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โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียน เป็นรายบุคคล 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                            ๑.๑.๑.๑   มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย 
ค าอธิบาย  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมตามระดับชั้น 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการอ่าน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การอ่าน การเขียนสื่อสารภาษาไทย 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
  ๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๔. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 
๕. บันทึกการอ่าน ผลงาน/ชิ้นงานจากการอ่าน การเขียน 
๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑. ความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
๒. ความสามารถในการเขียนสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
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เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 
๑. อ่านจับใจความส าคัญจาก
สื่อต่างๆ ได้ 

๕ สรุปใจความส าคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด 

๔ สรุปใจความส าคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๓ สรุปใจความของเรื่องได้ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

๒ สรุปใจความส าคัญได้เป็นบางส่วน 

๑ ไม่สามารถสรุปใจความส าคัญได้ 

๒. อ่านและปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือได้ 

๕ อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด 

๔ อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๓ อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

๒ อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้บางส่วน 

๑ ไม่สามารถอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ 

๓. อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอ 
 

๕ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๔ เรื่อง/ภาคเรียน 

๔ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๓ เรื่อง/ภาคเรียน 

๓ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๒ เรื่อง/ภาคเรียน 

๒ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างน้อย ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 

๑ อ่านหนังสือได้ไม่ถึง ๑ เรื่อง/ภาคเรียน 

๔. กรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
 

๕ กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง  ชัดเจน  ครบถ้วน 

๔ กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง  ชัดเจน   

๓ กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้อง  แต่ไม่ครบถ้วน 

๒ กรอกแบบฟอร์มได้เป็นบางส่วน 

๑ ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 

๕. เขียนเล่าเรื่อง 
 

๕ เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน  น่าสนใจ 

๔ เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลายชัดเจน   

๓ เขียนเล่าเรื่องได้หลากหลาย  แต่ขาดความน่าสนใจ 

๒ เขียนเล่าเรื่องได้  แต่ไม่มีความหลากหลาย 

๑ ไม่สามารถเขียนเล่าเรื่องได้ 
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แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อสาร ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล 
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๔(๕) ๕(๕) ๒๕ ๕ 

๑               ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๕  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๕ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒       
  

    
๓       

  
    

๔       
  

    
๕               
๖         

 
    

๗       
 

      
๘         

 
    

๙       
  

    
๑๐       

  
    

๑๑       
 

      
๑๒       

  
    

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน  

๑. อ่านจับใจความส าคัญจากสือ่ต่างๆ ได้

๒. อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได ้

๓. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง

สม่ าเสมอ 

๔. กรอกแบบฟอร์มตา่งๆ 

๑๓               
๑๔               
๑๕       

  
    

๑๖       
  

    
๑๗       

  
    

๑๘       
  

    
๑๙       

  
    ๕. เขียนเล่าเร่ือง 

๒๐       
  

     
๒๑       

  
    ระดับคุณภาพ 

๒๒       
  

    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๒๓       

  
    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 

๒๔       
  

    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๒๕ 

 
    

  
    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๒๖       
  

    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรล ุ
๒๗       

  
    ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 

๒๘       
  

    ลงชื่อ 
๒๙       

  
        (………………………………………………) 

๓๐       
  

                      ผู้ประเมิน 
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แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อสาร ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

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

                     ผู้ประเมิน 
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โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน เป็นรายบุคคล 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

                            ๑.๑.๑.๑   มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ค าอธิบายประเด็นพิจารณา  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

๑.  แบบบันทึกผลการประเมินการฟัง การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
๔. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 

ค าชี้แจง 
๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน   
๒.  ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
๓.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถใน 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๔. สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินความสามารถใน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗ 
 

 
เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 

การฟัง การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

๕ ฟังค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน าและค าขอร้องเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน แล้วพูด
หรือปฏิบัติตามได้ทั้งหมดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว 

๔ ฟังค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน าและค าขอร้องเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน แล้วพูด
หรือปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว 

๓ ฟังค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน าและค าขอร้องเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน แล้วพูด
หรือปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้อง 

๒ ฟังค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน าและค าขอร้องเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน แล้วพูด
หรือปฏิบัติตาม ได้ โดยมีการให้ค ากระตุ้นเตือน 

๑ ฟังค าสั่ง ค าชี้แจง ค าแนะน าและค าขอร้องเก่ียวกับชีวิตประจ าวันได้  
แตไ่ม่สามารถพูดปฏิบัติตาม ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘ 
 

 
แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล 
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๙ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๐ 
 

 
 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมิน .ความสามารถในคิดค านวณ ตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล. 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

                            ๑.๑.๑.๑   มีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น 

ค าอธิบาย ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดค านวณเหมาะสม ตามระดับชั้น 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน  
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การคิดค านวณ 
แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียน/บันทึกผลงาน 

    ทางคณิตศาสตร์ 

๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๕. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ   

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๑ 
 

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 

๑.เขียน อธิบาย การ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตาม
ระดับชั้นได้ 
 

๕ นักเรียนสามารถเขียน อธิบาย การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตามระดับชั้นได้ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ถูกต้อง ตามล าดับขั้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน สมบูรณ์
เป็นแบบอย่างได้ 

๔ นักเรียนสามารถเขียน อธิบาย การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตามระดับชั้นได้ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ถูกต้อง ตามล าดับขั้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน  

๓ นักเรียนสามารถเขียน อธิบาย การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตามระดับชั้นได้ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ถูกต้อง ตามล าดับขั้นตอนเป็นระบบ  

๒ นักเรียนสามารถเขียน อธิบาย การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตามระดับชั้นได้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ถูกต้อง เป็นบางส่วน หรือล าดับขั้นตอนถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

๑ นักเรียนไมส่ามารถเขียน อธิบาย การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์เหมาะสมตามระดับชั้นได้ หรอืใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง หรือถูกต้อง เป็นบางส่วน หรือล าดับ
ขั้นตอนได้แต่ไม่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ 

๒. แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ตาม
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
 

๕ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้โดยใช้ยุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและอธิบายขั้นตอนของวิธีการดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
เป็นแบบอย่างได้ 

๔ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้โดยใช้ยุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและอธิบายขั้นตอนของวิธีการดังกล่าวได้ 

๓ มียุทธวิธีด าเนินการแก้ปัญหาได้ส าเร็จสามารถอธิบายขั้นตอน
แนวทางในการแก้ปัญหาของวิธีการดังกล่าวได้แต่ยังไม่เป็นระบบ 

๒ มีหลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหาบางส่วน แต่
แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 

๑ ไม่มีมหีลักฐานหรือร่องรอยการด าเนินการแก้ปัญหาไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๒ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 
๓.ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

๕  นักเรียนสามารถน าความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ใน
การเชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร์/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี 

๔ นักเรียนสามารถน าความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ใน
การเชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร์/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ได้ 

๓ น าความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับ
สาระคณิตศาสตร์/สาระอ่ืน/ในชีวิตประจ าวันได้บางส่วน 

๒ สามารถน าความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้
บางส่วนแต่ยังไม่สมบูรณ์ 

๑ ไม่สามารถน าความรู้ หลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล 
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๑๕ ๕ 

๑ 
   

    ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๓  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๓ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

  
 

    
๓     

 
    

๔     
 

    
๕ 

   
    

๖           
๗           
๘           
๙     

 
    

๑๐     
 

    
๑๑           
๑๒     

 
    รายการพฤติกรรมที่ประเมิน  

๑.เขียน อธบิาย การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์เหมาะสมตาม
ระดับชั้นได้ 
๒. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
๓.ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

