ....................................นามสกุล ............................... วัน/เดือน/ปีเกิด .....................อายุ .......ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..……...............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือ ถือ (โปรดระบุ)......................................................................
โทรสาร.........................................E-mail…………….……………………………………………………………………..
2.ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ ง ....................................... โรงเรียน……………………………………………………
ที่อยู่....................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร…………….……..……… E-mail………………..…………….……………………
จานวนนั กเรีย นระดับมัธ ยมศึกษา ทั้งสิ้ น.................คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่สมัคร)
ขนาดของโรงเรียน

 ใหญ่ (๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป)
 กลาง (๕๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
 เล็ก ( ไม่เกิน ๕๐๐ คน)

3. วุฒิการศึกษา
3.1 วุฒสิ ามัญ (ระบุระดับสูงสุด) ......................................................................................................
3.2 วุฒิศาสนา(ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
3.3 วุฒผิ ู้บริหาร(ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
3.4 วุฒิอื่นๆ (ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
4. ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารในโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียน รวมทั้งสิ้น .......................ปี(นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน)
บรรจุเป็นผู้บริหารในโรงเรียนปัจจุบันตามหนังสือแต่งตั้งเลขที่.........................ลงวันที่........................................

5. มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
รางวัล พระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๓
 ไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 ไม่เคนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
 ไม่เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่แล้วมา
6. ผลงานเด่นด้านการบริหารที่ภ าคภูมิใจ (โปรดอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับผลงาน)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7.การพัฒ นาตนเองเกี ่ย วกับ การบริห ารเข้า รับ การประเมิน โดยการเข้า ร่ว มประชุม อบรมศึก ษาดูง าน
(ย้อนหลัง 3 ปี)
6.1 ………………………………………………………………………………………………………
พ.ศ. ...............
6.2 ………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

6.3 ………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

6.4 ………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

6.5 ………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้า พเจ้าเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามระเบี ยบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่ าด้วยรางวัล พระราชทานแก่โรงเรีย น ผู้บริห ารโรงเรียน ครูและนักเรีย นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้สมัคร
(………………………………..……………..)
ตาแหน่ง..................................................
วันที…่ …….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….
**เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาหนังสือแต่งตั้ง
3. เอกสารหรือหลั กฐานเกี่ยวข้องที่แสดงถึงคุณลั กษณะตามข้อ 5,6
4. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนและหรือใบอนุญาตให้ เปิดสอนหลักสู ตรอิสลามศึกษา

ขอบเขตกำรประเมินครูเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน

๕.ขอบเขตกำรประเมิน ครูเ พื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ครูที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เป็นครูที่ได้รับ การบรรจุหรือแต่งตั้งให้ เป็นครู และทาการสอนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาในโรงเรียนที่
ขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาบริบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา และปัจจุบันยังทาการสอนในระดับมัธยมศึกษา
๒. ปฏิบัติงานตามหน้ าที่และมีอุดมการณ์แห่งวิช าชีพเป็นที่ประจักษ์จนถือเป็นแบบอย่างได้
๓. มีบุ คลิ กและมนุษยสั มพันธ์ดี สามารถร่ว มมือและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน
อื่น ได้จนเป็น ที่ป ระจั กษ์
๔. จัดการเรี ยนรู้ อย่ างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและ
พัฒ นาการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้
๕. ไม่เป็นผู้ อยู่ ร ะหว่างการถูกสอบสวนหรือเคยถูกลงทาทางวินัยอย่างร้ายแรงจากผู้ บังคับบัญชา
หรือผู้อนุญาต
๖. ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก
๗. ไม่เป็นผู้ ได้รับรางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ วมา
ในกำรประเมินคัดเลือกครูโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนประจำปี มี
รำยละเอียด ดังนี้
๑. หัวข้อที่ต้ องประเมิน ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ ข้อมูล ทั่ว ไป
ตอนที่ ๒ เรื่องจรรยามารยาท คุณธรรม อุปนิสั ย ความเสียสละ บุคลิ กภาพ และมนุษยสั มพันธ์
ตอนที่ ๓ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ตอนที่ ๔ประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
๒. รำยกำรประเมินและวิธี กำรประเมิน
ตอนที ่ ๑ข้อ มูล ทั ่ว ไปเป็น แบบกรอกข้อ คว ามข้ อ มูล เบื ้อ งต้น ของครูที ่จ ะประเมิ น เพื ่อ
ประกอบการพิจ ารณาคุณ สมบัต ิต ามระเบีย บและการวิน ิจ ฉัย ผลการประเมิน คั ด เลือ ก
ให้ผู้รับการประเมิน กรอกรายละเอียด
ตอนที่ ๒ เรื่ องจรรยามารยาท คุณธรรม อุปนิสั ย ความเสี ยสละ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
เป็น การประเมินเรื่ องการวางตัว และครองตนของครูผู้ ที่ถูกประเมิน
มีทั้งหมด ๑๐ข้อ ๔๐คะแนน
ตอนที่ ๓ เรื่องการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เป็นการประเมิน
เรื่ องการปฏิบัติตนเอง และการปฏิบัติงานการสอน มีทั้งหมด ๑๑ข้อ ๔๔คะแนน
ตอนที่ ๔ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเป็นการประเมินเกี่ยวกับ
เรื่องผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มี ทั้งหมด ๔ ข้อ ๑๖ คะแนน

ตอนที่ ๒ ตอนที่ ๓และตอนที่ ๔รายการประเมินและวิธีการประเมินแต่ล ะรายการ
ประเมินมีคะแนนเต็มเท่ากัน ๔ คะแนน โดยมีระดับคุณภาพ ๑ – ๔
๓. วิธี กำรประเมิน ดั งนี้
๑. สัมภาษณ์บุ คลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู นัก เรียน ผู้ บริหารโรงเรียน
๒. สังเกต และพิจารณาผลงานของครู
๓ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน
สื่อ อุปกรณ์ ที่ผลิ ตประกอบการเรียนการสอน
ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ ....................................นามสกุล .............................. อายุ .............................ปี
ตาแหน่ง ................................. ครูวิช าสามัญ กลุ่มสาระ........................ชั้น....................
ครูวิช าอิสลามศึกษา
โรงเรี ยน...................................อาเภอ...................
จังหวัด ......................................โทร.......................................
ขนาดของโรงเรียน
 ใหญ่ กลาง เล็ก
๒. วุฒิการศึกษา
๒.๑ วุฒิสามัญ (ระบุร ะดับ สูงสุด ) ............................................................................................
๒.๒ วุฒิ ศาสนา(ระบุ ร ะดับ สูงสุด ).............................................................................................
๒.๓ วุฒิ ครู (ระบุร ะดับ สูงสุด ).............................................................................................
๒.๔ วุฒิอื่น ๆ (ระบุ ร ะดับ สูงสุด ).............................................................................................
๓. ประสบการณ์การเป็น ครู โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น ...............ปี (นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน )
บรรจุ เป็น ครู ในโรงเรียนปัจ จุบัน เมื่อวันที่ ..................................ใบอนุญาตให้เป็น ครูเลขที่...................
๔. เป็น ครู ที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปีอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันยังทาการสอนในระดับมัธยมศึกษา และเป็นครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปัจจุบัน รวม..........ปีการศึกษา
๕. มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบีย บคณะกรรมการส่ งเสริมกาศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัล พระราชทาน
แก่โ รงเรียน ผู้บริ หารโรงเรีย น ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนปัจจุบั น ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
๕.๒ ปฏิบัติงานตามหน้ าที่และมีอุดมการณ์แห่งวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ จนถือเป็นแบบอย่างได้
๕.๓ มีบุคลิ กและมนุ ษย์สั มพันธ์ดี สามารถร่ว มมือและประสานงานกับเพื่อนร่ว มงานและหน่วยงานอื่น
ได้จนเป็นที่ประจักษ์
๕.๔จัดการเรี ยนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพบังเกิดผลดีแก่นักเรียน และเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและ
พัฒ นากิจ กรรมการเรี ยนรู้
๕.๕ไม่เป็นผู้ อยู่ ร ะหว่างการถูกสอบสวน หรือ เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจากผู้บังคับบัญชา
หรือผู้อนุญาต
๕.๖ ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก
๕.๗ ไม่เป็นผู้ ได้รับ รางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้วมา

ตอนที่ ๒เรื่ องจรรยำมำรยำท คุณธรรม อุปนิสัย ควำมเสียสละ บุค ลิกภำพ และมนุษยสัมพันธ์
ข้อ ๑กำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ท รงเป็ นพระประมุข
คำอธิบ ำย การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหมายถึง
การปฏิบัต ิต นเป็น ผู ้ที่มีค ารวะธรรม ปัญ ญาธรรม และสามัค คีธ รรม เพื่อ การอยู่ร่ว มกัน อย่า งมีค วามสุ ข โดย
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่ว นตน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. การเคารพสิทธิซึ่งกัน และกัน
๒ .การปฏิบัติตนตามสิทธิ และหน้าที่ของตน
๓. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน
๔.มี ความจงรักภักดีต่ อสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ตริย์

เกณฑ์การให้ คะแนน

๑. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ข้อ ได้ ๑ คะแนน
๒. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๒ ข้อได้ ๒ คะแนน
๓. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๓ข้อ ได้ ๓ คะแนน
๔. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมครบทุ กข้อได้ ๔
คะแนน

ข้อ ๒ ผลงำนด้ ำนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

คำอธิบ ำยผลงานด้า นคุณ ธรรม จริย ธรรมดีเ ด่น หมายถึง การปฏิบัติห น้า ที่ใ นการปลูก ฝัง
คุณ ธรรม จริย ธรรม และคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์แ ก่ศิษ ย์ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ ๘ ประการ ได้แ ก่ (๑) รัก ชาติ ศาสน์ กษัต ริย์ (๒) ซื่อ สัต ย์สุจ ริต (๓) มีวินัย (๔)ใฝ่
เรีย นรู ้( ๕)อยู ่อ ย่า งพอเพีย ง (๖) มุ่ง มั ่น ในการทางาน (๗) รัก ความเป็น ไทย (๘) มีจิต สาธารณะและ
ประพฤติต นตามหลัก ธรรมของศาสนา เป็น แบบอย่า งที่ดี ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และผลงานเป็น ที่
ยอมรับของสาธารณชน
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ปฏิบัติ หน้าที่ในการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ศิษย์ด้วยความเต็ มใจ
๒. ประพฤติตนตามหลั กศาสนาที่ตนนับถือ ไม่มีความเสื่ อมเสีย
ด้านประพฤติ และดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
๓. ได้รับ การประกาศเกีย รติ คุณด้านคุณธรรม จริยธรรมจาก
หน่วยงานองค์กรสถาบันฯลฯ
๔. มีผลงานปรากฏทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ย อมรับ
มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ต่ อสาธารณชน

๑. ดาเนินการได้ ๑ข้อ ได้ ๑คะแนน
๒. ดาเนินการได้ ๒ข้อ ได้ ๒คะแนน
๓. ดาเนินการได้ ๓ข้อ ได้ ๓คะแนน
๔. ดาเนินการได้ ๔ข้อ ได้ ๔คะแนน

ข้อ ๓กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบของทำงรำชกำรและข้อกำหนดของสถำนศึกษำ
ค ำอธิบ ำยการปฏิบ ัต ิต นตามระเบีย บของทางราชการ และข้อ ก าหนดของสถานศึก ษา
หมายถึง การปฏิบัติง านตามข้อ กาหนดของสถานศึก ษา และระเบีย บของทางราชการ เป็น แบบอย่า งที่ดี
และเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑.
๒.
๓.
๔.

ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถานศึกษา
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีของบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ ของชุมชน

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

ดาเนินการได้ ๑ข้อ ได้ ๑คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ข้อ ได้ ๒คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ข้อ ได้ ๓คะแนน
ดาเนินการได้ ๔ข้อ ได้ ๔คะแนน

ข้อ ๔ควำมซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้ำที่และต่อผู้อื่น
คำอธิบำย ความซื่อสัตย์ สุจริ ตต่อหน้าที่และต่ อผู้อื่น หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติที่ซื่อตรงต่ อ
หน้าที่ มี ความรับผิดชอบ รักษาสมบัติส่วนตนและส่วนรวม

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑.
๒.
๓.
๔.

ปฏิบัติ หน้าที่การสอนเต็ม เวลาและสม่าเสมอ
รักษาทรัพย์สมบัติ ของส่ว นตนและส่วนรวม
รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทางานเสร็จทันกาหนดอย่ างมีคุณภาพ

เกณฑ์การให้ คะแนน

๑. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ข้อ ได้ ๑ คะแนน
๒. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๒ ข้อได้ ๒ คะแนน
๓. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ๓ข้อ ได้ ๓ คะแนน
๔. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมครบ ๔ข้อ ได้ ๔
คะแนน

ข้อ ๕กำรวำงตนและปรับตัวได้อย่ำ งเหมำะสมกับบุค คลถูกกำลเทศะ รวมทั้งควำมมีมนุษยสัมพัน ธ์ที่ดี
ต่อบุคคลทั่วไป
คำอธิบำย การวางตนและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลถูกกาลเทศะ รวมทั้งความมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่ว ไป หมายถึงการปฏิบัติตนเหมาะสม พูดจาสุภ าพ ปฏิบัติงานร่ว มกับผู้ร่ว มงาน
และผู้บังคับบัญชาได้ดี และเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรในโรงเรียน
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓
๔.

การพูดจาสุ ภาพ เหมาะสมกั บบุคลากรกาลเทศะและโอกาส
สามารถปฏิบัติงานร่วมกั บผู้บังคับบัญชา และเพื่ อนร่ว มงานได้ดี
ประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครู
ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรในโรงเรียน

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัด เจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ ๔ข้อได้ ๔คะแนน

ข้อ ๖ กำรรักษำควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
คำอธิบำยหมายถึง การแสดงออกเป็นผู้มีน้าใจ ทางานกับหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
เป็นผู้ มีมนุ ษยสั มพันธ์ในการประสานสัมพันธ์ และเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคงอยู่เสมอ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

เป็นผู้มีสติ และอารมณ์มั่น คงอยู่ เสมอ
มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม
ทางานกับหมู่คณะได้ เป็น อย่างดี
เป็นผู้ประสานสัมพันธ์ให้เกิดความร่ว มมื อ

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัด เจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ ๔ ข้อได้ ๔
คะแนน

ข้อ ๗ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อศิษย์และเพื่อนร่ วมงำน
คำอธิบำย ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ต่อศิษย์และเพื่อนร่ว มงานหมายถึง การแสดงออกเป็นผู้ ที่
เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ด้ว ยการเสีย สละกาลั งกายและกาลั งทรัพย์ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ การเอาใจใส่ศิษย์และ
เพื่อนร่ว มงานอยู่ เสมอ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑการพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ช่วยเหลื อศิษย์และเพื่ อนร่วมงานได้ ทั้งกาลัง กายและ
กาลังทรัพย์ตามความเหมาะสม
๒. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษ ย์โดยไม่ปิดบัง
๓. เอาใจใส่ ความเป็นอยู่ ของศิษย์ และเพื่ อนร่วมงานอยู่เสมอ
๔. มี ความยินดี เมื่ อศิษย์และเพื่อนร่วมงานได้ดี

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัด เจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ ๔ข้อได้ ๔
คะแนน

ข้อ ๘ บุคลิกภำพ สุขภำพ และพลำนำมัย
คำอธิบำยบุคลิกภาพ สุ ขภาพ และพลานามัย หมายถึง การมีบุคลิ กภาพ การแต่งกาย
สุภาพเรี ยบร้ อย ร่างกายสมบูร ณ์แข็งแรง ออกกาลั งกายอย่างสม่าเสมอ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑการพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

การแต่ง กายสะอาดและสุ ภาพเรียบร้อย
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ อร้ายแรง
ไม่ เกี่ย วข้องกับสิ่งเสพย์ติ ด และอบายมุขทุกประเภท
ออกกาลังกายและดู แลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัดเจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ ๔ข้อได้ ๔คะแนน

ข้อ ๙ ควำมรั บผิด ชอบต่ อครอบครั ว
คำอธิบำยความรับผิ ดชอบต่อครอบครัว หมายถึง ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานภาพ อยู่
อย่ างพอเพียง และแสดงถึงความรั บผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัว เอาใจใส่ ช่วยเหลื อเกื้อหนุน
สมาชิกในครอบครัว และไม่ปฏิบัติตนให้เสื่ อมเสียชื่อเสี ยงของวงศ์ตระกูล
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑการพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานภาพ
เลี้ ยงดูอุปการะสมาชิกในครอบครัว
ช่วยเหลื อและเกื้อหนุนสมาชิกในครอบครัว
รักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัดเจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ๔ข้อได้ ๔คะแนน

ข้อ ๑๐ กำรอุทิศเวลำให้แ ก่ สถำนศึกษำ
คำอธิบำยการอุทิศเวลาให้ แก่ สถานศึกษา หมายถึง ปฏิบัติตนในการเสียสละ โดยการ
ปฏิบัติงานตรงเวลา เต็มเวลา นอกเวลา ด้ว ยความเต็มใจ และทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยความ
มุ่งมั่น อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์ การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