๑๓ 
  

      
๑๔ 

  
      

๑๕     
 

    
๑๖     

 
    

๑๗     
 

    
๑๘     

 
    

๑๙   
  

    ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒๐     

 
     

๒๑     
 

    ระดับคุณภาพ 
๒๒     

 
    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 

๒๓     
 

    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๔     

 
    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 

๒๕ 
 

  
 

    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๒๖     

 
    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรล ุ

๒๗     
 

    ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 
๒๘     

 
    ลงชื่อ 

๒๙     
 

        (………………………………………………) 
๓๐     

 
                      ผู้ประเมิน 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๔ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๕ 
 

 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เป็นรายบุคคล 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา   ๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ค าอธิบายประเด็นพิจารณา   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา 
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง 
มีเหตุผล 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  

แหล่งข้อมูล  ๑. ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ของนักเรียน จากผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 

๒. แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

๕. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวด

โครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 

๖. นักเรยีน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๖ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
๒. มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
 

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 

๑. ความสามารถระบุ
องค์ประกอบของเร่ืองที่
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

๕ ผู้เรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ การจัดความสมัพันธ์ของ
เร่ืองที่วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้องและชัดเจนทุกเร่ือง 

๔ ผู้เรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ การจัดความสมัพันธ์ของ
เร่ืองที่วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้องและค่อนข้างชัดเจน 

๓ ผู้เรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ การจัดความสมัพันธ์ของ
เร่ืองที่วิเคราะหไ์ด้อย่างถูกต้อง 

๒ ผู้เรียนสามารถระบุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ การจัดความสมัพันธ์ของ
เร่ืองที่วิเคราะหไ์ด้โดยมีผู้ชี้แนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ ผู้เรียนไม่สามารถระบุวตัถุประสงค์ องค์ประกอบ การจัดความสมัพันธ์
ของเร่ืองที่วิเคราะหไ์ด ้

๒. การระบุประเด็นปัญหา
โดยอภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น แก้ปัญหา ได้
อย่างความถูกต้องและ
ชัดเจน 

๕ ผู้เรียนสามารถระบุประเดน็ปัญหาได้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาได้อย่างความถูกต้องและชัดเจนทุกเร่ือง  

๔ ผู้เรียนสามารถระบุประเดน็ปัญหาได้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาได้อย่างความถูกต้องและค่อนข้างชัดเจน 

๓ ผู้เรียนสามารถระบุประเดน็ปัญหาได้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาได้อย่างความถูกต้อง 

๒ ผู้เรียนสามารถระบุประเดน็ปัญหาได้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหาได้   โดยมผีู้ชีแ้นะ ก ากับ ควบคุม 

๑ ผู้เรียนไม่สามารถระบปุระเด็นปญัหา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได ้

 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๗ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เป็นรายบุคคล   
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการ

พฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

๑(๕) ๒(๕) ๑๐ ๕  
๑         

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมนิศึกษารายการประเมิน  พรอ้มทั้งประเมินนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการพฤตกิรรม 
๓. รวมคะแนน ข้อ ๑-๒  ใส่ในช่องคะแนนรวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย ๒ กรณทีี่มีเศษ ต่ า
กว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในชอ่งคะแนน
เฉลี่ย) 

๒         
๓         

๔         
๕         
๖         
๗         
๘         

๙         รายการพฤติกรรมท่ีประเมิน 
๑๐         ๑. ความสามารถระบุองค์ประกอบของเรือ่งที่วิเคราะห์ได้อย่างถกูตอ้ง 

๑๑         และชัดเจน 

๑๒         ๒. การระบุประเด็นปัญหาโดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

๑๓         แก้ปัญหา ไดอ้ย่างความถกูตอ้งและชัดเจน 

๑๔         หมายเหต ุ

๑๕         รายละเอียดเกณฑ์การประเมินแต่ละระดับพิจารณา 

๑๖         ได้จากเกณฑ์พิจารณาทา้ยแบบประเมนิ 
๑๗          

๑๘          

๑๙          

๒๐          

๒๑          

๒๒          

๒๓          

๒๔          
๒๕         ระดับคุณภาพ 
๒๖         ๕  หมายถึง ยอดเย่ียม……………….คน 
๒๗         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๘         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๒๙         ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๓๐         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรล ุ
๓๑         ตามเป้าหมายทีก่ าหนด)…………..…คน 
๓๒          
๓๓         ลงชื่อ 
๓๔                (………………………..…………………………) 
๓๕                               ผู้ประเมิน 
๓๖          



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๘ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

 

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

                     ผู้ประเมิน 

 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๑๙ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนรายวิชา IS 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 

ชิ้นงาน ผลผลิต 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การสร้างนวัตกรรม เช่น  กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 

แหล่งข้อมูล  ๑. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

  ๒. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS๑ , IS๒ , IS๓ 

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวด

โครงงานและผลงานนักเรียน 

๔. รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม 

๕. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
๒. มีการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ค าชี้แจง      ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   

๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๐ 
 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
 

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 

๑. รวบรวมองคค์วามรู้เป็น
รายบุคคลและการท างานเป็น
ทีม 

๕ -สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๕ ครั้ง /คน /กลุ่ม 
-เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้ 

๔ -สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง /คน /กลุ่ม 
-เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้ 

๓ -สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง /คน /กลุ่ม 
-เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้ 

๒ -สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง /คน /กลุ่ม 
-เขียนเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามประเด็นที่สนใจได้ 

๑ -สืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานประกอบการ ฯลฯ ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง /คน /กลุ่ม 

๒. เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ 

๕ จัดท าโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ 
และเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีการใช้
วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้วัสดุ
ทดแทนได้อย่างเหมาะสม  น าไปใช้ประโยชน์และได้ผลจริง 

๔ จัดท าโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ 
และเป็นผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีการใช้
วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์และ
ได้ผลจริง 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๑ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 
๓ จัดท าโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ 

และเป็นผลงานที่ไม่แปลกใหม่คล้ายตัวอย่าง ตกแต่งสวยงาม  
รายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ 

๒ จัดท าโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ 
และเป็นผลงานที่ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กน้อยจากตัวอย่าง 

๑ จัดท าโครงการ หรือโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ตามประเด็นที่สนใจ 
และเป็นผลงานที่เหมือนตัวอย่างรายละเอียดไม่ครบ 

๓. น าเสนอแนวความคิด และ 
หรือ โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิตได้ 
 

๕ มีวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย อย่างน้อย ๓ วิธี มีความน่าสนใจ  
ใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการน าเสนอมีความเหมาะสมกับผลงาน
และบริบทอ่ืนๆ  ครอบคลุมเนื้อหา มีการน าไปใช้  เผยแพร่ และ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิง
วิชาการ  

๔ มีวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ วิธี มีความน่าสนใจ  
ใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการน าเสนอมีความเหมาะสมกับผลงาน
และบริบทอ่ืนๆ  ครอบคลุมเนื้อหา มีการน าไปใช้  เผยแพร่ และ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิง
วิชาการ  

๓ มีวิธีการน าเสนอ อย่างน้อย ๑ วิธี มีความน่าสนใจ  ครอบคลุม
เนื้อหา มีการน าไปใช้  เผยแพร่ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนงานเชิงวิชาการ  

๒ มีวิธีการน าเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหา และเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าได้  

๑ มีวิธีการน าเสนอ และเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๒ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป็นรายบุคคล 
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๑๕ ๕ 

๑ 
   

    ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๓  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๓ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

  
 

    
๓     

 
    

๔     
 

    
๕ 

   
    

๖           
๗           
๘           
๙     

 
    

๑๐     
 

    
๑๑           
๑๒     

 
    รายการพฤติกรรมที่ประเมิน  

๑. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรายบุคคลและ
การท างานเป็นทีม 
๒. เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์
มาใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
๓. น าเสนอแนวความคิด และ หรือ 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได้ 

๑๓ 
  

      
๑๔ 

  
      

๑๕     
 

    
๑๖     

 
    

๑๗     
 

    
๑๘     

 
    

๑๙   
  

     
๒๐     

 
     

๒๑     
 

    ระดับคุณภาพ 
๒๒     

 
    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 

๒๓     
 

    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๔     

 
    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 

๒๕ 
 

  
 

    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๒๖     

 
    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรล ุ

๒๗     
 

    ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 
๒๘     

 
    ลงชื่อ 

๒๙     
 

        (………………………………………………) 
๓๐     

 
                      ผู้ประเมิน 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๓ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

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

                     ผู้ประเมิน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๔ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นรายบุคคล 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๓  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   

๒.   การตรวจผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน/ชิ้นงาน 

๓.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้าน

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น  บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต  รายงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 

แหล่งข้อมูล  ๑.  แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๒.  ผลสัมฤทธิ์รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

๓.  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    

     และเทคโนโลยี / กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT 

๔.  รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.   มีความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและ

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๕ 
 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 
๑. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

๔ มีความรู้ แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓ แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มี
คุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒ แสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด  
ขาดความคิดสร้างสรรค์ เริ่มน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑ ไม่สามารถแสดงวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ไม่ได้ 

๒. ความสามารถในการ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 

๕ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงขั้นตอนการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

๔ มีความรู้ แสดงขั้นตอนการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 
สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓ แสดงขั้นตอนการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 
สร้างสรรค์มีคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒ แสดงขั้นตอนการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด  
ขาดความคิดสร้างสรรค์ เริ่มน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑ ไม่สามารถแสดงขั้นตอนการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดคุณธรรมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ไม่ได้ 

   



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๖ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการ

พฤติกรรม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๑๐ ๕ 

๑         
ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  พร้อมทั้งประเมินนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๒ ใส่ในช่องคะแนนรวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย ๒ กรณีที่มีเศษ 
ต่ ากวา่ ๐.๕ ใหป้ัดทิ้ง  ถา้ตั้งแต่ ๐.๕ ขึน้ไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย) 

๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

๑๐         ๑. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑         ๒. ความสามารถในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย 

๑๒          
๑๓          
๑๔          
๑๕          
๑๖          
๑๗          
๑๘          
๑๙         ระดับคุณภาพ 
๒๐         ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๒๑         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๒         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๒๓         ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๒๔         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรลุ 
๒๕         ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 
๒๖          
๒๗         ลงชื่อ 
๒๘                (………………………..…………………………) 
๒๙                               ผู้ประเมิน 
๓๐          
๓๑              
๓๒                            



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๗ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

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

                     ผู้ประเมิน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๘ 
 

 
 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  งานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล

การทดสอบอ่ืนๆ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   

๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น  สรุปผลการเรียนของนักเรียนประจ าภาค

เรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบอ่ืนๆ 

แหล่งข้อมูล  ๑.  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าภาคเรียน  

  ๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

๓.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

๒.   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียน 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๒๙ 
 

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

๑.บรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ 

๕ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไปและผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
รายวิชา 

๔ ผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไปและผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
รายวิชา 

๓ ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไปและผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
รายวิชา 

๒ ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไปและมีบางรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

๑ ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๒.มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอ่ืนๆ 
 

๕ มีระดับคะแนนเฉลี่ยกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา 
๔ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมากกว่า ๒ รายวชิา 
๓ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๒ รายวิชา 
๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๑ รายวิชา 
๑ มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๓๐ 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

 
 

 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๓๑ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  งานแนะแนว 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑.๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ค าอธิบาย    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.   สัมภาษณ์/สอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียน   

๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ

การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  เช่น  รายงานผลการศึกษาต่อ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  รายงานกิจกรรม

แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ(อ้ายมีแนวสิบอก) 

แหล่งข้อมูล  ๑.  ผลการติดตามการศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  

  ๒.  แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

๓.  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 

๔.  นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.   นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ

ท างานหรืองานอาชีพ 

๒.   นักเรียนมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๓๒ 
 

เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ 
 

๕ มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เริ่มฝึกทักษะอาชพีที่สนใจ และแสดง
เจตนามุ่งมัน่จะประกอบอาชีพที่สนใจในอนาคต  

๔ บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง 
และแสดงความสนใจจะประกอบอาชีพทีส่นใจในอนาคต  

๓ แสดงความสนใจอาชพี เร่ิมหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไดว้่าชอบอาชีพ
อะไร  แต่ยังไม่ตระหนักวา่อนาคตจะต้องประกอบอาชีพที่สนใจ   

๒ แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยงัไม่
แสดงออกว่าชอบอาชพีอะไร  และเร่ิมตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึง่ 

๑ ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไม่ได้วา่ชอบอาชีพใด และ
ไม่ตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพหรือไม่   

๒. เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ 
 

๕ นักเรียนสามารถบอกแนวทางการศึกษาต่อที่ตนสนใจ และตรงตามความ
ถนัด  ความสามารถ 

๔ นักเรียนชอบ สนใจที่จะศึกษาตอ่ และหาความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ตนเอง
สนใจอย่างจริงจงั  

๓ แสดงความสนใจ เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ บอกได้ว่าชอบสาขาใด 
แต่ยังไม่ตระหนักวา่อนาคตจะเรียนสาขาที่ตนชอบหรือไม่ 

๒ แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยังไม่
แสดงออกว่าชอบสาขาใด และเริ่มตระหนักว่าอนาคตจะต้องเรียนในสาขาใด 

๑ ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับศึกษาต่อ บอกไม่ได้ว่าชอบสาขาใด 
และไม่ตระหนักวา่อนาคตจะต้องศึกษาต่อหรือไม่   

๓. เจตคติที่ดีต่อการ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 

๕ มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เริ่มฝึกทักษะอาชพีที่สนใจ และแสดง
เจตนามุ่งมัน่จะประกอบอาชีพที่สนใจในอนาคต  

๔ บอกได้ว่าชอบอาชีพอะไร หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง 
และแสดงความสนใจจะประกอบอาชีพทีส่นใจในอนาคต  

๓ แสดงความสนใจอาชพี เร่ิมหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไดว้่าชอบอาชีพ
อะไร  แต่ยังไม่ตระหนักวา่อนาคตจะต้องประกอบอาชีพที่สนใจ   

๒ แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเมื่อมีการกระตุ้น แต่ยงัไม่
แสดงออกว่าชอบอาชพีอะไร  และเร่ิมตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึง่ 

๑ ไม่แสดงความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บอกไม่ได้วา่ชอบอาชีพใด และ
ไม่ตระหนักว่าอนาคตจะต้องประกอบอาชีพหรือไม่   
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แบบบันทึกผลการประเมิน การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล 
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๑๕ ๕ 

๑ 
   

    ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๓  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๓ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

  
 

    
๓     

 
    

๔     
 

    
๕ 

   
    

๖           
๗           
๘           
๙     

 
    

๑๐     
 

    
๑๑           
๑๒     

 
    

รายการพฤติกรรมที่ประเมิน  

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ

จัดการ 

๒. เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ 

๓. เจตคติท่ีดีต่อการท างานหรืองาน
อาชีพ 

๑๓ 
  

      
๑๔ 

  
      

๑๕     
 

    
๑๖     

 
    

๑๗     
 

    
๑๘     

 
    