ปฏิบัติงานตรงเวลา
ปฏิบัติงานประจาในโรงเรียนเต็ม เวลา
ปฏิบัติงานจนสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกเวลาด้วยความเต็ม ใจ

๑.ผลปรากฏชัด เจน ๑ข้อได้ ๑คะแนน
๒. ผลปรากฏชัดเจน ๒ ข้อได้ ๒คะแนน
๓. ผลปรากฏชัด เจน ๓ข้อได้ ๓คะแนน
๔. ผลปรากฏชัด เจน ครบ ๔ข้อได้ ๔คะแนน

วิธีกำรประเมิน /แหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ย วข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ บริหารโรงเรียน
๒. สังเกตและพิจารณาจากผลงานของครู
๓. ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน
สื่อ อุปกรณ์ที่ผลิ ตประกอบการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ตอนที่ ๓ กำรปฏิบัติตนและปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ครู
ข้อ๑ กำรปฏิบัติกิจ กรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครู
ค ำอธิบ ำย การปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมทางวิช าการเกี ่ย วกับ การพัฒ นาวิช าชีพ ครู หมายถึง
การศึก ษาค้น คว้า เพื่อ พัฒ นาตนเอง การเผยแพร่ง านทางวิช าการและการเข้า ร่ว มกิจ กรรมทางวิช าการที่
องค์ก รหรือ หน่ว ยงานหรือ สมาคมจัด ขึ ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัม มนา และการประชุม
ปฏิบัติการ

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. มีการศึกษาค้นคว้าวิธีก ารจัดการเรี ยนรู้ใหม่ ๆ
๒. มีการปรับปรุงพัฒ นาการเรียนการสอนอย่างต่อ เนื่อง
๓. มีการเข้ารั บการอบรมทางวิชาการอย่างน้อ ย ๒๐ ชั่วโมงต่อ ปี
๔. มีการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือ เป็นวิ ทยากรให้ ความรู้
ในโอกาสต่า งๆ
๕. เป็นคณะกรรมการ/อนุก รรมการ หรือคณะทางานขององค์กร
ภายในและภายนอก

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
๒. ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
๓. ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๓
คะแนน
๔. ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ๒ กำรตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น กับผู้เรี ยน
คำอธิบำย การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง
การเลือ กอย่า งชาญฉลาดด้ว ยความรัก และหวัง ดีต่อ ผู้เ รีย น ในการเลือ กกิจ กรรมการเรีย นรู้ และกิจ กรรม
อื่นๆ ผู้สอนต้องคานึงถึงประโยชน์ที่จ ะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลั ก
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การพิจารณา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศของนั กเรียนเป็นรายบุคคล
ใช้ข้อมูล ในการกาหนดกิจ กรรม
เลือกกิจกรรมพัฒนาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้คะแนน
ดาเนินการได้ ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๓ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๔ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๓ กำรมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
คำอธิบ ำยการมุ่ง มั่น พัฒ นาผู้เ รีย นให้เ ต็ม ตามศัก ยภาพ หมายถึง การใช้ค วามพยายามอย่า งเต็ม
ความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ม ากที่สุด ตามความถนัด ความสน ใจ ความต้องการของผู้เรีย น
และนากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ปฏิบัติการสอนด้ วยความรับผิดชอบและความเสียสละ
๒. มีการวิ เคราะห์จุ ดเด่น จุด ด้อย ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
๓. นาจุด เด่น จุ ดด้ อย ไปปรับ ปรุงและพัฒนาผู้เรียน
๔. จัดทาวิจัย ในชั้นเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้คะแนน
ดาเนินการได้ ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๔ กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ที่สำมำรถนำไปปฏิบัติ ได้จริ ง
คำอธิบ ำย การพัฒ นาแผนการจัด การเรีย นรู้ที่ส ามารถนาไปปฏิบัติไ ด้ เกิด ผลจริง หมายถึง
การสร้างหรือปรับ ปรุ งแผนการเรีย นรู้ที่ผู้ส อนสามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิดผลการเรียนรู้อย่างแท้จริง
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เกณฑ์การพิจารณา
รู้ เข้า ใจหลักสูต ร คาอธิ บายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
มีการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
นาแผนการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และบันทึกผลหลังสอน
มีการประเมิ นแผนการเรียนรู้ และพัฒนา
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๕ มีกำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพอยู่เ สมอ
คำอธิบำย การพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภ าพอยู่เสมอ หมายถึง สื่อที่ผู้ส อน ผู้เรียน
จัดทาหรือพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ ขึ้น เอง ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เกณฑ์การพิจารณา
มีการจัดทาและพัฒนาสื่อ
มีการทดลองใช้สื่อ
มีการนาสื่อไปใช้ในการจัด การเรียนการสอน
มีการประเมินผลการใช้สื่ อ
นาผลการประเมินไปพัฒนาและเผยแพร่

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๖ กำรจั ดกิจ กรรมกำรเรียนรู้โ ดยเน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญ
คำอธิบ ำย การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยเน้น ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ หมายถึง การที่ผู้ส อนจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยยึดผู้เรีย นเป็น สาคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและส่งเสริมให้
ผู้เรีย นได้ค้น คว้าหาความรู้ได้คิด ปฏิบัติจ ริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ห ลากหลาย เรี ยนรู้อย่างบูรณาการ ใช้
การวิจัย เป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการเรีย นรู้แ ละวัด ประเมิน ผลตามสภาพจริง และปรับ ปรุง การเรีย นรู้
อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดกิจ กรรมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุ ข
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรีย นรู้
นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ จริง
นักเรียนได้กระบวนการเรียนรู้

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้

๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ

ให้
ให้
ให้
ให้

๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน

ข้อ ๗ กำรใช้แ หล่งกำรเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนและในท้องถิ่น
คำอธิบำย การใช้แหล่งการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน หมายถึง การใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
โรงเรีย นสามารถจัดหาและดาเนิน การให้ผู้เ รีย นไปศึกษาค้น คว้า เพิ่ม เติม แบ่ง ได้ ๒ ประเภท คือ แหล่งการ
เรีย นรู้ใ นโรงเรีย น เช่น ห้อ งสมุด โรงเรีย น ห้อ งสมุด หมวดวิช า มุม หนัง สือ ในห้อ งเรีย น ห้อ งคอมพิว เตอร์
ห้อ งอิน เตอร์เ น็ต สวนพฤกษศาสตร์ สวนสุข ภาพ เป็น ต้น ส่ว นแหล่ง การเรีย นรู้ภ ายนอกโรงเรีย น เช่น
ห้อ งสมุด ประชาชน พิพิธ ภัณ ฑ์ ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น สถาบัน ศาสนา ครอบครัว ชุม ชนองค์ก รภาครัฐ และ
เอกชน เป็นต้น
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. จัดทาทะเบียนแหล่ง เรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรียน
๒. มีแผนการจัดและใช้แหล่ง เรีย นรู้ทั้ง ภายในและภายนอก
โรงเรียน
๓. มีการใช้แหล่งเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
๔. มีการประเมินการใช้แ หล่ง เรีย นรู้
๕. นาผลการประเมิน การใช้แหล่ งเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนา
เพี่ อส่งเสริมผู้ เรียน

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ดาเนินการได้ ๑และ๒ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
๒. ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
๓. ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
๔. ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๘ กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ค ำอธิบ ำย การวัด และประเมิน ผลที ่ห ลากหลายสอดคล้อ งกับ กิจ กรรมการเรีย นรู้
หมายถึง การประเมิน การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาการของผู้เ รีย นก่อ นเรีย น ระหว่า งเรีย น และหลัง เรีย น เพื่อ
ทราบถึงความก้า วหน้า ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์จากการร่ว มกิจกรรม
การเรีย นการสอน หรือ กิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย น ซึ ่ง สะท้อ นความส าเร็จ ในการเรีย นของผู ้เ รีย น และ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของผู้ส อน
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. มีการวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัด เจน
๒. ใช้วิธีการและเครื่องมื อวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๓. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๔. วัดและประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์และตั วชี้วัด
๕. มีการบันทึ กผลการประเมิน อย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้ คะแนน
ดาเนินการได้ ๑และ๒ ข้ อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนิน การได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๙ กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรี ยนได้อย่ำ งเป็นระบบ
คำอธิบำย การรายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพของผู้เ รีย นได้อ ย่า งเป็นระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒ นาผู้เ รีย นที่เ กิด จากการปฏิบัติก ารเรีย นการสอน ให้ค รอบคลุม สาเหตุปัจ จัย และการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. มีการบันทึ กผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน
๒. มีการจัดทาเอกสารหลั กฐานชั้ นเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้
ได้อย่างถูกต้ องครบถ้วน
๓. มีการจัดทาเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณ ภาพผู้ เรียน
๔. มีการเสนอรายงานผลคุณภาพผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ

เกณฑ์การให้ คะแนน

๑. ดาเนินการได้
๒. ดาเนินการได้
๓. ดาเนินการได้
๔. ดาเนินการได้

๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ

ให้
ให้
ให้
ให้

๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน

ข้อ ๑๐ กำรปฏิ บัติ ตนเป็นแบบอย่ำ งที่ดีแก่ผู้เรี ยน
คำอธิบ ำย การปฏิบัติต นเป็น แบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออกการประพฤติแ ละ
ปฏิบัติต นในด้า นบุค ลิก ภาพทั่ว ไปการแต่ง กาย กิริย า และจริย ธรรมที่เ หมาะสมกับ ความเป็น ครูอ ย่า ง
สม่าเสมอที่ทาให้ผู้เรี ยนเลื่ อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. การแต่งการสุภาพเรีย บร้ อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
๑.
๒. การใช้ว าจาสุภ าพ มีความเมตตากรุ ณาต่อผู้เรียน
๒.
๓. มีความประพฤติเรีย บร้ อย
๓.
๔. รับผิดชอบปฏิบั ติงานอย่างขยันขันแข็ง
๔.

เกณฑ์การให้ คะแนน
ดาเนินการได้ ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๑๑ กำรร่ วมมือกับบุค ลำกรในสถำนศึกษำอย่ำ งสร้ำงสรรค์
คำอธิบ ำย การร่ว มมือ กับ ผู้อื่น ในสถานศึก ษาอย่า งสร้า งสรรค์ หมายถึง การตระหนัก ถึง
ความสาคัญ รับ ฟังความคิดเห็น ยอมรับ ในความรู้ความสามารถ ให้ความร่ว มมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ของเพื่อนร่ว มงานด้ว ยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้า หมายของสถานศึกษา และร่ว มรับ ผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่น ได้
๑. ดาเนินการได้ ๑และ๒ ข้อ ให้ ๑
๒. มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
คะแนน
๓. แสดงความคิดเห็ น และรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น ๒. ดาเนินการได้ ๓ ข้ อ ให้ ๒ คะแนน
๔. สามารถเป็นผู้นาและผู้ ตามที่ดี ในการปฏิบัติงาน
๓. ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
๕. เป็นผู้ ที่มีจิตอาสา
๔. ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๑๒ กำรร่วมมือกับชุมชนอย่ำ งสร้ำ งสรรค์
ค ำอธิบ ำย การร่ว มมือ กับ ผู ้อื ่น อย่า งสร้า งสรรค์ใ นชุม ชน หมายถึง การตระหนัก ใน
ความส าคัญ รับ ฟัง ความคิด เห็น ยอมรับ ในความรู ้ ความสามารถของบุค คลอื ่น ในชุม ชน และร่ว มมือ
ปฏิบ ัต ิง านเพื ่อ พัฒ นางานของสถานศึก ษาให้ช ุม ชนและสถานศึก ษามีก ารยอมรับ ซึ ่ง กัน และกัน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้ว ยความเต็มใจ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. มีปฏิสั มพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
๑. ดาเนินการได้ ๑ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
๒. เป็นผู้ ให้ บริ การกับชุมชนด้ว ยความจริงใจและเสมอภาค ๒. ดาเนินการได้ ๒ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
๓. ชุมชนให้ ความร่ว มมือเป็น ที่ศรั ทธาและยอมรับ
๓. ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
๔. มีจิตสาธารณะ-อาสา
๔. ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๔ คะแนน
ข้อ ๑๓ กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
คำอธิบ ำย การพัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่อ ง หมายถึง การศึก ษา ค้น คว้า อบรม สัง เกต
จดจาและรวบรวมข้อมูล ข่า วสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผ ล
และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาเพื่อพัฒ นาตนเอง
พัฒ นางานและพัฒ นาสั งคมได้อย่างเหมาะสม
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
๑. มีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ด้วยวิธี การหลากหลาย
๒. มีการบันทึ กข้อมูล ข่าวสารที่ สาคัญ และเกี่ย วข้องอย่าง
สม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน
๓. สามารถวิ เคราะห์ข้อมูล ข่าวสารอย่างมีเหตุผล
๔. มีการนาข้อมูล ข่าวสาร มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน
๕. มีการเผยแพร่ - ให้บริการข้อมู ล ข่าวสาร เพื่อส่วนรวม

๑.
๒.
๓.
๔.

เกณฑ์การให้ คะแนน
ดาเนินการได้ ๑และ๒ ข้อ ให้ ๑ คะแนน
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ ให้ ๒ คะแนน
ดาเนินการได้ ๔ ข้อ ให้ ๓ คะแนน
ดาเนินการได้ ๕ ข้อ ให้ ๔ คะแนน

วิธีกำรประเมิน /แหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ย วข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ บริหารโรงเรียน
๒. สังเกตและพิจารณาจากผลงานของครู
๓. ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน
สื่อ อุปกรณ์ที่ผลิ ตประกอบการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ

ตอนที่ ๔ ประสิทธิ ผลของกำรปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ครู
ข้อ ๑ นัก เรีย นในควำมรับ ผิด ชอบมีผ ลสัม ฤทธิ์ท ำงกำรเรีย นเพิ่ม ขึ้น ตำมควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคล
ค ำอธิบ ำย นัก เรีย นในคว ามรับ ผิด ช อบมีผ ลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นเพิ ่ม ขึ ้น ตาม
ความสามารถของแต่ล ะบุคคลหมายถึง นักเรียนในความรับผิดชอบ มีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นเพิ่ม ขึ้นตาม
ความสามารถของแต่ล ะคน
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
ระดับ ๑ นักเรียนน้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่ม ขึ้นตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ระดับ ๒ นั กเรียนร้ อยละ ๖๐-๖๙ มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นเพิ่มขึ้น
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ระดับ ๓ นั กเรียนร้ อยละ ๗๐-๗๙ มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นเพิ่มขึ้น
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ระดับ ๔ นั กเรียนร้ อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่ม ขึ้นตามความสามารถของแต่ละบุ คคล

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ผลปรากฏตามระดับ
๒. ผลปรากฏตามระดับ
๓. ผลปรากฏตามระดับ
๔. ผลปรากฏตามระดับ

๑ ให้ ๑ คะแนน
๒ ให้ ๒ คะแนน
๓ ให้ ๓ คะแนน
๔ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๒ ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของนักเรี ยนในควำมรับผิดชอบ โดยเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำกำหนด
คำอธิบ ำยผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นในความรับ ผิด ชอบ โดยเฉลี่ย ผ่า นเกณฑ์ที่
กาหนด หมายถึง นักเรีย นในความรับ ผิด ชอบ มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ส ถานศึกษา
กาหนด
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
ระดับ ๑ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรียนที่รับผิดชอบ
โดยเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับ ๒ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรียนที่รับผิดชอบเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดน้ อยกว่าร้อยละ ๖๐-๖๙
ระดับ ๓ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด น้ อยกว่า ร้อยละ ๗๐-๗๙
ระดับ ๔ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรียนที่รับผิดชอบโดย
เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ผลปรากฏตามระดับ
๒. ผลปรากฏตามระดับ
๓. ผลปรากฏตามระดับ
๔. ผลปรากฏตามระดับ

๑ ให้ ๑ คะแนน
๒ ให้ ๒ คะแนน
๓ ให้ ๓ คะแนน
๔ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๓ นักเรี ยนในควำมรั บผิดชอบมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมจุดหมำยของหลักสูตร
คำอธิ บำยนั กเรี ย นในความรับผิ ดชอบมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลั กสู ตร
หมายถึง นักเรียนในความรับผิดชอบมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ระบุไว้ ๘ ประการ ได้แก่ (๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (๒) ซื่อสัตย์สุจริต (๓) มีวินัย(๔) ใฝ่
เรียนรู้ (๕) อยู่อย่างพอเพียง (๖) มุ่งมั่นในการทางาน (๗) รักความเป็นไทย (๘) มีจิตสาธารณะ

เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
ระดับ ๑ นั กเรียนน้ อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ตามจุ ดหมายของหลั กสูตร
ระดับ ๒ นั กเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มี คุณลั กษณะที่พึงประสงค์
ตามจุด หมายของหลั กสูตร
ระดับ ๓ นั กเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มี คุณลั กษณะที่พึงประสงค์
ตามจุด หมายของหลั กสูตร
ระดับ ๔ นั กเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ตามจุ ดหมายของหลั กสูตร

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑. ผลปรากฏตามระดับ
๒. ผลปรากฏตามระดับ
๓. ผลปรากฏตามระดับ
๔. ผลปรากฏตามระดับ

๑ ให้ ๑ คะแนน
๒ ให้ ๒ คะแนน
๓ ให้ ๓ คะแนน
๔ ให้ ๔ คะแนน

ข้อ ๔นักเรี ยนในควำมรับผิด ชอบ สร้ำ งชื่อเสียง/เกียรติประวัติ/ ผลงำนที่ดีเด่นเป็นแบบอย่ำ งได้
คำอธิบ ำยนัก เรีย นในควำมรับ ผิด ชอบ สร้ำ งชื่อ เสีย ง/เกีย รติป ระวัติ/ ผลงำนที่ดีเ ด่น เป็น
แบบอย่ำ งได้ หมายถึง นักเรียนในความรับผิดชอบมีผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นประโยชน์ ต่อ ส่ว นรวม
เป็นที่ยอมรับและเป็น เกียรติประวัติทั้งในระดับโรงเรียน ท้องถิ่น พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรให้ค ะแนน
เกณฑ์การพิจ ารณา
ระดับ ๑ นั กเรียนในความรับผิดชอบ มีผลงานดี เด่น สร้าง
ชื่อเสีย งหรื อเกีย รติประวัติระดับโรงเรียน/ท้ องถิ่น
ระดับ ๒ นั กเรียนในความรับผิดชอบ มีผลงานดี เด่นสร้าง
ชื่อเสีย งหรื อเกีย รติประวัติ ระดับเขต/พื้นที่การศึกษา
ระดับ ๓ นั กเรียนในความรับผิดชอบ มีผลงานดี เด่ นสร้าง
ชื่อเสีย งหรื อเกีย รติประวัติระดับจังหวัด
ระดับ ๔ นั กเรียนในความรับผิดชอบ มีผลงานดี เด่นสร้าง
ชื่อเสีย งหรื อเกีย รติประวัติระดับ ประเทศ

เกณฑ์การให้ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.