๑๙   
  

     
๒๐     

 
     

๒๑     
 

    ระดับคุณภาพ 
๒๒     

 
    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 

๒๓     
 

    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๔     

 
    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 

๒๕ 
 

  
 

    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๒๖     

 
    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรล ุ

๒๗     
 

    ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 
๒๘     

 
    ลงชื่อ 

๒๙     
 

        (………………………………………………) 
๓๐     

 
                      ผู้ประเมิน 
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แบบสรุปผลการประเมิน การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 
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โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมิน คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรียน

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และครูทุกคน 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

         ๑.๒.๑   มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสานึก ตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายงานโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู โล่ รางวัล เกียรติบัตร 

แหล่งข้อมูล  ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๒. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๔. โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และการแสดงออก

ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ ขยัน คิดสร้างสรรค์ บริการสังคม 

๔. นักเรียน 
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ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ก าหนด คือ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน  

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

๒. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา คือ ขยัน  คิดสร้างสรรค์  

บริการสังคม  

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ทักษะการคิดค านวณ 
๑.คุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ก าหนด  

๕ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นประจ าสม่ าเสมอ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

๓ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นประจ า  

๒ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นส่วนมาก 

๑ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ทักษะการคิดค านวณ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็นบางครั้ง 

๒.มีคุณลักษณะตาม        
อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนมัญจาศึกษา คือ 
ขยัน  คิดสร้างสรรค์  
บริการสังคม 

๕ นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน สามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด และมีคุณภาพทุกครั้ง มีผลงานที่แสดงออกถึงความ
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน มีจิตอาสา 
บริการสังคม 

๔ นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน สามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด เป็นส่วนมาก มีผลงานที่แสดงออกถึงความ
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน มีจิตอาสา 
บริการสังคม 

๓ นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน สามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด เกือบทุกครั้ง มีผลงานที่แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ 
น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน มีจิตอาสา บริการสังคม 

๒ นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน สามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด เป็นบางครั้ง มีผลงานที่แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ 
น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน  

๑ นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการท างาน ท างานเสร็จช้ากว่าที่
ก าหนด ไม่มีผลงานที่แสดงออกถึงความสร้างสรรค์  

 

หมายเหตุ  คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ก าหนด พิจารณาจากการประเมิน

คุณลักษณะตามหลักสูตรในแต่ละรายวิชา และผลการประเมินนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๓๘ 
 

เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน

ระดับดี 

๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน

ระดับดี 

๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน

ระดับดี 

๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน

ระดับดี 

๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา มีค่านิยม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ใน

ระดับดี 
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แบบสรุปผลการประเมิน คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

 

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

                     ผู้ประเมิน 
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โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นรายบุคคล 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

         ๑.๒.๑   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค าอธิบาย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน   
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น สรุปการประเมินคุณลักษณะความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  รายงานโครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการ
ร่วมงานประเพณีในชุมชน รางวัลผลงานดีเด่น แผนการจัดการเรียนรู้ 

แหล่งข้อมูล  ๑. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  ๒. รายงานการร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๔. รายงานโครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๖. รางวัลผลงานดีเด่นที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

๗. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

๒. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 
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เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นพิจารณา
ย่อย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
ระดับการประเมิน (คุณภาพ (คะแนน)) 

ยอดเย่ียม(๕) ดีเลิศ(๔) ดี(๓) ปานกลาง(๒) ก าลังพัฒนา (๑) 
๑. เลา่เรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

เล่าเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์   

เล่าเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นได้
ถูกต้อง 

เล่าเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นได้บางส่วน 

เล่าเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นได้โดยมผีู้
ช้ีแนะ 

ไม่สามารถเล่าเรื่อง
ประวัติความเป็นมา
ของท้องถิ่นได้ 

๒. เห็นคุณค่า ด้วย
การใช้ภาษาท้องถิ่น 
การแต่งกายท้องถิ่น  
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
 

๑. ใช้ภาษาท้องถิ่น
ได้อย่างดเียี่ยม 
 
๒. มีการแต่งกาย
แบบท้องถิ่นตาม
ขนบธรรมเนยีมและ
วัฒนธรรมไทยใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
๓. เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการปฏิบตัิตน
ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๑. ใช้ภาษา
ท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้องทุกครั้ง 
๒. การแต่งกาย
แบบท้องถิ่นตาม
ขนบธรรมเนยีม
และวัฒนธรรม
ไทยใน
ชีวิตประจ าวัน
บ่อยครั้ง 
๓. ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
บ่อยครั้ง 

๑. ใช้ภาษา
ท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. มกีารแต่งกาย
แบบท้องถิ่นตาม
ขนบธรรมเนยีม
และวัฒนธรรม
ไทยค่อนข้าง
บ่อยครั้ง 
 
๓. ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
บางครั้ง 

๑. ใช้ภาษา
ท้องถิ่นได้บางครั้ง 
 
๒. มกีารแต่งกาย
แบบท้องถิ่นตาม
ขนบธรรมเนยีม
และวัฒนธรรม
ไทยบางครั้ง 
 
 
๓. ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๑. ใช้ภาษาท้องถิ่นที่
ไม่ถูกต้อง 
 
๒. ไมม่กีารแต่งกาย
แบบท้องถิ่นตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
 
 
๓. ไม่ปฏิบัตตินตาม
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๓.  อนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญา
ไทย ด้วยการเข้า
ร่วมและเผยแพร่  
สืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญา
ไทย 

๑. ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /ภูมิ
ปัญญาไทย อย่าง
น้อย ๔ ครั้งต่อป ี
 
๒.  เผยแพร่ และสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย
สม่ าเสมอ 

๑. ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง
ต่อป ี
๒. เผยแพร่ และ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย
บ่อยครั้ง 

๑. ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อป ี
๒.  เผยแพร่ และ
สืบทอดภูมิปญัญา
ไทยบางคร้ัง 

๑. ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น /
ภูมิปัญญาไทย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ต่อป ี
๒.  เผยแพร่ และ
สืบทอดภูมิปญัญา
ไทย 

๑. ไมร่่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /ภูมิปัญญา
ไทย  
 
๒. ไมเ่ผยแพร่ และสืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๒ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล   

นักเรียนช้ัน..................................................... จ านวนนักเรยีนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่ ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
หมายเหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒๐ ๕ 

๑              ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  พร้อมทั้ง
ประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการ
พฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๔  ใส่ในช่องคะแนนรวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย 
๔ กรณีที่มีเศษ ต่ ากว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ 
๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              

๘              
๙              รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

๑๐              ๑. เล่าเร่ืองประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 

๑๑              และความเป็นไทย 

๑๒              ๒. เห็นคุณค่า ด้วยการใช้ภาษาท้องถิ่น การแต่ง 

๑๓              กายทอ้งถิ่น  ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม 
๑๔              ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย 
๑๕              ๓.  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน่ / 

๑๖              ภูมิปัญญาไทย ด้วยการเขา้ร่วมและเผยแพร่   
๑๗              สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย 
๑๘               
๑๙              ระดับคุณภาพ 

๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม……………….คน ๒๐        
๒๑              ๔  หมายถึง  ดีเลิศ………………….….คน 

๒๒              ๓  หมายถึง  ด…ี………………….…….คน 

๒๓              ๒  หมายถึง  ปานกลาง………………….คน 

๒๔              ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรลุตาม 

๒๕              เป้าหมายทีก่ าหนด)...................คน 

๒๖               
๒๗               
๒๘              ลงชื่อ 
๒๙                     (………………………..…………………………) 
๓๐                                    ผู้ประเมิน 
๓๑         
๓๒         
๓๓         



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๓ 
 

แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         

ลงช่ือคณะกรรมการประเมิน 
 

    ......................................... 

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

                     ผู้ประเมิน 
 

    ......................................... 

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

                     ผู้ประเมิน 

    ......................................... 

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

                     ผู้ประเมิน 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๔ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียน 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

         ๑.๒.๓   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ค าอธิบาย   

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี  

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายงาน
กิจกรรมวันอาเซียน  รายงานค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน  กิจกรรมสภานักเรียนและการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม To be number ๑ แผนการจัดการเรียนรู้   

แหล่งข้อมูล  ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

    และกิจกรรมวันอาเซียน   

  ๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๓. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาษาจีน   

๔. กิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรม To be number ๑ 

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 

ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 

๒. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๕ 
 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ เกณฑ์พิจารณา 
๑. ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ด้วย
ความเข้าใจ 

๕ -สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคยุกันด้วยความสุภาพ รบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจทีด่ี  
-แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดหูมิ่น หรือ
รังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ  

๔ - สามารถแสดงความคดิเห็น พูดคยุกันด้วยความสุภาพ รบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจทีด่ี  
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม  

๓ - พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม  

๒ - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่ีดีเป็นบางครั้ง  
- แสดงมารยาทท่ีเหมาะสม  

๑ - ไม่สามารถแสดงความคดิเห็น หรือพูดคุยกันด้วยความสภุาพ ไม่รบัฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี หรือ 
- แสดงมารยาทท่ีไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติกันและกัน เช่น แสดงอาการดูหมิ่น หรือ
รังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ  

๒. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ
สุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ 
วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี

๕ - เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม  
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังใน
และนอกสถานศึกษาด้วยความเตม็ใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถแนะน าโน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจได ้

๔ - เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม  
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนท้ังใน
และนอกสถานศึกษาด้วยความเตม็ใจ 

๓ - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- ร่วมกิจกรรมที่แตกต่างทางวัฒนธรรมตามที่สถานศึกษาจัดขึ้นด้วยความเตม็ใจ 

๒ - เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัญหา  
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เมื่อมีความจ าเป็น 

๑ - ไม่เห็นคณุค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
- ไม่ยอมร่วมกิจกรรมที่แตกตา่งทางความคิด/วัฒนธรรม 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๖ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการ

พฤติกรรม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๑๐ ๕ 

๑         
ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  พร้อมทั้งประเมินนักเรียน
ตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๒ ใส่ในช่องคะแนนรวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย ๒ กรณีที่มีเศษ 
ต่ ากวา่ ๐.๕ ใหป้ัดทิ้ง  ถา้ตั้งแต่ ๐.๕ ขึน้ไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย) 

๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         รายการพฤติกรรมที่ประเมิน 

๑๐         ๑. ยอมรับความแตกตา่งระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วยั เช้ือชาติ 

๑๑         ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ 

๑๒         ๒. อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑๓         ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
๑๔          
๑๕          
๑๖          
๑๗          
๑๘          
๑๙         ระดับคุณภาพ 
๒๐         ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๒๑         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๒         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๒๓         ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๒๔         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรลุ 
๒๕         ตามเป้าหมายท่ีก าหนด)…………..…คน 
๒๖          
๒๗         ลงชื่อ 
๒๘                (………………………..…………………………) 
๒๙                               ผู้ประเมิน 
๓๐          
๓๑              
๓๒                            



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๗ 
 

แบบสรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียนของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
 

 

ลงชื่อคณะกรรมการประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

     

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

                     ผู้ประเมิน 

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

                     ผู้ประเมิน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๘ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เป็นรายบุคคล 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

         ๑.๒.๔   มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ค าอธิบาย   

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑. สังเกต/สอบถาม พฤติกรรมการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน  
๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนคุณลักษณะถึง

การมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม เช่น รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน  รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
นักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา   

แหล่งข้อมูล  ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 

๔. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน   

๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จิตอาสา 

๖. นักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

๒. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓. เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๔๙ 
 

ค าชี้แจง ๑.  ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน พร้อมประเมินนักเรียนตามระดับคุณภาพ   
๒.  บันทึกระดับคุณภาพนักเรียนรายบุคคลลงใน แบบบันทึกผลการประเมิน 
๓.  สรุปผลการประเมินเป็นรายระดับชั้น ลงใน แบบสรุปผลการประเมินรายระดับชั้น 

เกณฑ์ประเมิน  ระดับ   ๕  หมายถึง  ยอดเยี่ยม  ระดับ   ๔  หมายถึง  ดีเลิศ 
  ระดับ   ๓  หมายถึง  ดี   ระดับ   ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ   ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
เกณฑ์พิจารณาตามประเด็นการประเมิน 

ประเด็น ระดับ  เกณฑ์พิจารณา  

๑. มีสุข
นิสัยในการ
ดูแล
สุขภาพและ
ออกก าลัง
กาย
สม่ าเสมอ 
และมี
สมรรถภาพ
ทางกาย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๕ 

ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
มากกว่า ๓ รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า ๓ ครั้ง 

๔ 

ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  ๑๐ ประการครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ๒- 
๓ รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือ
รณรงค์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพกับภายนอก ๒ – ๓ ครั้ง 

๓ 

ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด ปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างน้อย  ๑ 
รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๑  ครั้ง 

๒ 

ผู้เรียนมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง แต่งกายไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวไม่
ค่อยสะอาดปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  ๑๐ ประการไม่ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกายอย่างน้อย ๑ รายการ และการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยต้องมีผู้ชี้แนะ มีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับหน่วยงานภายใน
สถานศึกษาอย่างน้อย ๑  ครั้ง 

๑ 

ผู้เรียนมีสุขภาพไมแ่ข็งแรง แต่งกายไมส่ะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่ ไม่
สะอาดหรือปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ประการไม่ครบ ๕ ข้อขึ้นไปหรือไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายหรือไม่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพภายในสถานศึกษา 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๕๐ 
 

ประเด็น ระดับ  เกณฑ์พิจารณา  

๒. มี
พัฒนาการ
ทางร่างกาย 
และการ
เจริญเติบโต
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๕ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

๔ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ๖-๗ ข้อ 

๓ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔-๕ ข้อ  

๒ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) ๑–๓ ข้อ 

๑ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  หรือมีสมรรถภาพทางกาย ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

๓. เห็น
คุณค่าใน
ตนเอง  มี
ความมั่นใจ  
กล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

๕ 

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  พัฒนาและปรับปรุงตนเอง  
สม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดง ออกอย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับเพศวัย
ตามบทบาทหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

๔ 

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  พัฒนาและปรับปรุงตนเอง  
สม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับเพศวัย
ตามบทบาทหน้าที่  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ 
 

๓ 

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ  ตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง   พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
โดยมีผู้ชี้แนะ  ก ากับ ควบคุม มีความม่ันคงทางอารมณ์   กล้าแสดงออกท่ีเหมาะสมกับ
เพศ  วัย  ตามบทบาทหน้าที่ 
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ประเด็น ระดับ  เกณฑ์พิจารณา  

๒ 

ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง   พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
สม่ าเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ์   กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับเพศวัย
ตามบทบาทหน้าที่โดยมีผู้ชี้แนะ  ก ากับ  ควบคุม   

๑ 

ผู้เรียนไม่รู้จักและเข้าใจตนเอง  ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง  และไม่พัฒนาปรับปรุง
ตนเอง  หรือ ไม่มีความม่ันคงทางอารมณ์  และไม่กล้าแสดงออกท่ีเหมาะสมกับเพศ  
วัยตามบทบาทหน้าที่ 