ผลปรากฏตามระดับ
ผลปรากฏตามระดับ
ผลปรากฏตามระดับ
ผลปรากฏตามระดับ

๑
๒
๓
๔

ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๔ คะแนน

วิธีกำรประเมิน /แหล่งข้อมูล
๑. วิเคราะห์ จากรายงานผลการทางาน กิจกรรม โครงการ ผลงานต่าง ๆ
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ย วข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้ บริหารโรงเรียน
๓. พิจารณาจากหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น คาสั่งแต่งตั้ง ประกาศนียบัตร ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรีย น เกีย รติบั ตร ฯลฯ
๖. เกณฑ์กำรตัดสินให้ครูมีสิทธิ์ได้รับกำรคัดเลือกให้รั บรำงวัลพระรำชทำน
๑. มีคะแนนรวมทั้งหมดร้อยละ ๘๐ ขึ้น ไป
๒. ผ่านเกณฑ์ของแต่ล ะด้านอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๓. ครู ที่ได้รับ การพิจารณาคัดเลื อกได้คะแนนสู งสุดและรองลงมาตามลาดับตามจานวนรางวัล

แบบประเมินครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ขนาด ..............
ปีการศึกษา ๒๕๕....................

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แบบประเมินครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕.......
ขนาด..............

------------ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ ....................................นามสกุล .............................. อายุ .............................ปี
ตาแหน่ง ................................. ครูวิช าสามัญ กลุ่มสาระ........................ชั้น....................
ครูวิช าอิสลามศึกษา
โรงเรี ยน...................................อาเภอ...................
จังหวัด ......................................โทร.......................................
ขนาดของโรงเรียน  ใหญ่ กลาง เล็ก
๒. วุฒิการศึกษา
๒.๑ วุฒสิ ามัญ (ระบุระดับสูงสุด) ......................................................................................................
๒.๒ วุฒิศาสนา(ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
๒.๓ วุฒิครู (ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
๒.๔ วุฒิอื่นๆ (ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
๓. ประสบการณ์การเป็นครูโรงเรียน รวมทั้งสิ้น .......................ปี (นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน)
บรรจุเป็นครูในโรงเรียนปัจจุบันเมื่อวันที่................................ใบอนุญาตให้เป็นครูเลขที่.....................
๔. เป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันยังทาการสอนในระดับมัธยมศึกษา และเป็นครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปัจจุบัน รวม..........ปีการศึกษา
๕. มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกาศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน
แก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓

ลงชื่อ ............................................... (ผู้รับการประเมินกรอก)
(...................................................)

คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับคุณภาพ
๑ ๒ ๓ ๔
ตอนที่ ๒ เรื่ องจรรยา มารยาท คุณธรรม อุปนิสัย ความเสียสละ บุค ลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
๑ การส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น พระประมุข
๒ ผลงานด้านคุณธรรม จริ ยธรรมดีเด่น
๓ การปฏิบัติตามระเบี ยบของทางราชการและข้อกาหนดของสถานศึกษา
๔ ความซื่อสั ตย์ สุจริ ตต่อหน้าที่และต่อผู้อื่น
๕ การวางตนและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล ถูกกาลเทศะ
รวมทั้งความมีมนุษยสั มพัน ธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่ว ไป
๖ การรั กษาความสามัคคีในหมู่คณะ
๗ ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ต่อศิษย์ และเพื่อนร่วมงาน
๘ บุคลิ กภาพ สุ ขภาพ และพลานามัย
๙ ความรั บผิดชอบต่อครอบครั ว
๑๐ การอุทิศเวลาให้แก่ส ถานศึกษา
รวมคะแนน ตอนที่ ๒
ตอนที่ ๓ การปฏิบัติตนและปฏิบัติ งานในหน้าที่ครู
๑ การปฏิบัติกิจ กรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
๒ การตัดสิน ใจปฏิบัติกิจ กรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
๓ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ
๔ การพัฒนาแผนการจั ดการเรียนรู้ ให้ส ามารถนาปฏิบัติได้จริง
๕ มีการผลิ ตและพัฒนาสื่ อการเรียนรู้ให้ มีประสิ ทธิภาพอยู่เสมอ
๖ การจัดกิจ กรรมการเรียนการรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ
๗ การใช้แหล่ งการเรีย นรู้ในโรงเรี ยนและในท้องถิ่น
๘ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้
๙ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ
๑๐ การปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดีแก่ผู้เรียน
๑๑ การร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
๑๒ การร่วมมือกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
๑๓ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
รวมคะแนน ตอนที่ ๓
ข้อที่

รายการประเมิน

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
๑ ๒ ๓ ๔

ตอนที่ ๔ ประสิทธิ ผลของการปฏิบัติ งานในหน้าที่ครู
๑ นักเรียนในความรับผิ ดชอบ มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ตามความสามารถของแต่ล ะบุ คคล
๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนในความรับผิ ดชอบ โดยเฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ที่ส ถานศึกษากาหนด
๓ นักเรียนในความรับผิ ดชอบมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร
๔ นักเรียนในความรับผิ ดชอบสร้างชื่อเสียง/ เกียรติประวัติ/ ผลงาน
ดีเด่นเป็ นแบบอย่ างได้
รวมคะแนน ตอนที่ ๔

รวมคะแนนทั้งสิ้น
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................
.................................................................................ตาแหน่ง ............................................................
เป็นผู้ ได้รับ รางวัล พระราชทานประจาปี ๒๕๕....... ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยรางวัล พระราชทาน แก่โ รงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(..................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ
(..................................................)

ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

แบสรุ ปผลการประเมินคัดเลือกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด.....................................
เพื่อขอรับรางวัล พระราชทานประจาปี.........................
วันที่....................เดือน................................พ.ศ...................
ตาแหน่ง
ระดับคุณภาพแต่ล ะด้าน
คะแนนที่ได้
โรงเรียน
อาเภอ
จังหวัด
ครู
ตอน
2
ตอน
3
ตอน
4
ครูศาสนา

สามัญ

(ลงชื่อ).................................................................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).......................................................................... .......กรรมการ
(ลงชื่อ).................................................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).................................................................................กรรมการ

40 คะแนน

52 คะแนน

16 คะแนน

เต็ม 108 คะแนน

คิดเป็น ลาดับ
ร้อยละ
ที่

(ลงชื่อ).........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ
(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ
(ลงชื่อ).....................................กรรมการและเลขานุการ

ใบสมัคร
เข้ารับการประเมิน คัดเลือกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา.........
ขนาด..............

ติดรูปถ่าย
ขนาด2 นิ้ว

------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ ....................................นามสกุล ............................... วัน/เดือน/ปีเกิด .....................อายุ .......ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..……...............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).................................................................... ...
โทรสาร.........................................E-mail…………….………………………………………………………………….
2. ปัจจุบันเป็นครูในโรงเรี ยน………………………………………ที่อยู่.................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร…………….……..……… E-mail…………….…………….……………………
ตามใบอนุญาตแต่งตั้งเลขที่............................. ลงวันที่ ................................................................ ....
ตาแหน่ ง .................................

วิชาสามัญ สาระวิชา....................................ชั้น.................
วิชาอิสลามศึกษาสาระวิชา..............................ชั้น.................

จานวนนั กเรีย นระดับมัธ ยมศึกษา ทั้งสิ้ น.................คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่สมัคร)
ขนาดของโรงเรียน

 ใหญ่ (๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป)
 กลาง (๕๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
 เล็ก ( ไม่เกิน ๕๐๐ คน)

3. วุฒิการศึกษา
3.1 วุฒสิ ามัญ (ระบุระดับสูงสุด) ......................................................................................................
3.2 วุฒิศาสนา(ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................
3.3 วุฒิครู

(ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................

3.4 วุฒิอื่นๆ (ระบุระดับสูงสุด).......................................................................................................

4. ประสบการณ์การเป็นครูในโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียน รวมทั้งสิ้น .......................ปี (นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน)
5. มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบีย บคณะกรรมการส่ งเสริมกาศึกษาเอกชนว่าด้ว ยรางวัล พระราชทาน
แก่โ รงเรียน ผู้บริ หารโรงเรีย น ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
 ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
 ปฏิบัติงานตามหน้ าที่และมีอุดมการณ์แห่งวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์จนถือเป็นแบบอย่างได้
 มีบุคลิ กและมนุ ษย์สั มพันธ์ดี สามารถร่ว มมือและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่น
ได้จนเป็นที่ประจักษ์
 จัดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิ ทธิภาพบังเกิดผลดีแก่นักเรียน และเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและ
พัฒ นากิจ กรรมการเรี ยนรู้
 ไม่เป็นผู้ อยู่ร ะหว่างการถูกสอบสวน หรือ เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงจากผู้บังคับบัญชา
หรือผู้อนุญาต
 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก
 ไม่เป็นผู้ ได้รับ รางวั ล พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ว
6. ผลงานเด่นด้านการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ (โปรดอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับผลงาน)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7.การพัฒ นาตนเองเกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนรายวิช าที่ส มัค รเข้า รับ การประเมิน โดยการเข้า ร่ว ม
ประชุมอบรมศึกษาดูงาน (ย้อนหลัง 3 ปี)
7.1 …………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

7.2 …………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

7.3 …………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

7.4 …………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

7.5 …………………………………………………………………………………………………………

พ.ศ. ...............

ทั้งนี้ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณลัก ษณะต้องห้ ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่ าด้วยรางวัล พระราชทานแก่โรงเรีย น ผู้บริห ารโรงเรียน ครูและนักเรีย นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้สมัคร
(………………………………..……………..)
วันที…่ …….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและคารับรองของผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................ ..............................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………………………..………………….
(………………………………………..…………)
ตาแหน่ง …………………………………………………
วันที่………เดือน……………………พ.ศ…..………

**เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาหนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่
3. เอกสารหรือหลั กฐานเกี่ยวข้องที่แสดงถึงคุณลั กษณะตามข้อ 6,7
4. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยนและหรือใบอนุญาตให้ เปิดสอนหลักสู ตรอิสลามศึกษา

กำรประเมิน นักเรี ยนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน

๕. กำรประเมิน นักเรียนเพื่อรั บรำงวัลพระรำชทำน
นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระราชทานต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดดังนี้
๑.สภาพทางการศึกษา
๑.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งขอรับการประเมินคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การศึกษา
๑.๒ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
๒. ผลการเรียน
เป็น ผู้มีผ ลการเรีย นอยู่ใ นเกณฑ์ดี (ระดับ ผลการเรีย นเฉลี่ย สะสมทุก ภาคเรีย นไม่ต่ากว่า
๒.๗๕) มีความประพฤติเรีย บร้ อยและไม่เป็นผู้ได้รับรางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ว มา
๓. คุณลักษณะพื้นฐาน
นักเรียนต้องมีคุณลั กษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) การศึกษาเล่าเรีย น
๒) การมีทักษะในการจั ดการและการทางาน
๓) สุขภาพอนามัย
๔) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญ
๕) การอนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อม
๔. กิจกรรมและผลงานดีเด่น
นัก เรีย นต้อ งมีกิจ กรรมและผลงานดีเ ด่น ทีมีคุ ณ ประโยชน์มีคุณ ภาพ แสดงออกถึง คุณ ธรรมดี
งามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดี เผยแพร่ในวงกว้างได้
๕. แบบรายงานและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมิน และคัดเลือกนักเรี ยน
ในการดาเนินการประเมินนั กเรียน ใช้แบบประเมินซึ่งประกอบด้ว ย ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑แบบรายงานมี ๒ ชุด คือ
๑) แบบรายงาน ก. เป็นแบบรายงานตนเองของนักเรียน (นักเรียนเป็นผู้เขียนรายงาน)
๒) แบบรายงาน ข. เป็นแบบบันทึกข้อมูล คุณลั กษณะพื้นฐานและกิจกรรม/
ผลงานดีเด่นของนักเรียน (โรงเรียนเป็นผู้เสนอข้อมูล )
ส่วนที่ ๒แบบประเมินมี๒ ชุด คือ
๑) แบบ พร. ๑ เป็นแบบประเมินคุณลั กษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน
๒) แบบ พร. ๒ เป็นแบบสรุปการประเมินนักเรียน
๖. การประเมินและคัดเลือกนักเรี ยน
ให้ค ณะกรรมการคัด เลือ กแต่ล ะระดับ ดาเนิน การประเมิน ตามแบบประเมิน พร . ๑โดยใช้
ข้อ มูล ในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. เป็น หนึ่ง ในการประกอบการพิจ ารณา แล้ว บัน ทึก สรุป
ในแบบ พร. ๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลื อกจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน ทั้ง ๓ด้าน ดังนี้

๖.๑ สถานภาพทางการศึกษาและผลการเรียน สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้คัดเลือกนักเรี ย น
ตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในข้อ ๑และข้อ ๒ สาหรับนักเรียนที่มีผ ลงานดีเด่นให้พิจารณาจากความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ และส่งสาเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูล ให้คณะกรรมการ
พิจารณา ในขั้นต่อไป
๖.๒ คุณลักษณะพื้นฐาน ให้คณะกรรมการในแต่ล ะขั้นตอนที่ได้กล่าวแล้ว ข้างต้นประเมินนักเรียน
ตามแนวทางและขอบเขตของคุณ ลัก ษณะพื้น ฐาน โดยให้ค ะแนนเป็น ระดับ คะแนน ๑, ๒, ๓ และ ๔
ตามแบบประเมินด้านคุณลั กษณะพื้นฐานของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (พร.๑) ข้อ ๑
๖.๓ กิจ กรรมและผลงานดีเ ด่น ของนักเรียน ให้คณะกรรมการระดับสถานศึกษาคัดเลือกนักเรีย น
โดยนัก เรีย นเขีย นบรรยายในแบบรายงานตนเอง (แบบรายงาน ก.) ด้ว ยลายมือ ของตนเอง และ
สถานศึก ษาบรรยายตามแนวทาง ในการประเมินกิจกรรมและผลงานดีเด่น ในแบบบัน ทึก ข้อ มูล กิจ กรรมและผลงาน
ดีเด่นของนักเรียน (แบบรายงาน ข.) เพื่อเป็นข้อมูล ให้คณะกรรมการในขั้นต่อไปพิจารณาหรือให้คะแนน
หลักฐานหรือร่องรอยของกิจกรรมหรือผลงานดีเด่น จะเป็นข้อมูล เบื้องต้น ในการสืบค้นพฤติกรรมกิจกรรม
หรือ ผลงานว่า ดีเ ด่น จริง หรือ ไม่ อย่า งไร และจะต้อ งเป็น กิจ กรรมหรือ ผลงานของนัก เรีย นผู้นั้น ที่ส ะสม
ต่อเนื่องมาโดยตลอด
คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ล ะขั้น ตอน ทั้ง จากระดับเขตพื้น ที่การศึก ษาหรือสานักงานการศึกษา
เอกชนจัง หวัด จนถึง ระดับ สานัก งานฯ จะต้อ งพิจ ารณาตัด สิน และคัด เลือ กนัก เรีย น เพื่อ เข้า รับ รางวัล
พระราชทาน โดยให้คณะกรรมการสรุป ผลการประเมินนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ในแบบสรุป พร.๒
เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปพิจารณา
กล่าวโดยสรุป ในการประเมิน และคัดเลื อกในระดับต่างๆนั้น จะต้องจัดทาแบบประเมินดังนี้
ระดับ สถานศึก ษาให้จ ัด ท าแบบประเมิน พร.๑ และสรุป พร.๒ เพื ่อ น าเสนอระดับ เขตพื ้น ที่
การศึกษาหรื อสานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยดาเนินการดังนี้
๑. สถานศึกษาให้นักเรียนที่เข้าข่ายรับรางวัลพระราชทาน เขียนรายงานตนเอง (แบบรายงาน ก. )ดู
แนวทางหน้า ๘
๒. สถานศึกษากรอกข้อมูลทั่วไป และจัดทาแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรม หรือผลงานดีเด่น ฯ (แบบ
รายงาน ข.)ดูแนวทางหน้า ๙
๓. สถานศึก ษาประเมิน คุณ ลัก ษณะพื้น ฐาน และประเมิน กิจ กรรมหรือ ผลงานดีเ ด่น ของนัก เรีย น
ตามแบบ พร.๑
๔. สถานศึกษาสรุปผลการให้คะแนนคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นของนักเรียน
ในแบบ พร.๑
๕. สถานศึก ษาสรุป ผลการประเมิน และแสดงข้อ คิด เห็น ว่า นัก เรีย นผู้นั้น สม ควรจะได้ร บรางวัล
พระราชทาน เพราะเหตุใด ในแบบ พร. ๒
*ทุกระดับจะต้องแนบ พร.๑ และสรุป พร.๒ พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิ จารณา (แบบรายงาน ก.,ข.)

สิ่งที่จ ะประเมินนักเรี ยนเพื่อรั บรางวัลพระราชทาน
ในการประเมินนักเรี ยนเพื่อรั บรางวัล พระราชทานนั้น คณะกรรมการจะประเมิน ๒ส่วน คือ
๑) คุณลักษณะพื้นฐาน ๕ องค์ประกอบ และ ๒) กิจกรรม/ผลงานดีเด่น (ตามแบบ พร. ๑)
๑) การประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรี ยน มี ๕ องค์ประกอบ
๑.๑) การศึกษาเล่าเรียน
(๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา
(๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
(๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๑.๒) การมีทักษะในการจัดการและการทางาน
(๑) สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทางาน
(๒) สามารถทางานเป็นกลุ่มและทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้
(๓) สามารถนาทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้
ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๑.๓) สุขภาพอนามัย
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพดี
(๒) มีสุขภาพจิตที่ดี
(๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
๑.๔) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญ
(๑) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิ ดชอบ
(๒) มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
(๓) รู้จักประหยัดอดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า
(๔) มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้นา
(๕) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑.๕) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
(๑) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย
(๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
(๓) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
๒) การประเมินกิจกรรมและผลงานดีเด่น ของนักเรี ยน พิจารณาจาก ๓ด้าน ได้แก่
๒.๑) ความมีคุณประโยชน์
๒.๒) ความมีคุณภาพ
๒.๓) ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์
ขอบเขต วิธีการประเมิน และการให้คะแนน
ในการประเมิน คุณ ลัก ษณะพื ้น ฐานของนัก เรีย น ซึ่ง มี ๕องค์ป ระกอบการประเมิน กิจ กรรม/
ผลงานดีเด่นนั้น ให้ดาเนินการต่อไปนี้

๑. การจัดทาข้อมูลเบื้องต้น ของสถานศึกษา
เพื่อ ให้ก ารประเมิน คุณ ลัก ษณะพื้น ฐานและกิจ กรรม/ผลงานดีเ ด่น ของนัก เรีย นเป็น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ และเป็น ธรรมแก่ผู ้ถูก ประเมิน ให้นัก เรีย นเขีย นรายงานด้ว ยลายมือ ของตนเอง ในแบบ
รายงาน ก. และให้ส ถานศึกษาจัดทาแบบบันทึกข้อมูล พฤติกรรม และผลงานดีเด่นของนักเรียนตามแบบ
รายงาน ข. ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้แบบรายงานทั้ง ๒เป็นข้อมูล เบื้องต้นหรือเป็นแนวทาง
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ คุณลั กษณะพื้นฐาน และกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นของนักเรียน
รายการต่าง ๆ ในแบบรายงาน ก. และแบบรายงาน ข. ให้ส ถานศึกษาดาเนินการกรอกข้อมูล ให้
ครบถ้วน ดังนี้
๑.๑ แบบรายงาน ก. (แบบรายงานตนเองของนักเรี ยน)
ให้นักเรียนเขียนรายงานด้วยลายมือของตนเองในแบบรายงาน ก.ประมาณ ๒–๓ หน้ากระดาษ โดยระบุ
สิ่งต่อไปนี้
 ชื่อ นามสกุล ชื่อบิดา และมารดา
 ชื่อสถานศึกษา ชั้นเรียน แผนการเรียน/แผนก/สาขา
 ที่อยู่ปัจจุบันของนั กเรียน
 คติประจาใจ ความคาดหวังในอนาคต
 ผลงานหรือกิจกรรมที่ทาแล้ว และเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุ ด
 ฯลฯ
๑.๒ แบบรายงาน ข. (แบบบันทึกข้อมูลลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเด่น )
ให้ส ถานศึกษาเขีย นบรรยายพฤติก รรมด้า นคุณ ลัก ษณะพื้น ฐาน และกิจ กรรมหรือ ผลงาน
ดีเ ด่น ของนัก เรีย น ในแบบบัน ทึก ข้อ มูล แสดงกิจ กรรมและผลงานดีเ ด่น ของนัก เรีย น เพื ่อ รับ รางวัล
พระราชทานตามแนวทาง ดังนี้
กิจกรรมและผลงานดีเด่น
ด.ช./ด.ญ. ......................................................
มีพฤติกรรมดีเด่น ที่แสดงออกอย่ างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอจนเป็ นที่ย อมรับ และยกย่องจากสังคม
แต่ล ะด้าน ดังนี้
๑. คุณลักษณะพื้นฐาน
๑.๑ การศึกษาเล่าเรียน...........................
....................................................................
๑.๒ การมีทักษะในการจั ดการและการ
ทางาน........................................................
๑.๓ สุขภาพอนามัย .................................
......................................................................
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
ที่สาคัญ ……………………………………………………...
....................................................................

หลักฐานและหรื อกรณีตัวอย่า ง
เขียนบรรยายโดยยกตัว อย่างและหรือ
มีเหตุการณ์ ที่แสดงให้ เห็ นว่า นักเรียนผู้นี้
มีพฤติกรรมดีเด่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
จนเป็นที่ยกย่องและได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ครูอาจารย์ หรือจากชุมชนพร้อมทั้งแนบ
หลักฐานประกอบ เช่น เกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร เอกสารต่าง ๆ คาบอกเล่าของ
บุคคล ฯลฯ พฤติกรรมดีเด่นแต่ล ะด้าน จะมี
เกณฑ์การพิจารณาหลั กฐานหรือร่องรอย
ประกอบด้านละ ๓แหล่ งข้อมูลเป็นอย่างน้อย

กิจกรรมและผลงานดีเด่น
๑.๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้ อม…………………………………………………
...................................................................
๒. กิจ กรรม/ผลงานดี เด่น ..........................
๒.๑ ความมีคุณประโยชน์
๒.๒ ความมีคุณภาพ
๒.๓ ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์

หลักฐานและหรื อกรณีตัวอย่า ง

คณะกรรมการประเมิน จะพิจ ารณาพฤติกรรม และกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นของนักเรีย น โดยใช้แบบ
รายงานตนเองของนักเรีย น (แบบรายงาน ก.) และแบบบันทึกข้อมูล แสดงพฤติกรรมดีเด่นของนักเรียน
(แบบรายงาน ข.) เป็นพื้นฐานประกอบกับการตรวจสอบหลั กฐานหรือร่องรอยตามแบบบันทึกข้อมูลนั้น
๒. รายการประเมิน และวิธีการประเมิน
การประเมิน นัก เรีย นเพื่อรับ รางวัล พระราชทาน (ตามแบบ พร.๑) มี๒ ด้านคือ ด้านคุณ ลัก ษณะ
พื้นฐาน และด้านกิจกรรมหรื อผลงานดีเด่น มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรี ยน
ระดับมัธ ยมศึกษา การพิจ ารณาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนแต่ล ะเรื่องให้พิจารณาจาก
กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ชีวิต ประจาวัน การศึก ษาเล่า เรีย น และการงานในสัง คมที่บ้า นและที่ สถานศึก ษา
โดยเน้นกิจกรรมทั้งที่บ้ าน สถานศึกษาและชุมชน
คุณลักษณะพื้น ฐานที่ จะประเมินนักเรียน มี๕องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ จะมีรายการประเมิน
๓–๕ รายการในการประเมินแต่ละรายการมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนน เป็น ๔ ระดับ ดังรายละเอียดของการประเมิน
คาอธิบายแนวทางการให้ร ะดับ คะแนนแต่ล ะระดับ รวมทั้งวิธีประเมินและแหล่ งข้อมูล ดังนี้
๑) การศึกษาเล่าเรียน
๑.๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาหมายถึง การสร้างสรรค์
องค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ ตามจุดหมายของหลักสูตรในแต่ล ะระดับการศึกษา
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ได้ตามเกณฑ์
ระดับชั้น มีความรู้และทักษะพื้น ฐานตามสาระการเรียนรู้ของหลั กสู ตร แต่ละระดับการศึกษา
ระดับ
แนวทางการให้ระดับคุณภาพ
มีค วามสามารถในการอ่า น คิด วิเ คราะห์ และเขีย นได้ค ล่อ งแคล่ว ถูก ต้อ งชัด เจน มีค วามรู้
๔
และทักษะพื้น ฐานครบตามหลักสูตรของแต่ล ะระดับ โดยสามารถอธิบ ายหรือแสดงออกถึง
องค์ความรู้ ตามสาระการเรีย นรู้ได้ถูกต้องครบถ้วน สรุปหลักเกณฑ์เป็นของตนเองได้
๓

มีค วามสามารถในการอ่า น คิด วิเ คราะห์ และเขีย นได้ค ล่อ งแคล่ว ถูก ต้อ งชัด เจน มีค วามรู้
และทักษะพื้น ฐานครบตามหลักสูตรของแต่ล ะระดับ โดยสามารถอธิบ ายหรือแสดงออกถึง
องค์ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบเชื่อมโยงสั มพันธ์ได้

๒

มีค วามสามารถในการอ่า น คิด วิเ คราะห์ และเขีย นได้ค ล่อ งแคล่ว ถูก ต้อ งชัด เจน มีค วามรู้
และทักษะพื้น ฐานครบตามหลักสูตรของแต่ล ะระดับ โดยสามารถอธิบ ายหรือแสดงออกถึง
องค์ความรู้ ในการคิดวิเคราะห์ ในเชิงจาแนกและเปรียบเทียบได้

ระดับ

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ
มีค วามสามารถในการอ่า น คิด วิเ คราะห์ และเขีย นได้ค ล่อ งแคล่ว ถูก ต้อ งชัด เจน มีค วามรู้
๑
และทักษะพื้น ฐานครบตามหลักสูตรของแต่ ล ะระดับ โดยสามารถอธิบายหรือแสดงออกถึง
องค์ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเชิงจาแนกได้
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. หลักฐานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัดของนักเรียน
๓. ประเมินจากผลงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติในขณะสั มภาษณ์ เช่น อ่าน เขียน
ข้อความ/งานที่คณะกรรมการกาหนดให้ทา
๑.๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาหมายถึง การมีความสามารถ
การสังเกต รวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์องค์ความ รู้ กาหนด
ทางเลือกและตัดสิน ใจแก้ปัญหาได้อย่ างถูกต้องและมีเหตุผล
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นเป็น คนช่า งสัง เกต รู้จัก ค้น คว้า หาความรู้แ ละวิท ยาการใหม่ ๆ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
นาเสนอขั้น ตอนการทางาน โดยการสัง เกต เก็บ รวบรวม วิเ คราะห์ และพัฒ นาทางเลือ ก
การทางานได้ด้ว ยตนเองอย่า งถูก ต้อ งชัด เจนอธิบ ายแนวทางในการเลือกค้นคว้า ข้อมูล และ
๔
แหล่ง วิท ยาการใหม่ ๆ เพื่อ สนับ สนุน การเรีย นหรือ ความรู้ไ ด้ช ัด เจน สามารถเชื่อ มโยง
วิเคราะห์ สรุป เหตุก ารณ์ หรือมี ก ารพัฒ นาตนเองหรือพัฒ นางานด้ว ยกระบวนการคิดอย่า ง
มีเ หตุผ ล (คิด เป็น ท าเป็น แก้ป ัญ หาเป็น และคาดการณ์ถ ึง ปัญ หาที ่อ าจจะเกิด ขึ ้น จาก
ปรากฏการณ์ในปัจจุบัน )
นาเสนอขั้น ตอนการทางาน โดยการสัง เกต เก็บ รวบรวม วิเ คราะห์ และพัฒ นาทางเลือ ก
การทางานตามคาแนะนาของผู้อื่นบ้างเล็กน้อย อธิบายแนวทางในการเลือกค้นคว้าข้อมูลและแหล่ง
๓
วิท ยาการใหม่ ๆ เพื่อ สนับ สนุน การเรีย นหรือความรู้ ได้ชัดเจนเป็น ส่ว นใหญ่ สามารถเชื่อมโยง
วิเคราะห์ สรุ ปเหตุ การณ์ หรื อมี การพัฒ นาตนเองหรือ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการคิด ตาม
สถานการณ์ เป็นส่ว นมาก มีแนวคิดในการพัฒนางาน มีผลงานปรากฏให้ เห็น
นาเสนอขั้นตอนการทางาน โดยการสังเกต เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และพัฒ นาทางเลือกการ
ทางานตามคาแนะน าของผู้ อื่ นเสมอ ๆ อธิบายแนวทางในการเลือ กค้น คว้า ข้อ มูล และแหล่ง
๒
วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อสนับ สนุนการเรียนหรือความรู้ได้ บางส่วน สามารถเชื่อมโยงวิเคราะห์ สรุป
เหตุการณ์ หรือมีการพัฒ นาตนเองหรือพัฒ นางาน ด้ว ยกระบวนการคิดได้บางส่ว นมีแนวคิด
และพยายามมองหาช่องทางในการพัฒ นางาน
นาเสนอขั้นตอนการทางานได้ไม่ชัดเจนหรือผิด ขั้นตอน หรือทาตามขั้นตอนของผู้ อื่นเสมอ ๆ ไม่
๑
สามารถเลือกแนวทางในการปฏิบัติง าน และบอกแหล่ง ข้อมูล ไม่ได้ ไม่มีก ารวางแผนในการ
ทางานและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์สมมุติได้
วิธีการประเมิน
๑. ประเมินจากผลงานตามสภาพจริง และนาเสนอผลงาน
๒. สัมภาษณ์นักเรียนผู้ถูกประเมิน
๓. สัมภาษณ์ครู เพื่อนๆ ผู้ปกครอง