๔.มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
ให้เกียรติ
ผู้อื่น และ
อยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่าง
มีความสุข 

๕ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถปรับตัว  ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม  โดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น  เป็นที่ปรึกษา  หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

๔ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถปรับตัว  ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม  โดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น  และสามารถเป็นที่ปรึกษา หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้ 

๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถปรับตัว  ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม  โดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่แสดงพฤติกรรม
ที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น 

๒ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้น้อย สามารถปรับตัว  
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนโดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง ไม่แสดง
พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อ่ืนแต่ต้องมีผู้ชี้แนะ  ก ากับ  ควบคุม 

๑ 
ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน หรือ  ไม่สามารถปรับตัว  
หรือปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้  หรือแสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นบ่อยครั้ง 
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แบบบันทึกผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ของผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล   
นักเรียนชั้น...................................... จ านวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน 

เลขท่ี ตัวช้ีคุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๔(๕) ๒๐ ๕  

๑             ค าชี้แจง 
๒       ๑. ให้ผู้ประเมนิศึกษารายการประเมิน  พรอ้มทั้ง 
๓             ประเมนินกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
๔             ๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการ 

๕             พฤติกรรม 
๖             ๓. รวมคะแนน ข้อ ๑-๔  ใส่ในช่องคะแนนรวม 
๗             ๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหารด้วย  
๘             ๕ กรณทีี่มเีศษ ต่ ากว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง  ถ้าตัง้แต่ ๐.๕  
๙             ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในชอ่งคะแนนเฉลี่ย) 

๑๐             รายการพฤติกรรมท่ีประเมิน 
๑๑             ๑. มีสุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออกก าลังกาย 

๑๒             สม่ าเสมอและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๑๓             ๒. มีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจรญิเติบโตตาม 
๑๔             เกณฑ์มาตรฐาน 

๑๕             ๓. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้า 
๑๖             แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑๗             ๔. มีมนุษยสัมพนัธท์ี่ดีให้เกียรติผู้อืน่ และอยู่ 
๑๘             ร่วมกับคนอืน่อย่างมีความสขุ 

๑๙              

๒๐              

๒๑              

๒๒              

๒๓              

๒๔              

๒๕              
๒๖             ระดับคุณภาพ 
๒๗             ๕  หมายถึง ยอดเย่ียม……………….คน 
๒๘             ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๒๙             ๓  หมายถึง  ด…ี……………………….คน 
๓๐             ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 
๓๑             ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา (ยังไม่บรรลุ 
๓๒             ตามเป้าหมายทีก่ าหนด)…………..…คน 
๓๓              
๓๔             ลงชื่อ 
๓๕                    (………………………..…………………………) 
๓๖                                   ผู้ประเมิน 
๓๗              
๓๘                  
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แบบสรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ของผู้เรียน 

เป็นรายระดับชั้น 

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  

ชั้น/ห้อง 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 
จ านวน น.ร. ที่ได้ระดับคุณภาพ จ านวน น.ร. ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ร้อยละของ น.ร.ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวม         
ร้อยละ         
ลงช่ือคณะกรรมการประเมิน 
 

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

                     ผู้ประเมิน 
 

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

                     ผู้ประเมิน 
 

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

                     ผู้ประเมิน 
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มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

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

ผู้รับผิดชอบการประเมิน งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา    ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ค าอธิบาย     

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและ

ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

รายการประชุมครู รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมครู  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค     

ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา 

๒.  มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล

และของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๓. ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
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เกณฑ์ประเมิน 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
๑.  มีการ
วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา 
และวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค     
ที ่ส่งผลต่อการ
พัฒนาของ
สถานศึกษา 

๕ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา ปรากฏร่องรอย
หลักฐานชัดเจน และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา ปรากฏร่องรอย
หลักฐานชัดเจน  

๓ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา  

๒ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  
๑ ไม่มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา  

๒.  มีการก าหนด
เป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ  
๓. ครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ 

๕ ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔ ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓ ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒ ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

๑ ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๕๗ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 

ระดับxน้ าหนักคะแนน 
รวมคะแนน 

(๒๐ คะแนน) 
ประเด็น ๑  

(ระดับx๒) 

ประเด็น ๒, ๓ 

(ระดับx๒) 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 คะแนนรวม    

 คะแนนเฉลี่ย    

 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 

    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 

    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 

    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 

    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๕๘ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินตามค าสั่ง 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ค าอธิบาย     

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.   การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายละเอียดโครงการ  ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ 

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมครู รายงานการประชุมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน  รายงานผล

การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศการบริหารงาน

เชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model)      

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๓. ค าสั่งปฏิบัติงานต่างๆ/คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   

๕. การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศการสอน 

๖. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

๗. รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารงานเชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model) 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๕๙ 
 

๘. การนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑. การบริหารจัดการเชิงระบบ  

๒. การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
๑.  การบริหาร
จัดการเชิงระบบ 
๒.  การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากร
ทางการศึกษา 
และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๓. การมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 

๕ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ครอบคลุมทุกด้าน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอย
หลักฐานชัดเจน มีความต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรากฏร่องรอยหลักฐานชัดเจน  

๓ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย 

๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
๑ สถานศึกษาไม่มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

๔.  การก ากับ 
ติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา 

๕ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา น า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่าง
ได้ 

๔ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา น า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 

๓ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
๒ มีการก ากับ ติดตาม แต่ไม่ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑ ไม่มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๐ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 

ระดับxน้ าหนักคะแนน 
รวมคะแนน 

(๒๐ คะแนน) 
ประเด็น ๑,๒,๓ 

(ระดับx๒) 

ประเด็น ๔,๕ 

(ระดับx๒) 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 คะแนนรวม    

 คะแนนเฉลี่ย    

 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 

    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 

    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 

    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 

    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๑ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค าอธิบาย    

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   รายงานการประชุมวิชาการ
สัญจร หลักสูตรสถานศึกษา  การนิเทศติดตาม/ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานการนิเทศ
การสอน  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แผนการจัดการเรียนรู้     

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ   
๔.  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
๕.  หลักสูตรสถานศึกษา , แผนการจัดการเรียนรู้ 
๖.  รายงานการประชุมวิชาการสัญจร  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๗.  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
๘. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  การพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม

ทุกระดับชั้น 
๒.  การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกระดับชั้น 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๒ 
 

เกณฑ์ประเมิน 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
๑.การพัฒนา
หลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
ระดับชั้น 
 

๕ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๔ สถานศึกษามีการการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๓ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้บางส่วน 

๑ สถานศึกษาไม่มีการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น 

๒.การจัดการ
เรียนการสอน ที่
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และ
ครอบคลุมทุก
ระดับชั้น 
 

๕ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๔ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๓ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้นมีร่องรอยตรวจสอบได้
บางส่วน 

๑ สถานศึกษาไม่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกระดับชั้น 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๓ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 

ระดับxน้ าหนักคะแนน 
รวมคะแนน 

(๒๐ คะแนน) 
ประเด็น ๑  

(ระดับx๒) 

ประเด็น ๒ 

(ระดับx๒) 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 คะแนนรวม    

 คะแนนเฉลี่ย    

 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 

    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 

    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 

    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 

    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 

 ลงช่ือ    ผู้ประเมิน  ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงช่ือ    ผู้ประเมิน  ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงช่ือ    ผู้ประเมิน  ลงช่ือ    ผู้ประเมิน 

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



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๔ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมิน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ค าอธิบาย     

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศติดตาม/

ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการประชุม PLC  รายงานผลการประเมินตนเองของครู 

(SSR)      

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล   

๔.  คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

๕.  บันทึกการประชุม PLC  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   

๗.  รายงานผลการประเมินตนเองของครู (SSR)  