๑.๓) มีค วามขยัน หมั่น เพีย ร ใฝ่รู้ใ ฝ่เ รีย นหมายถึง การแสดงความมุ่ง มั่น พากเพีย ร
พยายามศึก ษาค้น คว้า แสวงหาความรู ้ เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้แ ละประสบการณ์ใ นการพัฒ นาตนเองและ
พัฒนางานอยู่เสมอ
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นมีค วามตั้ง ใจศึก ษา ค้น คว้า หาประสบการณ์ เพิ่ม พูน ทัก ษะและ
ความชานาญในการเรียนรู้ และการทางานจากแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
นาเสนอวิธีก ารและขั้น ตอนจากการศึก ษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน แสดงผลของ
๔ งาน/ทัก ษะที่ไ ด้จ ากการศึก ษาค้น คว้า และการแสวงหาความรู้ จานวนชิ้น งานที่มีคุณ ภาพ
ปรากฏมากกว่า ๓ ชิ้นงาน
นาเสนอวิธีก ารและขั้น ตอนจากการศึก ษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการ
๓ พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานที่ไ ด้ป ฏิบัติเ ป็น ประจาได้ถูก ต้อ ง แสดงผลของงาน /ทัก ษะที่ไ ด้
จากการศึกษาค้น คว้า และการแสวงหาความรู้ จานวนชิ้นงานที่มีคุณภาพปรากฏ ๓ ชิ้นงาน
นาเสนอวิธีก ารและขั้น ตอนจากการศึก ษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานที่ไ ด้ป ฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อ ง ละเอีย ด ชัด เจน แสดงผลของ
๒ งาน/ทัก ษะที่ไ ด้จ ากการศึก ษาค้น คว้า และการแสวงหาความรู้ จานวนชิ้น งานที่มีคุณ ภาพ
ปรากฏ ๒ชิ้นงาน
นาเสนอวิธีก ารและขั้น ตอนจากการศึก ษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการ
พัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานที่ไ ด้ป ฏิบัติเ ป็น ประจาไม่ถูก ต้อ งและไม่ช ัด เจน แสดงผลของ
๑ งาน/ทัก ษะที่ไ ด้จ ากการศึก ษาค้น คว้า และการแสวงหาความรู้ จานวนชิ้น งานที่มีคุณ ภาพ
ปรากฏ ๑ ชิ้นงาน หรือไม่มีชิ้นงาน
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อน ๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง
๒. ประเมินจากผลงานและแฟ้มสะสมงาน
๒) การมีทักษะในการจัด การและทางาน
๒.๑) สามารถตัด สิน ใจสร้า งงาน และวางระบบการทางานหมายถึง สามารถใช้ข้อ มูล
อ้า งอิง และประเมิน ความน่า เชื่อถือของข้อมูล อย่า งมีเหตุผ ลชัด เจนถูกต้องและต่อเนื่อง เพื่อช่ว ยตัด สิน ใจ
ในการสร้างงาน วางแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจนได้ผลงานที่ดีตามเป้าหมาย
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นศึก ษารายละเอียด กรอบของงานเพื่อใช้วางแผนการทางาน มีขั้น ตอน
การทางานชัด เจน สามารถปฏิบ ัติต ามแผนได้ ปฏิบัติง านโดยมีห ลัก ฐานการจดบัน ทึก และตรว จสอบ
ประเมินการทางานอย่างต่อเนื่ อง
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
สามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผ ล เพื่อช่ว ยตัดสินใจในการสร้างงาน ศึกษารายละเอียดเพื่อ
๔ ใช้ว างแผนในการทางาน มีขั้น ตอนการทางานชัด เจน สามารถปฏิบัติง านตามแผนได้ มีก าร
ตรวจสอบประเมิน การทางานให้สาเร็จ และสรุป รายงานผล ด้ว ยตนเองอย่า งต่อ เนื่อ งและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผ ล เพื่อช่ว ยตัดสินใจในการสร้างงาน ศึกษารายละเอียดเพื่อ
๓ ใช้ว างแผนในการทางาน มีขั้น ตอนการทางานชัด เจน สามารถปฏิบัติง านตามแผนได้ มี ก าร

ระดั บ

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
ตรวจสอบประเมิน การทางานให้สาเร็จ โดยได้รับคาแนะนาจากผู้อื่นเล็กน้อย
สามารถใช้ข้อ มูล อ้า งอิง อย่า งมีเ หตุผ ล เพื่อ ช่ว ยตัด สิน ใจในการสร้า งงาน ศึก ษารายละเอีย ด
๒ เพื่อใช้วางแผนในการทางาน มีขั้นตอนการทางานชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ มีการ
ตรวจสอบประเมิน การทางานให้สาเร็จ โดยได้รับการแนะนาจากผู้อื่นเป็นส่วนมาก
สามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผ ล เพื่อช่ว ยตัดสินใจในการสร้างงาน ศึกษารายละเอียดเพื่อ
๑ ใช้ว างแผนในการทางาน มีขั้น ตอนการทางานชัด เจน สามารถปฏิบัติง านตามแผนได้ มีก าร
ตรวจสอบประเมิน การทางานให้สาเร็จ โดยได้ รับการสั่งการและแนะนาจากผู้ อื่นทั้งหมด
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียน เพื่อน ครูอาจารย์
๒. ตรวจสอบจากผังการทางาน (Concept Mapping)
๓. การรายงานผลการทางาน
๒.๒) สามารถทางานเป็น กลุ่ม และทางานร่ว มกับผู้อื่น หรือร่วมกับกลุ่มได้ หมายถึง การ
ยอมรับความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในการทางานกลุ่ม เต็มใจ
ทางานร่ว มกับ กลุ่มอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความสาเร็จของผลงานส่ว นรวม และสามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้ด้ว ยสันติวิธี
มุ่งเน้น ให้นักเรีย นมีความเต็ มใจในการทางานเป็นกลุ่ม มีสัมพันธภาพที่ดีกับ เพื่อ น
ร่วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็น และทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
มีค วามยิน ดีเ ต็ม ใจที ่จ ะท างานเป็น กลุ ่ม อย่า งมีค วามสุข สามารถสร้า งสัม พัน ธ์อ ัน ดีใ นกลุ ่ม
ปฏิบัติต นให้เ ป็น ที่ย อมรับ ของกลุ่ม ทั้ง ในด้า นความคิด เห็น และด้า นความสามารถ ให้ค วาม
๔ ร่ว มมือ ในการทางาน รับ ฟัง ความคิด เห็น ยอมรับ ความสามารถของผู้อื่น ตั้ง ใจทางานอย่า ง
เต็มความสามารถโดยเน้นประโยชน์ส่ว นรวมจนประสบความสาเร็จในการทางาน
มีความยิน ดีเต็มใจที่จ ะทางานเป็นกลุ่มอย่า งมีความสุข สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตนให้เป็น ที่ย อมรับ ของกลุ่ม ทั้งในด้านความคิด เห็นและด้านความสามารถ ให้ความร่ว มมือใน
๓ การท างาน รับ ฟัง ความคิ ดเห็ น ยอมรั บความสามารถของผู้ อื่ นในบางครั้ ง ตั้ งใจท างานอย่า งเต็ ม
ความสามารถ โดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมจนประสบความสาเร็จในการทางาน
เข้าทางานตามที่กลุ่มขอความร่ว มมือ สามารถปฏิบัติต นให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ได้น้อย ทั้งใน
๒ ด้า นความคิด เห็น และด้า นความสามารถ แต่ใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการทางาน ยอมรับ ฟัง ความ
คิดเห็น และยอมรับความสามารถของผู้ อื่นเป็นบางครั้ง
การร่วมมือในการทางานกลุ่ม การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ มในด้านความคิดเห็น
๑ และด้านความสามารถน้ อย ให้ความร่วมมือ รับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่นน้อย
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียน ครู และเพื่อนเกี่ยวกับการทางานกลุ่ม
๒. ตรวจเอกสารร่องรอยการบันทึกการทางานกลุ่ มของนักเรียน

๒.๓) สามารถนาทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี มาใช้ใ นการทางานอย่า ง
มีประสิทธิภาพหมายถึง การรู้จักทรัพยากร วัส ดุอุปกรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มาใช้
พัฒนากระบวนการทางานโดยประหยั ดเวลา ค่าใช้จ่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
มุ่ง เน้น ให้น ัก เรีย นเลือ กใช้ท รัพ ยากรที่เ หมาะสม ประหยัด และสอดคล้อ งกับ
ท้องถิ่น นาข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์สู งสุด
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
เลือกใช้ทรัพยากร วัส ดุอุป กรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี มาใช้
๔
ในการทางานให้เ กิด ประโยชน์ คุ้ม ค่า ประหยัด เวลา ค่า ใช้จ่า ยในการทางานได้เ หมาะสมกับ
งานและสภาพท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
เลือกใช้ทรัพยากร วั ส ดุอุป กรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี มาใช้
๓
ในการทางานได้เหมาะสมกับการทางานและสภาพท้องถิ่น แต่ได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่า
เลือกใช้ทรัพยากร วัส ดุอุป กรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี มาใช้
๒
ในการทางานได้เหมาะสมกับการทางานแต่ไม่ส อดคล้ องกับท้องถิ่นและไม่คุ้มค่า
เลือกใช้ทรัพยากร วัส ดุอุป กรณ์ ข้อมูล สารสนเทศ นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี มาใช้
๑
ในการทางานไม่เหมาะสมกับ การทางานและสภาพท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. ประเมินผลงานหรือชิ้นงานโครงการที่ได้รับมอบหมายตามสาระการเรียนรู้
๒. ประเมินจากแผนงานของโครงการ
๓. สัมภาษณ์นักเรียน เพื่อน ครู ถึงการวางแผนใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการทางานและความพึงพอใจ
๓) สุขภาพอนามัย
๓.๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง
มีร่า งกายที่ส ะอาดและแข็ง แรง แต่ง กายให้ส ะอาด กิริย ามารยาทสุภ าพอ่อ นน้อ ม มีบุค ลิก ภาพอ่อ นโยน
ท่าทางคล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย
มุ่งเน้น ให้นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อให้สุ ขภาพร่างกายที่ส ะอาดแข็งแรงสมบู รณ์
มีความสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกลักษณะอ่อนโยนท่าทางคล่ องแคล่วเหมาะสมกับวัย
ระดั บ
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มีร่า งกายแข็ง แรง สะอาด สมบูร ณ์ ลัก ษณะท่า ทางคล่อ งแคล่ว ว่อ งไว เหมาะสมกับ วัย ใช้
๔ คาพูด สุภ าพ แสดงกิริย ามารยาทเรียบร้อ ยมีสัม มาคารวะ ตลอดจนแต่ง กายได้เ ห มาะสมกับ
กาลเทศะ ปฏิบัติตนเป็น นิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี และแนะนาผู้อื่นได้ เป็นที่ยอมรับของบุคคล
อื่น
มีร่า งกายแข็ง แรง สะอาด สมบูร ณ์ ลัก ษณะท่า ทางคล่อ งแคล่ว ว่อ งไว เหมาะสมกับ วัย ใช้
๓ คาพูด สุภ าพ แสดงกิริย ามารยาทเรียบร้อ ย มีสัม มาคารวะ ตลอดจนแต่ง กายได้เ หมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นแบบอย่างที่ดี และแนะนาผู้อื่นได้
มีร่า งกายแข็ง แรง สะอาด สมบูร ณ์ ลัก ษณะท่า ทางคล่อ งแคล่ว ว่อ งไว เหมาะสมกับ วัย ใช้
๒ คาพูดสุภ าพ แสดงกิริย ามารยาทเรียบร้อ ย มีสัมมาคารวะ ตลอดจนแต่งกายได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ อื่น ได้เป็นส่ว นมาก
มีร่า งกายแข็ง แรง สะอาด สมบูร ณ์ ลัก ษณะท่า ทางคล่อ งแคล่ว ว่อ งไว เหมาะสมกับ วัย ใช้
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๑ คาพูด สุภ าพ แสดงกิริย ามารยาทเรียบร้อ ย มีสัม มาคารวะ ตลอดจนแต่ง กายได้เ หมาะสมกับ
กาลเทศะเป็น บางครั้ง
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สารวจร่องรอยการบันทึกสุ ขภาพการชั่งน้าหนักวัดส่วนสู งของนักเรียน
๒. สัมภาษณ์ครู อาจารย์ เพื่อน ๆ
๓. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย สุขภาพ กิริยามารยาท และบุคลิกภาพของนักเรียน
๓.๒) มีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง การที่นักเรียนแสดงออกถึงความร่าเริง แจ่มใส มองโลกใน
แง่ดี มั่นใจในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นแสดงออกถึง ความร่า เริง แจ่ม ใส มีค วามรู้สึก ที่ดีต่อ ตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ระดั บ
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มีค วามร่า เริง แจ่ม ใส มีม นุษ ยสัมพัน ธ์ที่ดี ให้เ กีย รติผู้อื่น มีค วามมั่น ใจในตนเอง มีค วามมั่น คง
๔ ทางอารมณ์ มีค วามรู้สึก ที่ดี ต่อ ตนเองและผู้อื่น อย่า งสม่าเสมอ ต่อ เนื่อ งจนเป็น นิสัย ได้รับ
การยอมรับจากบุ คคลทั่ว ไปให้ เป็ นแบบอย่างและแนะนาผู้ อื่นได้
๓ มีค วามร่า เริง แจ่ม ใส มีม นุษ ยสัม พัน ธ์ที่ดี มีค วามมั่น ใจในตนเอง มีค วามมั่น คงทางอารมณ์ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อื่น อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
มีค วามร่า เริง แจ่ม ใส มีค วามมั่น ใจในตนเอง มีค วามมั่น คงทางอารมณ์ มีค วามรู้ส ึก ที่ดี ต่อ
๒ ตนเองและผู้อื่นเป็นบางครั้ ง
มีค วามร่า เริง แจ่ม ใส มีค วามมั่น ใจในตนเอง มีค วามมั่น คงทางอารมณ์ มีค วามรู้สึก ที่ไ ม่ดี ต่อ
๑ ตนเองและผู้อื่น
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
ความมั่นใจในตนเอง ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อื่น
๒. สัมภาษณ์นักเรียน ครูอาจารย์ เพื่อน ผู้ปกครอง
๓. ศึกษาพฤติกรรมจากแบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียน และเกียรติบัตร
๓.๓) มีสุข นิสัยที่ดี เป็น ผู้ห่า งไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งเป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นปฏิบัติต นตามสุข บัญ ญัติ เช่น การดูแ ลสุข ภาพการรู้จัก รัก ษา
ความสะอาด การออกกาลังกายสม่าเสมอ การเป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด การทาจิตใจให้เบิกบาน การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข
ระดั บ
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ดูแ ลรัก ษาสุข ภาพของตนเองถูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสุข บัญ ญัติข องกระทรวงสาธารณสุข ออก
๔ กาลังกายหรือเล่นกีฬาสม่าเสมอ เข้าร่ว มกิจกรรมที่ห ลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากอบายมุข ตลอดจน
สิ่งเสพติดทั้งปวง เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถแนะนาให้ผู้ อื่นปฏิบัติตามได้
ดูแ ลรัก ษาสุข ภาพของตนเองถูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสุข บัญ ญัติข องกระทรวงสาธารณสุข ออก
๓ กาลังกายหรือเล่นกีฬาสม่าเสมอ เข้าร่ว มกิจกรรมที่ห ลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากอบายมุข ตลอดจน
สิ่งเสพติดทั้งปวง เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ดูแ ลรัก ษาสุข ภาพของตนเองถูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสุข บัญ ญัติข องกระทรวงสาธารณสุข ออก
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๒ กาลัง กายหรือ เล่น กีฬา เข้า ร่ว มกิจ กรรมที่ห ลีก เลี่ยงให้ห่า งไกลจากอบายมุข ตลอดจนสิ่ง เสพ
ติดทั้งปวง
ดูแ ลรัก ษาสุข ภาพของตนเองถูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสุข บัญ ญัติข องกระทรวงสาธารณสุข ออก
๑ กาลัง กายหรือ เล่น กีฬ าบ้า ง เข้า ร่ว มกิจ กรรมที่ห ลีก เลี่ย งให้ห่า งไกลจากอบายมุข ตลอดจนสิ่ง
เสพติดทั้งปวง
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
๒. สัมภาษณ์ ครู อาจารย์ เพื่อน และผู้ปกครอง
๓. ศึกษารายงานพฤติกรรมของนักเรียน
๔. พิจารณารางวัล เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
๔) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สาคัญ
๔.๑ มีค วามซื่อ สัต ย์ มีร ะเบีย บวินัย มีค วามรับ ผิด ชอบ และปฏิบัติต นตามหลัก ธรรมของ
ศาสนา
- ความซื่อ สัตย์หมายถึงการประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงทางกาย
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
มุ่งเน้น ให้นักเรียนปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริง ทาตามคามั่นสัญญาที่ให้ ไว้ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
- ความมีร ะเบีย บวิน ัย หมายถึง การจัด ระบบการด าเนิน ชีว ิต และความสัม พัน ธ์ใ น
สัง คมเรีย บร้อ ย โดยมุ่ง ให้นัก เรี ย นประพฤติป ฏิบัติต นตามข้อ ตกลงกฎข้อ บัง คับ ระเบีย บแบบแผน และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตนเอง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นปฏิบัติต ามข้อ ตกลง กฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ ของสถาบัน การศึก ษา
และของสังคมเพื่อดาเนินชีวิตอย่างสงบสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
- ความรับ ผิด ชอบ หมายถึง การมีค วามมุ่ง มั่น ตั้ง ใจ ปฏิบัติต นตามบทบาทหน้า ที่จ น
บรรลุต ามความมุ่ง หมาย พากเพีย รทาให้สาเร็จ ด้ว ยความมานะอดทน ยอมรับ ผลการกระทานั้น และ
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ใ ห้ดียิ่งขึ้น
มุ่ง เน้น ให้น ัก เรีย นปฏิบัติห น้า ที่ก ารงานของตนในการศึก ษาเล่า เรีย น และการ
ทางานด้ว ยความขยัน หมั่น เพีย ร ไม่ย่อ ท้อ ต่อ อุป สรรคที่เ กิด ขึ้น มุ่ง ปฏิบัติใ ห้สาเร็จ ด้ว ยดีทั้ง ในสถานศึก ษา
ครอบครัว และสังคม
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา หมายถึง การประพฤติป ฏิบัติตนตาม
หลักคาสอนของศาสนา
มุ่งเน้น ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลั กคาสอนของศาสนาเพื่อการอยู่ร่ว มกัน
ในสังคมอย่างสั นติสุ ข
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ยึด มั่น ประพฤติป ฏิบัติง านตรงต่อ ความเป็น จริง ทั้ง กาย วาจา ใจ รัก ษาคามั่น สัญ ญา ยอมรับ
และตั้ง ใจปฏิบัติต นตามข้อ ตกลง ระเบีย บ กฎเกณฑ์ต่า ง ๆ เพื่อ ความสงบสุข ตั้งใจศึก ษาเล่า
เรีย นและทางานที่ไ ด้รับ มอบหมายด้ว ยความขยัน อดทน พากเพีย ร ทาให้สาเร็จ ตามความมุ่ง
หมาย โดยไม่ย่อ ท้อ ต่อ อุป สรรคที่ เกิดขึ้น พยายามปรับ ปรุง การปฏิบัติง านและปฏิบัติห น้า ที่ใ ห้ดี
ยิ่ง ขึ้น โดยมุ่ง หวัง ให้เ กิด ประโยชน์ต่อ ส่ว นรวม ประพฤติต นตามหลัก คาสอนของศาสนาอย่า ง
เคร่งครัด
เต็ม ใจประพฤติป ฏิบัติง านตรงต่อ ความเป็น จริง ทั้ง กาย วาจา ใจ รัก ษาคามั่น สัญ ญา ยอมรับ
และตั้ง ใจปฏิบัติตนตามข้อ ตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่า ง ๆ เพื่อ ความสงบสุข ศึก ษาเล่า เรีย น
และทางานที่ได้รับ มอบหมายด้ว ยความขยัน อดทน พากเพีย ร ทาให้สาเร็จตามความมุ่งหมาย
โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ประพฤติตนตามหลั กคาสอนของศาสนาอย่างสม่าเสมอ
ประพฤติง านตรงต่อ ความเป็น จริง และรัก ษาคามั่น สัญ ญา ปฏิบัติต นตามข้อ ตกลง ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ เมื่ อ มีคาสั่ง ศึก ษาเล่า เรีย นและทางานที่ไ ด้รับ มอบหมายให้สาเร็จ ลุล่ว ง โดย
มุ่ง หวัง ประโยชน์ส่ว นตนและให้เ ป็น ที่ย อมรับ ของบุค คลอื่น ประพฤติต นตามหลัก คาสอนของ
ศาสนาอย่างเหมาะสม
ประพฤติง านตรงต่อ ความเป็น จริง และรัก ษาสัญ ญา ปฏิบ ัต ิต นตามข้อ ตกลง ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ต่า ง ๆ เมื่ อ ความจาเป็น บัง คับ เพื่อ หวัง จะได้ป ระโยชน์ต อบแทน ศึก ษาเล่า เรีย น
และทางานได้รับ มอบหมายด้ว ยความจาเป็น ทาตามที่ค นอื่นทา ประพฤติตนตามหลัก คาสอน
ของศาสนาตามความจาเป็น
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย นครู อาจารย์ เพื่อน ผู้ปกครอง
๒. พิจารณาเกียรติบั ตร หรือรางวัลต่างๆ และภาพถ่าย
๔.๒) มีความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและ

มีจิตสาธารณะ
- ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การปฏิบัติตนในการเอาใจใส่ดูแลช่ว ยเหลือ ภารกิจ
และการงานของผู้มีพ ระคุณ ประพฤติแ ละปฏิบัติตนตามคาสั่ง สอน ดารงอยู่ในศีล ธรรม และ เชิดชูชื่อเสีย ง
ของหมู่คณะและวงศ์ตระกูล
มุ่งเน้น นักเรียนได้ช่วยเหลื อตอบแทน และปฏิบัติตนตามคาสั่ งของผู้มีพระคุณ
- ความเสีย สละ เอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่ บาเพ็ญ ประโยชน์ต่อ ส่ว นรวมและจิต สาธารณะ
หมายถึง การละความเห็น แก่ตัว รู้จักแบ่งปันช่ว ยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให้ ด้ว ยกาลังกาย กาลังทรัพย์
กาลังสติปัญญา รวมทั้งการรู้จักยับยั้ งอารมณ์ตนเอง
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นได้ช่ว ยเหลือ สัง คมและบุค คลอื่ น ทั้ง กาลัง กาย กาลัง ทรัพ ย์
กาลัง สติปัญ ญา เช่น การแบ่ง ปัน สิ่ง ของต่า ง ๆ ให้แ ก่ค นที่ค วรให้ เมื่อ มีโ อกาสบาเพ็ญ ประโยชน์ต่อ ชุม ชน
สังคม รู้จักยับยั้งอารมณ์ ความโลภ และความโกรธ หรือเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกัน เป็นต้น

ระดั บ
๔
๓
๒
๑

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
เอาใจใส่ดูแล ช่ว ยเหลือการงานผู้มีพระคุณอยู่เป็นประจาด้ว ยความเต็มใจมุ่งมั่นปฏิบัติงานตาม
คาสั่งสอนผู้มีพระคุณ อยู่เ สมอ ทั้ง กาลัง กาย กาลัง ทรัพ ย์ กาลัง สติปัญ ญา ด้ว ยความชื่น ชมยิน ดี
รวมทั ้ง รู ้จ ัก ยับ ยั ้ง อารมณ์ ละความโกรธ ความเห็น แก่ต ัว เมื ่อ เกิด ปัญ หาขัด แย้ง พยายาม
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น อยู่เสมอและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ว นรวมและมีจิตสาธารณะ
ดีใ จที่ไ ด้ช่ว ยเหลือ การงาน ปฏิบัติต นตามคาสั่ง สอนของผู้มีพ ระคุณ เต็ม ใจให้ค วามช่ว ยเหลือ
สัง คมและบุค คลอื่น ตามกาลัง ความสามารถโดยไม่มีใ ครบัง คับ และรู้จัก ยับ ยั้ง อารมณ์เ มื่อ เกิด
ปัญหาขัดแย้ง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ว นรวมเมื่อมีโ อกาส
ดีใ จที่ไ ด้ช่ว ยเหลือ การงานผู้มีพ ระคุณตามโอกาส ปฏิบัติต นตามคาสั่งสอนของผู้มีพ ระคุณ เมื่อ
ถูกตักเตือน ช่ว ยเหลือสังคมและบุคคลอื่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถยับยั้งอารมณ์
เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้ งได้เป็ นบางครั้ง
ดูแ ลช่ว ยเหลือ งานตลอดจนปฏิบัติต ามคาสั ่ง สอนของผู ้มีพ ระคุณ ด้ว ยความจาเป็น หรือ หวัง
ผลตอบแทน หรือ ถูก บัง คับ ช่ว ยเหลือ ผู ้อื่น เป็น บางโอกาส ไม่ส ามารถยับ ยั้ง อารมณ์เ มื่อ เกิด
ปัญหาขัดแย้ง
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรียน ครู อาจารย์ เพื่อน
๒. พิจารณาเกียรติบัตร หรือรางวัลต่าง ๆ และภาพถ่าย
๓. เอกสารร่องรอยและขั้นตอน

๔.๓) รู้จัก ประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่า งคุ้มค่า หมายถึง การรู้จัก ใช้เ วลาและ
ทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวม ตามความจาเป็นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งการรู้จักดารงชีวิต
ให้เหมาะสมและพอเพียง
มุ่งเน้น ให้นัก เรีย นใช้เวลา ทรัพ ย์สิน และทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด รู้จัก
ซ่อมแซม บารุงรักษาเสื้อผ้ า เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า
ระดั บ
๔
๓
๒
๑

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
รู้จัก ใช้เ วลา ทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรทั้ง ส่ว นตนและส่ว นรวม ตามความจาเป็น ให้เ กิด ประโยชน์
และคุ้มค่าที่สุด โดยมีตารางกาหนดเวลาการดาเนินชีวิตประจาวันและมีบัญ ชีก ารใช้จ่า ยประจาวั น
และได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ค นอื่ นปฏิบัติตามได้
รู้จัก ใช้เ วลา ทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรทั้ง ส่ว นตัว และส่ว นรวม ตามความจาเป็น ให้เ กิด ประโยชน์
และคุ้มค่า เป็นแบบอย่างที่ ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้
รู้จักใช้เวลา ทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรทั้ง ส่วนตัวและส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นแบบอย่า งที่
ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติ ตามได้ บ้าง
รู้จัก ใช้เ วลา ทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรทั ้ง ส่ว นตัว และส่ว นรวม ให้เ กิด ประโยชน์ไ ด้บ้า ง แต่ไ ม่
สามารถเป็นแบบอย่า งที่ ดีให้ผู้อื่ นปฏิบัติตามได้

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย น ครู อาจารย์ เพื่อน และผู้ปกครอง
๒. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียน
๓. เกียรติบัตรสิ่งของรางวัล ตารางกาหนดเวลาและใช้จ่ายประจาวัน
๔.๔) มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้นา
- ความเป็น ประชาธิป ไตยหมายถึง การประพฤติป ฏิบ ัต ิต นเป็น ผู ้ที ่ม ีค ารวะธรรม
ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม เพื่อการอยู่ร่ว มกันในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข
มุ่ง เน้น ให้นัก เรีย นเคารพสิท ธิ รับ ฟัง ความคิด เห็น ของผู้อื่น ใช้ห ลัก เหตุผ ลในการ
ตัดสินปัญหา ให้ความร่วมมือในการทางาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ว นตน
- ภาวะผู้นาหมายถึง ความสามารถในการทางาน หรือ ดาเนิน กิจ กรรมต่า ง ๆ กล้า คิด
กล้า ทา กล้า ตัด สิน ใจ แสงดความรับ ผิด ชอบในการดาเนิน งานให้ก้า วหน้า ยอมรับ ความคิด เห็น ของผู้อื่น
ปรับทิศทางการทางาน กากับติดตาม และพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานจนสาเร็จลุล่วง
มุ ่ง เน้น นัก เรีย นกล้า คิด กล้า ท า กล้า ตัด สิน ใจอย่า งมีเ หตุผ ลในการเป็น ผู ้น า
ปฏิบัติงาน/กิจกรรมให้ ได้ผลดีทั้งในและนอกสถานศึกษา
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
สามารถอานวยการในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมในฐานะผู้นากิจกรรม ประธานหรือผู้ร่วมงานในห้องเรียน ใน
สถานศึกษา และหรือนอกสถานศึกษา ให้ได้รับความสาเร็จได้ผลดีเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนนักเรียน
ทั่วไป ตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา คิดริเริ่มและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
๔ ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนเป็นปกติ เป็นผู้กล้าคิด กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติเพื่อ
ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประสานสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจให้คณะผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น และประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
สามารถอ านวยการในการปฏิบัต ิง าน/กิจ กรรมในฐานะผู ้นากิ จกรรม ประธานหรือ ผู ้ร ่ว มงานใน
ห้อ งเรียนในสถานศึก ษา และหรือ นอกสถานศึก ษา ให้ไ ด้รับความสาเร็จได้ผลดีเ ป็นที่ย อมรับจาก
๓ เพื่อนนักเรียนและครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมส่ง เสริม ประชาธิปไตยเป็นประจา เป็นผู้ก ล้า คิด กล้า
ตัด สิน ใจ ปฏิบัติง านเพื่อ ส่ว นรวมได้ผ ลดี เป็น ผู้เคารพสิทธิ และรับ ฟัง ความความคิด เห็นของ ผู้อื่น
และร่วมมือในการทางานกับคณะผู้ร่ วมงานปฏิบัติงานได้อ ย่างราบรื่ น และได้รับความสาเร็ จด้ วยดี
สามารถอ านวยการในการปฏิบัต ิง าน/กิจ กรรมในฐานะผู ้นากิ จกรรม ประธานหรือ ผู ้ร ่ว มงานใน
ห้อ งเรียนและสถานศึก ษา ได้ผลดีพ อใช้ เป็นที่ยอมรับ จากเพื่อ นนัก เรีย นและครูอ าจารย์ เข้า ร่ว ม
๒ กิจกรรมส่ง เสริม ประชาธิปไตยเป็น บางครั้ง เป็นผู้ก ล้า คิด กล้า ตัด สินใจ ปฏิบัติง าน เพื่อ ส่วนรวม
ได้ผลดีน่าพอใจ เป็นผู้เคารพสิทธิแ ละรั บฟังความคิ ดเห็นของผู้ร่ วมงานเป็นบางครั้ ง ได้ผลดีพอควร
สามารถอานวยการในการปฏิบัติง าน/กิจ กรรมในฐานะผู้นากิจ กรรม ประธานหรือ ผู้ร่ว มงานได้
๑ บ่อ ยครั้ง เข้า ร่วมกิจกรรมเพื่อ ประชาธิปไตยเป็น ครั้ง คราว ปฏิบัติง านโดยอาศัยความคิด เห็นของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ การตัดสินใจไม่อ ยู่บนพื้ นฐานของการเป็นเหตุเป็นผล
วิธีการประเมินแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์ครู อาจารย์ เพื่อน ๆและกรรมการสภานักเรียน
๒. พิจารณาคาสั่งแต่งตั้งการเป็นประธาน กรรมการนักเรียนและบันทึกการประชุม
สภานักเรียน
๓. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน / กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมภาพถ่าย

๔.๕) มีความจงรักภักดีต่ อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การมีค วามจงรัก ภัก ดีต ่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย ์ ห มายถึง การ
ประพฤติต นที ่แ สดงถึง ความส านึก และความภูม ิใ จในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย ์ และ
วัฒนธรรมของชาติ
มุ่ง เน้น ให้น ัก เรีย นรู้ส ึก และภูมิใ จที่ เ กิด มาเป็น คนไทย และแสดงความจงรัก ภัก ดี
โดยการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกครั้งที่มีโอกาส
ระดั บ
๔
๓
๒
๑

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
มีค วามสานึก และภูมิใ จที่เ กิด เป็น คนไทย แสดงความจงรัก ภัก ดี โดยการทาประโยชน์ต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย ์ อยู ่เ ป็น ประจ าด้ว ยความมุ ่ง มั ่น ศรัท ธา ชื ่น ชมยิน ดี จนเป็น
แบบอย่างและแนะนาให้ผู้อื่ นปฏิบัติเช่ นนี้ได้
มีค วามสานึก และภูมิใ จที่เ กิด เป็น คนไทย แสดงความจงรัก ภัก ดี โดยการทาประโยชน์ต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความศรัทธา ชื่นชมยินดี จนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่ นได้
มีค วามสานึก และภูมิใ จที่เ กิด เป็น คนไทย แสดงความจงรัก ภัก ดี โดยการทาประโยชน์ต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความศรั ทธา ชื่นชมยินดี
มีค วามสานึก และภูมิใ จที่เ กิด เป็น คนไทย แสดงความจงรัก ภัก ดี โดยการทาประโยชน์ต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย นเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติไทย
๒. สัมภาษณ์ครู อาจารย์ เพื่อน
๓. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๔. พิจารณาจากภาพกิจกรรมของสถานศึกษาในโอกาสต่าง ๆ

๕.) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
๕.๑) การใช้ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทยหมายถึง
ความสมารถในการพูด อ่า น เขีย นภาษาไทย ได้อ ย่า งถูก ต้อ งตามหลัก ภาษาไทย และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
มุ่งเน้น ให้นักเรีย นสามารถพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทย คาควบกล้าได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี และเขียนได้ถูกต้องตามหลั กไวยากรณ์และเหมาะสมกับกาลเทศะ
ระดั บ
๔
๓
๒
๑

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
พูดและเขียนภาษาไทยได้อ ย่า งถูก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ ใช้ถ้อ ยคาสานวนสละสลวย เข้า ใจง่า ย
เหมาะสมกับกาลเทศะทั้ง หมด จนเป็นแบบอย่า งและแนะนาผู้อื่ นปฏิ บัติให้ถูก ต้อ งได้
พูดและเขียนภาษาไทยได้อ ย่า งถูก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ ใช้ถ้อ ยคาสานวนสละสลวย เข้า ใจง่า ย
เหมาะสมกับกาลเทศะทั้ง หมด จนเป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นปฏิบัติให้ถูก ต้องได้ เป็นบางครั้ง
พูดและเขียนภาษาไทยได้อ ย่า งถูก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ ใช้ถ้อ ยคาสานวนสละสลวย เข้า ใจง่า ย
เหมาะสมกับกาลเทศะทั้ง หมด และแนะนาผู้อื่นปฏิบัติให้ถูก ต้อ งได้
พูดและเขียนภาษาไทยไม่ค่อ ยถูก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ ใช้ถ้อ ยคาสานวนสละสลวย เข้า ใจยาก
และไม่ค่อยถูกต้องตามกาลเทศะ

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย น
๒. ให้นักเรียนอ่านและเขียนเรื่องราวที่กาหนด
๓. พิจารณาเกียตริบั ตรและรางวัลต่างๆ
๕.๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหมายถึง การแสดงความรัก ความหวงแหนและ
ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่น ของตนเองและชาติไทย
มุ่ง เน้น ให้น ัก เรีย นแสดงออกถึง ความภาคภูมิใ จในความเป็น ไทย คุ้ม ครอง เผยแพร่
ดูแลศิลปวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่น และชาติไทยให้ดารงอยู่สืบไป
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
แสดงออกถึง ความภาคภูม ิใ จในศิล ปวัฒ นธรรมไทยของท้อ งถิ ่น ไทยและชาติไ ทย ร่ว มอนุร ัก ษ์
๔
เผยแพร่ และสืบทอดให้ดารงอยู่ตลอดไป พร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่า งแก่ผู้อื่นได้
แสดงออกถึง ความภาคภูม ิใ จในศิล ปวัฒ นธรรมไทยของท้อ งถิ ่น ไทยและชาติไ ทย ร่ว มอนุร ัก ษ์
๓
เผยแพร่ และรักษาให้ดารงอยู่ต่อไป
แสดงออกถึง ความภาคภูมิใจในศิล ปวัฒ นธรรมไทยของท้อ งถิ่น ไทยและชาติไทย พยายามอนุรัก ษ์
๒
ให้ดารงอยู่ต่อไป
มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย แต่ไม่ใส่ใจในการดูแลรัก ษาและเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมให้
๑ ดารงอยู่ต่อไป
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย น เพื่อนในห้อง ครู อาจารย์
๒.พิจารณาร่องรอยหลั กฐานจากแฟ้มสะสมงาน
๓. ประเมินจากผลงาน / โครงการ
๔. ตรวจสอบการเข้าร่ว มกิจกรรมขอสถานศึกษาและชุมชน
๕.๓) การมีจิต สานึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
มีอ ยู่ใ ห้ยั่ง ยืน หมายถึง การรู้จัก ใช้แ ละอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งานและสิ่ง แวดล้อ มอย่า งคุ้ ม ค่า
และพัฒนาให้ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
มุ ่ง เน้น ให้น ัก เรีย นเห็น คุณ ค่า และรู ้จ ัก ใช้ท รัพ ยากร พลัง งาน สิ ่ง แวดล้อ ม อุป กรณ์
เครื ่อ งมือ เครื ่อ งใช้อ ย่า งถนอมรัก ษาให้ใ ช้ไ ด้น านและเกิด ประโยชน์ม ากที่ส ุด รู้จัก บูร ณะซ่อ มแซมหรือ
ปรับ เปลี่ย นของใช้เ ก่า หรือ หมดสภาพการใช้ง านมาใช้ใ ห้เ ป็น ประโยชน์ใ หม่ เพื่อ ลดการทาลายสิ่ง แวดล้อ ม
และพัฒนาให้ยั่งยืน
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
รัก ษาและรู้จัก ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งาน และสิ่ง แวดล้อ มอย่า งคุ้ม ค่า สามารถปรับ เปลี่ย น
๔ ของเก่า ที่ใ ช้แ ล้วนามาใช้ใ ห้เป็น ประโยชน์ เป็น แบบอย่า งที่ดีใ นการสงเสริม และรณรงค์ก ารรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่ง ยืน
รัก ษาและรู ้จ ัก ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งาน และสิ ่ง แวดล้อ ม ให้เ กิด ประโยชน์ สามารถ
๓ ปรับเปลี่ยนของเก่า ที่ใ ช้แ ล้ว นามาใช้ใ ห้เ ป็น ประโยชน์ ร่วมรณรงค์ก ารรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้ วยความเต็มใจ
รัก ษาและรู ้จ ัก ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งาน และสิ ่ง แวดล้อ มให้เ กิด ประโยชน์ สามารถ
๒ ปรับเปลี่ยนของเก่าที่ใช้แล้วนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในบางโอกาสที่เหมาะสม
รัก ษาและรู้จัก ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งาน และสิ่ง แวดล้อ มให้เกิดประโยชน์ตามความจาเป็น

ระดั บ
๑ และตามคาแนะนาของผู้อื่ น

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. สัมภาษณ์นักเรีย น
๒. ประเมินผลจากผลงานโครงการ / กิจกรรม
๓. สัมภาษณ์เพื่อน ครู อาจารย์
๔. พิจารณาร่องรอยหลั กฐานจากเอกสารอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน
๒.๒ กิจกรรมหรือผลงานดีเด่นของนักเรียน (ตามแบบ พร.๑ ข้อ ๒ )
กิจ กรรมหรือ ผลงานดีเ ด่น ของนัก เรีย น ก าหนดขอบเขตของกิจ กรรมหรือ ผลงานดีเ ด่น ที่
ก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ว นรวม มีคุณภาพและมีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนเสริม สร้า งคุณธรรม มีความดีง าม
และสร้า งสรรค์ เป็น ที่ย อมรับ ในกลุ ่ม นัก เรีย น ตลอดจนครู อาจารย์ หรือ บุค คลทั่ว ไปทั้ง ในและนอก
สถานศึกษา ในระดับ กลุ่ม สถานศึก ษา ในชุม ชน อาเภอ จังหวัด เขตการศึก ษา ในระดับประเทศ หรือ
นานาประเทศ มีร่องรอยหลักฐานอย่ างชัดเจน
ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจ กรรมเช่น เป็น ประธานนักเรียนหรือกรรมการนักเรียน ประธานชุมชน ผู้นากิจกรรม ต่าง ๆ
ผู้นาเยาวชน ยุวเกษตรกร ผู้แทนเยาวชนเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม ผู้แทนเยาวชนต่อต้าน ยาเสพติดเป็นต้น
ผลงานดีเ ด่น เป็น ผลงานหรือ ผลผลิต ที่เ กิด จากความสามารถด้า นตาง ๆ เช่น ด้า นวิช าการ
กีฬ า ศิล ปะ ดนตรี นาฏศิล ป์ งานประดิษ ฐ์ งานช่า งฝีมือ เป็น ต้น ที่มีค วามดีเ ด่น เป็น ที่ย อมรับ ได้รับ
คัดเลือกเข้าประกวดแข่งขันในระดับสถานศึกษาประเทศ หรือนานาประเทศ
การประเมินกิจกรรมและผลงานดีเ ด่น ของนักเรียน พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏ ๓ประการ คือ
๑) ความมีคุณ ประโยชน์ ๒) ความมีคุณ ภาพ ๓) ความมีคุณ ธรรมดีงามและสร้า งสรรค์ โดยพิจ ารณา
จากรายละเอีย ด ดังนี้
๑.) ความมีคุณ ประโยชน์ ห มายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นก่อให้เกิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
สภาวะแวดล้อ ม และเสริม สร้า งความเจริญ ก้า วหน้า แก่กิจ การเพื่อ ส่ว นรวมในกลุ่ม นัก เรีย น สถานศึก ษา
กลุ่มสถานศึกษา ชุมชน – จังหวัด เขตการศึกษา ประเทศ หรือนานาประเทศ
๒.) ความมีคุณ ภาพหมายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นประสบความสาเร็จ มีประสิท ธิภ าพ
เป็น แบบอย่า งที่ดี ได้ร ับ คัด เลือ กส่ง เข้า ประกวดแข่ง ขัน สามารถสร้า งชื่อ เสีย ง ได้รับ การยอมรับ และ
ไว้ว างใจจากกลุ ่ม เพื่อ นนัก เรีย น ตลอดจนครูอ าจารย์แ ละบุค คลทั่ว ไป ทั ้ง ในระดับ สถานศึก ษา กลุ ่ม
สถานศึกษา ชุมชน จังหวัด เขตการศึกษา ประเทศ หรือนานาประเทศ
๓.) ความมีคุณ ธรรมดีงามและสร้า งสรรค์ประโยชน์ ห มายถึง กิจกรรมหรือผลงานนั้นมีส่ว น
ส่ง เสริมจริย ธรรมดีง าม เกิดแนวคิด ใหม่ สร้า งสรรค์ค วามสมานสามัค คี เกิด ความสงบเรีย บร้อ ยในสัง คม
เสริม สร้า งประชาธิป ไตย ส่ง เสริม ศิล ปวัฒ นธรรมของท้อ งถิ ่น หรือ ของชาติ รวมทั ้ง เกิด การอนุร ัก ษ์
สภาพแวดล้อมที่ดี และให้ประโยชน์ต่อชุมชน

โดยมีแนวทางการพิจารณาให้ ระดับคะแนนกิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักเรียน ดังนี้
๑) ความมีคุณประโยชน์
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
มีกิจ กรรมหรือ ผลงานที่ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต หรือ สภาวะแวดล้อ ม หรือ เสริม สร้า ง
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการเพื่อส่วนรวม กลุ่มเพื่อนนักเรียน ได้ผลดีในระดับสูง มาก มีร่อ งรอย
๔ หลัก ฐานชัด เจน เป็น ที ่ย อมรับ ในกลุ ่ม เพื ่อ นนัก เรีย น ครูอ าจารย์ และกลุ ่ม คนทั ่ว ไป ใน
ระดับประเทศ
มีกิจ กรรมหรือ ผลงานที่ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต หรือ สภาวะแวดล้อ ม หรือ เสริม สร้า ง
ความเจริญ ก้า วหน้า แก่กิจ การเพื่อ ส่ว นรวม กลุ่ม เพื่อ นนัก เรีย น ได้ผ ลดีใ นระดับ สูง มีร่อ งรอย
๓ หลักฐานชัดเจน เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม เพื่อ นนัก เรียน ครูอาจารย์ และกลุ่มคนในระดับจัง หวัด
มีกิจ กรรมหรือ ผลงานที่ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต หรือ สภาวะแวดล้อ ม หรือ เสริม สร้า ง
๒ ความเจริญก้า วหน้า แก่กิจการเพื่อ ส่วนรวม กลุ่ม เพื่อ นนัก เรียน ได้ผลดีในระดับ พอใช้ มีร่อ งรอย
หลักฐาน เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม เพื่อ นนัก เรี ยน ครูอาจารย์ ในระดับอาเภอ
มีกิจ กรรมหรื อ ผลงานที่ก่อ ให้เ กิด การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต หรือ สภาวะแวดล้อ ม หรือ เสริม สร้า ง
๑ ความเจริญ ก้า วหน้า แก่กิจ การเพื่อ ส่ว นรวม กลุ่ม เพื่อ นนัก เรีย น ได้รับ ผลดีเ พีย งเล็ก น้อ ย เป็น ที่
ยอมรับในกลุ่มเพื่อนนักเรี ยนในระดั บสถานศึกษา
๒) ความมีคุณภาพ
ระดั บ
๔
๓
๒
๑

แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
ปฏิบัติกิจกรรมและหรือมีผลงานประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภ าพ เข้ม แข็ง มั่นคง ในระดับสูง
มาก เป็น แบบอย่า งที่ดีห รือ สามารถสร้า งชื่อ เสีย งจากการเป็น ผู้แ ทนเข้า ประกวดหรือ แข่ง ขัน
ได้รับ ผลสาเร็จ ในระดับ สูง มาก เป็น ที่ย อมรับ ได้รับ ความไว้ว างใจจากกลุ่ม เพื่อ นนัก เรีย นและ
บุคคลทั่วไป
ในระดับประเทศ
ปฏิบัติกิจกรรมและหรือ มีผลงานประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภ าพในระดับสูง เป็นแบบอย่า งที่
ดี สามารถสร้า งชื่อ เสียงจากการเป็นผู้แ ทนเข้า ประกวด ได้รับผลสาเร็จในระดับสูง เป็นที่ยอมรับ
ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเพื่ อนนัก เรียนและบุคคลทั่ วไป ในระดับจังหวัด
ปฏิบัติกิจกรรมและหรือมีผลงานประสบความสาเร็จในระดับพอใช้ หรือ ได้รับคัดเลือ กเป็นผู้แ ทน
เข้า ประกวดหรือ แข่ง ขัน ได้ร ับ ผลสาเร็จ ในระดับ พอใช้ ได้ร ับ ความไว้ว างใจจากกลุ่ม เพื ่อ น
นักเรียนและครูอาจารย์ในระดั บอาเภอ
ปฏิบัติกิจกรรมและหรือมีผลงานประสบความสาเร็จในระดับพอใช้ หรือ ได้รับคัดเลือ กเป็นผู้แ ทน
เข้า ประกวดหรือ แข่ง ขัน ได้ร ับ ผลสาเร็จ ในระดับ พอใช้ ได้ร ับ ความไว้ว างใจจากกลุ่ม เพื ่อ น
นักเรียนและครูอาจารย์ในระดั บสถานศึกษา

๓) ความมีคุณธรรมดี งามและสร้า งสรรค์
ระดั บ
แนวทางการให้ร ะดับคุณภาพ
กิจกรรมและหรือ ผลงานก่อ ให้เ กิด การเสริม สร้า งคุณ ธรรมจริยธรรมดีง ามแก่ส่วนรวม สร้า งสรรค์
ความสมานสามัค คี เกิด ความสงบเรีย บร้อ ยในสัง คม เสริม สร้า งประชาธิป ไตย ส่ง เสริม
๔ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือ ของชาติร วมทั้ง การอนุรัก ษ์สภาพแวดล้อ ม มีแ นวคิดใหม่เจริญงอก
งาม ได้รับ การยอมรับ ยกย่อ ง ชมเชยอย่า งสูง มากจากกลุ่ม นัก เรีย น ครูอ าจารย์ ตลอดจนสัง คม
ทั่วไป
กิจกรรมและหรือ ผลงานก่อ ให้เ กิด การเสริม สร้า งคุณ ธรรมจริยธรรมดีง ามแก่ส่วนรวม สร้า งสรรค์
ความสมานสามัค คี เสริม สร้า งประชาธิป ไตย ศิล ปวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่นหรือ ของชาติร วมทั้ง การ
๓ อนุรักษ์สภาพแวดล้อม มีแนวคิดใหม่ ได้รับการยอมรับอย่า งสูง จากกลุ่ม เพื่อ นนัก เรียน ครูอ าจารย์
ตลอดจนสังคมทั่วไป
กิจกรรมและหรือ ผลงานก่อ ให้เ กิด การเสริม สร้า งคุณ ธรรมจริยธรรมดีง ามแก่ส่วนรวม สร้า งสรรค์
๒ ความสมานสามัค คี ส่ ง เสริม ศิลปวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่นหรือ ของชาติร วมทั้ง อนุรัก ษ์สภาพแวดล้อ ม
ได้รับการยอมรับพอควรจากนัก เรียนและครูอาจารย์ ในสถานศึกษา
กิจกรรมและหรือ ผลงานก่อ ให้เ กิด การเสริม สร้า งคุณ ธรรมจริยธรรมดีง ามแก่ส่วนรวม สร้า งสรรค์
๑ ความสมานสามัค คี ส่ง เสริม ศิลปวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่นหรือ ของชาติร วมทั้ง อนุรัก ษ์สภาพแวดล้อ ม
มีแ นวคิด ใหม่เจริญ งอกงาม ได้รับ การยอมรับ พอควรจากกลุ่ม เพื่อ นที่ใ กล้ชิดในระดับ ชั้น เรีย น ใน
สถานศึกษา
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. พิจารณาจากหลั กฐาน เอกสาร คาสั่งแต่งตั้ง ประกาศนียบัตร รางวั ลจากการประกวด
การแข่งขันต่างๆ
๒. สัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนนักเรียน ผู้ร่วมงาน/กิจกรรม ครูอาจารย์
๓. วิเคราะห์จากรายงานผลการทางาน กิจกรรม โครงการ ผลงานต่าง ๆ
 การสรุปการประเมินของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ตามแบบ พร. 2)
ให้สรุปข้อคิดเห็ นของคณะกรรมการที่มีต่อนักเรียนที่เข้ารับการประเมินว่า เพราะเหตุใด
จึงเห็นว่านักเรียนที่เสนอมานี้สมควรได้รับ รางวัล พระราชทาน
๗. การตัดสินผลการคัดเลือกและขั้น ตอนการจัดทาคะแนน
๗.๑การตัดสินผลการคัดเลือก
 คณะกรรมการแต่ล ะระดับจะต้องตัดสินผลการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ
มาตามขั้นตอน นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัล พระราชทานจะต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
นักเรียนที่มีสิทธิรั บรางวัลพระราชทานจะต้องผ่านเกณฑ์
๑. ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแต่ล ะข้อ (ในแบบ พร. ๑)
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ ยรวมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒. ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ ยแต่ล ะข้อ (ในแบบ พร.๑ ) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
และได้คะแนนเฉลี่ย รวมทุกข้อไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพื้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
(ในแบบ พร.๑) ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และได้คะแนนสูงสุ ด