๘. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๕ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์พิจารณา 
๑.  สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๕ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย  ๔๘  ชั่วโมงต่อปี 

๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย  ๓๖  ชั่วโมงต่อปี 

๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย  ๒๔  ชั่วโมงต่อปี 

๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อย่างน้อย  ๑๒  ชั่วโมงต่อปี 

๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมงต่อปี 

๒. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

๕ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๗๐  ชั่วโมงต่อปี 

๔ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๖๐  ชั่วโมงต่อปี 

๓ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๕๐  ชั่วโมงต่อปี 

๒ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  อย่างน้อย  ๔๐  ชั่วโมงต่อปี 

๑ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  น้อยกว่า  ๔๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
 
 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๖ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา  ๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 

ระดับxน้ าหนักคะแนน 
รวมคะแนน 

(๒๐ คะแนน) 
ประเด็น ๑  

(ระดับx๒) 

ประเด็น ๒ 

(ระดับx๒) 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 คะแนนรวม    

 คะแนนเฉลี่ย    

 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 

    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 

    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 

    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 

    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๖๗ 
 

 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

******************************** 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย     

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถาม 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่ม

บริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ)  บันทึกการใช้

บริการห้องสมุด  บันทึกการใช้บริการหอประชุม-ห้องอุดมคงคาคีรีเขต-ห้อง ICT 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งานอาคารสถานที่       

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป, งานอาคารสถานที่   

๔.  โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้(ภาษาต่างประเทศ)      

๕.  บันทึกการใช้บริการห้องสมุด – หอประชุม – ห้องอุดมคงคาคีรีเขต – ห้อง ICT  

๖.  รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๗.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

๘.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดและม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย     

ทุกแห่ง 

๒.  การมีส่วนร่วม-ปฏิสัมพันธ์ ในการจัดและใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
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เกณฑ์การประเมิน  

ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์พิจารณา 

๑.มีห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ที่
สะอาดและม่ันคง
แข็งแรงปลอดภัย
ทุกแห่ง 

๕ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร 
หอประชุม ครบ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย    
-  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร  
หอประชุม ครบ  ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย    
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง   
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร  
หอประชุม ครบ  ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย    
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง   
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร  
หอประชุม ครบ  สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  มีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีบางครั้ง   
- มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑ - สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า  โรงอาหาร  
หอประชุม ไม่ครบ  สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  มีความ
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยเป็นบางแห่ง  หรือ  
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ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์พิจารณา 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน
และอยู่ในสภาพใช้การได้ไม่ดี หรือ  
- สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒. การมีส่วนร่วม-
ปฏิสัมพันธ์ ในการ
บริหารจัดการและ
การใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

๕ มีการมอบหมายหน้าที่ครู นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้าโรงอาหาร 
และบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดแข็งแรงปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้
ทุกแห่ง 

๔ มีการมอบหมายหน้าที่ครู นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้าโรงอาหาร 
และบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดแข็งแรงปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้
เป็นส่วนมาก 

๓ มีการมอบหมายหน้าที่ ของนักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้าโรงอาหาร 
และบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดแข็งแรงปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้
บางส่วน 

๒ มีการมอบหมายหน้าที่ ของนักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้าโรงอาหาร 
และบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดแข็งแรงปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้
เป็นส่วนน้อย 

๑ ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ของ นักเรียน นักการภารโรง  แม่ค้าโรง
อาหาร และบุคลากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการ
จัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 
ระดับxน้ าหนักคะแนน 

รวมคะแนน 
(๒๐ คะแนน) 

ประเด็น ๑  
(ระดับx๒) 

ประเด็น ๒ 
(ระดับx๒) 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
 คะแนนรวม    
 คะแนนเฉลี่ย    
 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 

    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 

    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 

    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 

    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 

 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 

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

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๑ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
******************************** 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน งาน ICT, งานสารสนเทศ, คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย     

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถาม 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

(DMC)  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี  งานสารสนเทศกลุ่ม

บริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานทะเบียนนักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน(SDQ)      

แหล่งข้อมูล  ๑.   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒.   แผนปฏิบัติการประจ าปี   

๓.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน(DMC)   

๔.   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี      

๕.   การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานทะเบียน

นักเรียน งานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(SDQ) 

๖.   ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.  การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการ 
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เกณฑ์ประเมิน 
ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

๑.จัดระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการ

บริหารจัดการ

และการจัดการ

เรียนรู้ 

 

๕ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๔ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

๓ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

๒ - มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 

๑ - ไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 

๒.  การเชื่อมโยง

เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และ

การให้บริการ 

๕ - มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุด บริการข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๔ - มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงเกือบทุกจุด บริการ

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๓ - มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๒ - มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุด บริการข้อมูล

สารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 

๑ - ไมม่ีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๓ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล / ผู้ประเมิน 
ระดับxน้ าหนักคะแนน 

รวมคะแนน 
(๒๐ คะแนน) 

ประเด็น ๑  
(ระดับx๒) 

ประเด็น ๒ 
(ระดับx๒) 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
 คะแนนรวม    
 คะแนนเฉลี่ย    
 ได้ระดับคุณภาพ    

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม คะแนนเฉลีย่ ๑๘  ขึ้นไป 
    ระดับ ๔  ดีเลศิ  คะแนนเฉลีย่ ๑๖.๐ – ๑๗.๙ 
    ระดับ ๓  ด ี  คะแนนเฉลีย่ ๑๔.๐ – ๑๕.๙ 
    ระดับ ๒  ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๑๒.๐ – ๑๓.๙ 
    ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่า ๑๒ 
 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
              (......................................)       (.......................................) 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
              (......................................)       (.......................................) 

 ลงชื่อ    ผู้ประเมิน  ลงชื่อ    ผู้ประเมิน 
              (......................................)       (.......................................) 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๕ 
 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
แบบประเมิน การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

...................................................................... 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

  ในการด าเนินชีวิต 
ค าอธิบาย    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกตการสอน  การเยี่ยมชั้นเรียน 
๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน บันทึกการอ่าน รายงานการนิเทศการสอน  รายงาน
นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน   
๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 
๕.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน   บันทึกการอ่าน  
๖.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
๗.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 
๘.  รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
๙.  ครู นักเรียน สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการตรวจสอบ  
๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา        
     เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

  ๒.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน 
๓. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๖ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
๑. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถานศึกษาเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
 

๕ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

๔ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

๓ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา ด้วยกระบวนการที่
หลากหลาย  

๒ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา  

๑ ไม่ได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา  

๒. มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง  มี
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสาระวิชาและ
ผู้เรียน 
 
 

๕ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียน สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๔ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียน สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  เกือบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

๓ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียน สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  บางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๒ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 

๑ ไม่มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๗ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
๓. ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะ 
แสดงออก         
แสดงความคิดเห็น   
สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

๕ ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ 

๔ ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

๓ ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

๒ ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  

๑ ครูไม่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการฝึกทักษะ แสดงออกความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
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แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

เป็นรายบุคคล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จ านวนครู.................................คน  

ที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๑๕ ๕ 

๑ 
   

    

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๓  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๓ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

  
 

    
๓     

 
    

๔     
 

    
๕ 

   
    

๖           
๗           
๘           
๙     

 
    

๑๐     
 

    
๑๑           
๑๒     

 
    ระดับคุณภาพ 

๑๓     
 

    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๑๔     

 
    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 

๑๕     
 

    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๑๖ 

 
  

 
    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๑๗     
 

    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา…….…..…คน  
๑๘     

 
     