 ให้ค ณะกรรมการตัด สิน ผลการคัด เลือ ก สรุป บัน ทึก ผลการคัด เลือ กลงในแบบสรุป
พฤติกรรมและผลงานดีเด่น ของนักเรีย น
๗.๒ ขั้นตอนการจัดทาคะแนน
เมื่อมีผลการประเมิน ของกรรมการแต่ล ะคนแล้ว ให้นาคะแนนของคณะกรรมการ
มารวมสรุปผลการประเมินในแบบ พร.๑ ดังนี้
๑. หาผลรวมของคะแนนแต่ล ะข้อของคณะกรรมการทั้งชุดในด้านที่ ๑
๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ล ะข้อของคณะกรรมการทั้งชุดในด้านที่ ๒
๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ล ะคนเพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ข้อที่ ๑โดยนาผลรวมจาก ข้อ ๑.
ตั้งหารด้วยผลคูณของจานวนกรรมการทั้งหมด กับจานวนรายการประเมินด้านนั้น ๆ (ใช้ทศนิยม
๒ ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษ )
๔. หาค่าเฉลี่ยของด้านที่ ๒ ทาเช่นเดียวกับข้อที่ ๓
๕. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้ง ๒ด้าน โดยนาผลรวมของค่าเฉลี่ยด้านที่ ๑กับด้านที่ ๒หาร
ด้ว ย ๒ นาผลจากข้ อ ๓ไปใช้ใ นการพิจ ารณาและอภิป ราย เพื่อ คัด เลือ กนัก เรีย นว่า สมควรเสนอให้เ ข้า รับ
รางวัล พระราชทาน โดยใช้เ กณฑ์ต ามข้อ ๗.๑ และคณะกรรมการจะต้อ งสรุป ความคิด เห็น ในภาพรวมว่า
เหตุใดนักเรียนจึงสมควรได้รับรางวัลนั้น

ตัวอย่ำง สรุปกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรในแบบพร.1
สรุปผลการประเมิน เด็กชายวินัย ใจซื่อสัตย์ จากคณะกรรมการ ๕คน แสดงในตาราง ดังนี้
คะแ คะแนน หมายเหตุ
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
นน เฉลี่ย
๑ ๒ ๓
๔
รวม

๑. คุณลักษณะพื้นฐาน
๑.๑ การศึกษาเล่าเรียน
๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับ
การศึกษา
๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๑.๒ การมีทักษะในการจัดการและการ
ทางาน
๑) สามารถตัดสิน ใจสร้างงานและวาง
ระบบการทางาน
๒) สามารถทางานเป็น กลุ่ ม และ
ทางานร่ว มกับผู้ อื่น ได้
๓) สามารถนาทรั พยากร ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี มาใช้ในการทางานอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ
๑.๓ สุขภาพอนามัย
๑) มีสุ ขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูร ณ์ตามวัย และมีบุ คลิ กภาพที่ดี
๒) มีสุ ขภาพจิตที่ดี
๓) มีสุ ขนิสั ยที่ดี เป็นผู้ห่ างไกลและ
ปลอดจากสิ่งเสพติด
๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
๑) มีความซื่อสัต ย์ มีร ะเบีย บวินัย และ
ความรับ ผิด ชอบ ปฏิบ ัต ิต ามหลัก ธรรมของ
ศาสนา
๒) มีความกตัญญูกตเวที เสีย สละ
และเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
๓) รู้จักประหยัดอดออม และใช้
สิ่งของอย่ างคุ้มค่า
๔) มีความเป็ นประชาธิป ไตยและภาวะ
ผู้นา
๕) มีค วามจงรัก ภัก ดีต่อ สถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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////

๑๙

๓.๘๐

/

////

๑๙

๓.๘๐

////

/
///

๑๖
๑๘

๓.๒๐
๓.๖๐

///

//

๑๗

๓.๔๐

//

///

๑๘

๓.๖๐

//

///

๑๘

๓.๖๐

///

//

๑๗

๓.๔๐

/////

๒๐

๔.๐๐

//

รายการประเมิน

๑

ผลการประเมิน
๒ ๓
๔

๑.๕การอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้ อม
๑) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และ
/
//
เหมาะสมตามหลักภาษาไทย
๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
/
////
๓) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้
ทรั พยากร ธรรมชาติ พลั งงาน และ
สิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ ให้ยั่ งยื น
๔ ๑๐๕
รวมคะแนนคุณลักษณะพื้น ฐาน
๒. กิจ กรรม/ผลงานดี เด่น
๒.๑ ความมีคุณประโยชน์
๒.๒ ความมีคุณภาพ
////
๒.๓ ความมีคุณธรรมดีงาม และ
///
สร้างสรรค์
รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
๒๑
คะแนนเฉลี่ยรวม
(๓.๗๗ + ๓.๕๓) ÷

คะแนน คะแนน
รวม
เฉลี่ย

//

๑๖

๓.๒๐

////

/

๑๙
๑๖

๓.๘๐
๓.๒๐

๒๑๒

๓๒๑

๓.๗๗

/////
/
//

๒๐
๑๖
๑๗

๔.๐๐
๓.๒๐
๓.๔๐

๓๒
๕๓
๒ = ๓.๖๕

๓.๕๓

หมาย
เหตุ

วิธีการคิดคะแนน
จากตาราง มีค ณะกรรมการให้ค ะแนน ๕คน ตัว อย่า งการให้ค ะแนนด้า นที ่ ๑ ข้อ
๑.๑ (๑) มีค วามรู้แ ละทัก ษะพื้น ฐาน ตามระดับ การศึก ษา โดยให้ ๔คะแนน ๒ คน ให้ ๓ คะแนน
๒ คน และให้ ๒คะแนน ๑คน ข้ออื่น ๆ ก็ให้คะแนนทานองเดียวกัน ดังนั้น เมื่อรวมคะแนนของเด็กชาย
วินัย ใจซื่อสัตย์ ของด้านที่ ๑ (คุณลักษณะพื้นฐาน) ทุกข้อ จะได้เท่ากับ ๓๒๑ และได้คะแนนเฉลี่ยแต่
ละข้อดังปรากฏในตารางช่องคะแนนเฉลี่ ย
คะแนนเฉลี่ย รวมต่อด้านของด้านที่ ๑ คานวณได้ ดังนี้
คะแนนรวมคุณลั กษณะพื้น ฐาน

๓๒๑
=

จานวนกรรมการ x จานวนข้อรายการประเมิน

๕ x ๑๗

ดังนั้ น ค่าเฉลี่ย ของคุณลั กษณะพื้นฐาน จึงเท่ากับ ๓.๗๗

ส่วนคะแนนเฉลี่ย ของกิจกรรม/ผลงานดีเด่นได้ก็คิดทานองเดียวกัน
๕๓

= ๓.๕๓
๕X๓
เมื ่อ พิจ ารณาคะแนนของเด็ก ชายวิน ัย ใจซื ่อ สัต ย์ พบว่า คะแนนเฉลี ่ย คุณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐) และคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
(ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ ) เช่น เดีย วกัน เมื่อนาคะแนนด้านที่ ๑และด้านที่ ๒มารวมกัน หาค่าเฉลี่ยได้
๓.๖๕
แสดงว่าผ่านเกณฑ์การรับรางวัลพระราชทาน (เพราะได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๐ ) สรุปได้ว่า เด็กชายวินัย ใจ
ซื่อ สัต ย์ มีส ิท ธิไ ด้ร ับ รางวัล พระราชทาน ถ้า เป็น ผู ้ไ ด้ค ะแนนสูง ที่สุด ในกลุ ่ม ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ กกลุ ่ม
เดียวกัน

แบบประเมินนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ขนาด ..............
ปีการศึกษา ๒๕๕..........

สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข้อมูลทั่วไป
(สถานศึกษาเป็นผู้กรอก / รายงาน)

รู ปถ่ าย ๓x๔

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล...................................................................................ชั้น..............................................
๒. ชื่อสถานศึกษา.........................................................................................ถนน.................... ............
ตาบล...................................................อาเภอ..........................................จังหวัด...........................
รหัส ไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์......................................โทรสาร........................ .....
๓. เปิ ดสอนระดับ........................................จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึ กษาปีที่ ๑-๖ รวม.............คน
มีจานวนนักเรี ยนรวมทั้งหมด.......................คน เป็นโรงเรียนขนาด..............................................
๔. จานวนครู ประจาทั้งหมด.....................คน จานวนครูพิเศษทั้งหมด........................คน
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน..........................ตาบล...........................
อาเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์....................................ชื่อบิดา.................................................อาชีพ........... ....................
ชื่อมารดา...................................อาชีพ...................................................
๖. พฤติกรรมและกิจ กรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียน ที่อยู่ในข่ายรับรางวัลพระราชทาน
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รายงาน
(..................................................................)
ตาแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้ อานวยการ
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ. ...................

แบบรายงาน ก
แบบรายงานตนเองของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(นักเรียน เป็นผู้เขียนรายงาน)

**************
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงปัจจุบัน
........................................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. ................
................................................................................................ .............................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
....................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(ชื่อนักเรียน)
วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ.....................

แบบรายงาน ข
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(สถานศึกษา เป็นผู้เสนอข้อมูล)
ชื่อ – ชื่อสกุล.......................................................................................กาลังศึกษาอยู่ชั้น............ ............
ชื่อสถานศึกษา.........................................................อาเภอ.................................. .จังหวัด......................
คุณลักษณะพื้นฐานและกิจ กรรม/ผลงานดีเด่น
หลักฐานและหรือกรณีตัวอย่าง

ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ......................................................... กรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ.......................................................... กรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ.......................................................... กรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ.......................................................... กรรมการ
(..........................................................)
ลงชื่อ.......................................................... กรรมการและเลขานุการ
(..........................................................)

แบบ พร. ๑
แบบประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
ของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา ๒๕๕........
ชื่อ – ชื่อสกุล.......................................................................................กาลังศึกษาอยู่ชั้น............ ............
ชื่อสถานศึกษา.........................................................อาเภอ.......................... .........จั งหวัด......................
ผลการประเมิน
คะแนน คะแนน หมาย
รายการประเมิน
รวม
เฉลี่ย เหตุ
๑ ๒ ๓ ๔
๑. คุณลักษณะพื้นฐาน
๑.๑ การศึกษาเล่าเรี ยน
(๑) มีความรู้และทักษะพื้น ฐานตามระดับ
การศึกษา
..... ….. …. …. …….. …….. …....
(๒) มีความสามารถในการคิดและ
..... ….. ..... ..... .......... .......... ….
แก้ปัญหา
….. ….. ..... ..... .......... .......... ......
(๓) มีความขยันหมั่น เพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
.
๑.๒ การมีทักษะในการจัด การและการทางาน
(๑) สามารถตัดสิ นใจสร้ างงานและ
วางระบบการทางาน
(๒) สามารถทางานเป็ น กลุ่มและทางาน ….. ….. ..... ..... .......... .......... ......
ร่วมกับผู้ อื่นได้
(๓) สามารถนาทรั พยากร ข้อมูล
….. ….. ..... ..... .......... .......... .......
สารสนเทศและเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ทางานอย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ
๑.๓ สุขภาพอนามัย
….. ….. ..... ..... .......... .......... .......
(๑)มีสุ ขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย และมีบุ คลิ กภาพที่ดี
(๒) มีสุ ขภาพจิตดี
….. ….. ..... ..... .......... .......... .......
(๓) มีสุ ขนิสั ยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและ ….. ….. ..... ..... ........... ........... .......
ปลอดจากสิ่ งเสพติ ด
….. ….. ..... ..... .......... .......... .......

รายการประเมิน
๑.๔ ความประพฤติ คุณ ธรรม จริ ยธรรม
(๑) มีความซื่อสั ตย์ มีร ะเบียบวินั ย
และมีความรั บผิดชอบ
(๒) มีความกตัญญู เสียสละ
เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่
(๓) รู้จั กประหยั ด อดออม และใช้
สิ่งของอย่ างคุ้มค่า
(๔) มีความเป็น ประชาธิป ไตยและ
มีภ าวะผู้นา
(๕) มีความจงรั กภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๑.๕ การอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
(๑) ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลั กภาษาไทย
(๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
(๓) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่ งยืน
รวมคะแนนคุณลักษณะพื้น ฐาน
๒. กิจ กรรม/ผลงานดี เด่น
๒.๑ ความมีคุณประโยชน์
๒.๒ ความมีคุณภาพ
๒.๓ ความมีคุณธรรมดีงานและสร้างสรรค์
รวมคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
คะแนนเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔

คะแนน คะแนน หมาย
รวม
เฉลี่ย เหตุ

..... ….. ….

……..

….

……..

…....

..... ….. ..... ..... ........... .......... ….....
….. ….. ..... ..... .......... .......... ........
..... ..... ..... ..... ........... .......... ......

….. ….. …… ..... .......... .......... .......
….. ….. ..... ..... .......... .......... .......
….. ….. ..... ..... ........... ........... .......
..... .... ..... ..... ........... ........... .......
..... ..... ..... ..... ........... ........... .......
..... .... ..... ..... ........... ........... .......

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ (นาย/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง)...........
..................................................................................................................ชั้น ...................................
เป็น ผู ้ไ ด้ร ับ รางวัล พระราชทานประจ าปี ๒๕๕....... ตามข้อ ๘ แห่ง ระเบีย บคณะกรรมการส่ง เสริม
การศึกษาอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริห ารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ ๒๕๕๓

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
. (..................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(......................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ.................................................... กรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................................)

แบบ พร. ๒
แบบสรุปการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีการศึกษา ๒๕๕..........
ชื่อ – ชื่อสกุล.......................................................................................กาลังศึกษาอยู่ช้ัน........................
ชื่อสถานศึกษา.........................................................อาเภอ................................... จังหวัด......................
ขนาด.........................
*************************
คะแนนเฉลี่ย รวม

สมควรได้รับรางวัล ..........................

เหตุผล :

ข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการโดยสรุปว่า เหตุใดจึงเห็ นว่านักเรียนที่เสนอมานี้ส มควร
ได้รับรางวัล พระราชทาน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ..............................................กรรมการ ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(..............................................)
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ
(..............................................)
(..............................................)

ที่

แบบสรุปผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด........................................
เพื่อขอรับรางวัล พระราชทานประจาปี
วันที่...............เดือน........................................พ.ศ.......................
ระดับคุณภาพ
กาลั ง
ชื่อ-ชื่อสกุล
โรงเรียน
อาเภอ
จังหวัด (ค่าเฉลี่ย)
เรียนชั้น
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ค่าเฉลี่ ย
รวม

(ลงชื่อ )...................................................................... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ )..................................................กรรมการ

(ลงชื่อ )...................................................................... กรรมการ

(ลงชื่อ )................................................กรรมการ

(ลงชื่อ )..................................................................... กรรมการ

(ลงชื่ อ).....................................................กรรมการ

(ลงชื่อ )..................................................................... กรรมการ

(ลงชื่ อ).....................................................กรรมการ

(ลงชื่อ )..................................................................... กรรมการ

(ลงชื่ อ).....................................................กรรมการและเลขานุ การ

ลาดับ

ติดรูปถ่าย
ขนาด2 นิ้ว

ใบสมัคร
เข้ารับการประเมิน คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี ...............
ขนาด..............

---------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ
1. ชื่อ ...................................นามสกุล ................................ วัน/เดือน/ปีเกิด .....................อายุ .......ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………………………………..……...............................................................................
โทรศัพท์บ้าน....................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).................................................................... ...
โทรสาร.........................................E-mail…………….………………………………………………………………….
2. โรงเรียน………………………………………………ที่อยู่..................................................................................
โทรศัพท์...................................โทรสาร…………….……..……… E-mail…………….…………….……………………
จานวนนั กเรีย นระดับมัธ ยมศึกษา ทั้งสิ้ น.................คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่สมัคร)
ขนาดของโรงเรียน

 ใหญ่ (๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป)
 กลาง (๕๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
 เล็ก ( ไม่เกิน ๕๐๐ คน)

3. ปัจจุบันกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่...................

แผนกเรียน.................................................

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม........................
4. มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ แห่งระเบีย บคณะกรรมการส่ งเสริมกาศึกษาเอกชนว่าด้ว ยรางวัล พระราชทาน
แก่โ รงเรียน ผู้บริ หารโรงเรีย น ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
 เป็ นผู้กาลังศึกษาอยู่ ในโรงเรี ยนที่ยื่นขอรับการประเมินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 เป็ นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีความประพฤติเรียบร้อย
 มีผลงานหรื อเข้าร่ว มกิจกรรมหรื อปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 ไม่เป็นผู้ ได้รับ รางวัล พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้วมา

5. พฤติกรรมและกิจ กรรม/ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่อยู่ในข่ายรับรางวัล พระราชทาน (ย้อนหลัง 3 ปี)
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................ ..............................
ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้า พเจ้าเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามระเบี ยบคณะกรรมการส่งเ สริม
การศึกษาเอกชน ว่ าด้วยรางวัล พระราชทานแก่โรงเรีย น ผู้บริห ารโรงเรียน ครูและนักเรีย นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้สมัคร
(………………………………..……………..)
วันที…่ …….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและคารับรองของผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ลงชื่อ………………………………..………………….
(………………………………………..…………)
ตาแหน่ง …………………………………………………
วันที่………เดือน……………………พ.ศ…..………
**เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
3. เอกสารหรือหลั กฐานเกี่ยวข้องที่แสดงถึงคุณลั กษณะตามข้อ 4
4. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและหรือใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิส ลามศึกษา