๑๙     
 

     
๒๐     

 
     

๒๑     
 

     
๒๒     

 
     

๒๓     
 

     
๒๔     

 
     

๒๕     
 

     

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๗๙ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย     

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกตการสอน  การเยี่ยมชั้นเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน  ผลงาน/ชิ้นงาน/

โครงงาน นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน รายงานการนิเทศการสอน  รายงาน

นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน   

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  

๓. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/สื่อการสอน   

๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 

๕.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 

๖.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 

๗.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 

๘.  รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

๙.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้        

  ๒.  การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๐ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

๑.  การใช้สื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ใน
การจัดการเรียนรู้ 

๕ - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
-  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ่าน
กระบวนการศึกษาวิจัย 

๔ - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๓ - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้   
- มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ 

๒ - ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้   

๑ - ครไูม่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้   

๒.  การน าบริบท
และภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๕ - ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

๔ - ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 

๓ - ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
๒ - ครูน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

แต่ขาดความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 
๑ - ครไูม่น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้ 

 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๑ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

เป็นรายบุคคล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จ านวนครู.................................คน  

ที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๑๐ ๕ 

๑ 
  

    

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๒  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๒ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

      
๓         
๔         
๕ 

  
    

๖ 
 

      
๗         
๘         
๙         

๑๐         
๑๑         
๑๒         ระดับคุณภาพ 
๑๓         ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๑๔         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๑๕         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๑๖ 

 
      ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๑๗         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา…….…..…คน  
๑๘          
๑๙          
๒๐          
๒๑          
๒๒          
๒๓          
๒๔          
๒๕          

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๒ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ค าอธิบาย     

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวินัยชั้นเรียน  

เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สังเกต/สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบคัดกรองผู้เรียน ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 

รายงานการนิเทศการสอน  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงาน

นักเรียน  

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  

๓.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 

๔.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 

๕.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 

๖.  รายงานนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์และแสดงผลงานนักเรียน 

๗.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้        

  ๒.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  

     มีวินัย และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๓ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

๑. การบริหารจัดการชั้น
เรียนด้านสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

๕ - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้
สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย
นิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  

๔ - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้
สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย
นิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บ่อยครั้ง  

๓ - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้
สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย
นิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่อนข้างบ่อย  

๒ - ครูมกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนให้
สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย
นิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ บางครั้ง  

๑ - ครไูม่มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน
ให้สะอาดปลอดภัย  มีมุมประสบการณ์เสริมความรู้หรือป้าย
นิเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

๒.  กระบวนการจัดการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมที่
เน้นปฏิสัมพันธ์  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย 
และเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 
 

๕ - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง
ให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
และเต็มใจ มีการก าหนดข้อตกลง กฎกติกา ที่ส่งเสริมวินัย
และเห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียน
อย่างมีความสุข 

๔ - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝัง
ให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น  มีการก าหนด
ข้อตกลง กฎกติกา ที่ส่งเสริมวินัยและเห็นประโยชน์ของการ
เรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

๓ - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
ก าหนดข้อตกลง กฎกติกา ที่ส่งเสริมวินัยและประโยชน์ของ
การเรียน ตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

๒ - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๑ - ครไูม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๔ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เป็นรายบุคคล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จ านวนครู.................................คน 

ที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๑๐ ๕ 

๑ 
  

    

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๒  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๒ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

      
๓         
๔         
๕ 

  
    

๖ 
 

      
๗         
๘         
๙         

๑๐         
๑๑         
๑๒         ระดับคุณภาพ 
๑๓         ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๑๔         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๑๕         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๑๖ 

 
      ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๑๗         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา…….…..…คน  
๑๘          
๑๙          
๒๐          
๒๑          
๒๒          
๒๓          
๒๔          
๒๕          

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๕ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ค าอธิบาย     

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ

น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน  รายงานการนิเทศการสอน  คู่มือการวัด

และประเมินผลของสถานศึกษา แบบวัดและประเมินผลรายวิชา วิจัยในชั้นเรียน 

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๓.  แบบวัดและประเมินผลรายวิชา 

๔.  ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน นักเรียน 

๕.  สรุปรายงานการนิเทศการสอน 

๖.  วิจัยในชั้นเรียน 

๗.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  การประเมินนักเรียนจากสภาพจริง และข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

  ๒.  การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

  ๓.  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๖ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

๑. การประเมินนักเรียน
จากสภาพจริง และ
ขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

๕ -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ
และประเมินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

๔ -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ
และประเมินอย่างเป็นระบบ  

๓ -  มีการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบ
และประเมิน 

๒ -  มีการประเมินนักเรียน มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน  
๑ -  มีการประเมินผลนักเรียน 

๒.  การใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
 

๕ -  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่หลายหลาย
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  

๔ -  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 

๓ -  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  

๒ -  ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล 
๑ -  ไม่ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผล 

๓.  การให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน 
 

๕ -  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองทุกครั้ง 

๔ -  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและนักเรียนน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองเกือบทุกครั้ง 

๓ -  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบ่อยครั้ง 
๒ -  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนบางครั้ง 
๑ -  ไมใ่ห้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

 
 
 
 
 
 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๗ 
 

แบบบันทึกผลการประเมิน การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จ านวนครู.................................คน  

ที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๓(๕) ๑๕ ๕ 

๑ 
   

    

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่ง
รายการพฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๓  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการ
หารด้วย ๓ กรณีที่มีเศษ ต่ ากวา่ ๐.๕ ให้
ปัดทิ้ง  ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่
ในช่องคะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

  
 

    
๓     

 
    

๔     
 

    
๕ 

   
    

๖           
๗           
๘           
๙     

 
    

๑๐     
 

    
๑๑           
๑๒     

 
    ระดับคุณภาพ 

๑๓     
 

    ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๑๔     

 
    ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 

๑๕     
 

    ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๑๖ 

 
  

 
    ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๑๗     
 

    ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา…….…..…คน  
๑๘     

 
     

๑๙     
 

     
๒๐     

 
     

๒๑     
 

     
๒๒     

 
     

๒๓     
 

     
๒๔     

 
     

๒๕     
 

     

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๘ 
 

 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการประเมิน  ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินนี้สอดคล้องกับ  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

 การจัดการเรียนรู ้

ค าอธิบาย     

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

๑.  สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน 

๒.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้  รายงานการนิเทศการสอน  บันทึกการประชุม PLC บันทึกการประชุมวิชาการ

สัญจร บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน รายงานการประเมิน

ตนเองของครู(SSR) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

แหล่งข้อมูล  ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. รายงานการนิเทศการสอน   

๓.  บันทึกการประชุม PLC 

๔.  บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕.  รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR) 

๖.  วิจัยในชั้นเรียน 

๗.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

๘.  ครู นักเรียน  

ประเด็นการตรวจสอบ  

๑.  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ๒.  การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนร ู้ 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๘๙ 
 

เกณฑ์ประเมิน  
ประเด็น ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

๑. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๕ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

- ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ - มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๓ - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ หรือ 

- ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒ - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

๑ - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ไม่มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

๒.  การปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนร ู้ 

 

๕ ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

๔ ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่อง  

๓ ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

๒ ครูน าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มาปรับปรุงการสอนเป็นบางครั้ง  

๑ ครูไม่น าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศการสอน มาปรับปรุงการสอน 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ๙๐ 
 

แบบบันทึกผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................... จ านวนครู.................................คน  

ที ่
ตัวชี้คุณภาพ/รายการพฤติกรรม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
๑(๕) ๒(๕) ๑๐ ๕ 

๑ 
  

    

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้ประเมินศึกษารายการประเมิน  
พร้อมทั้งประเมินตามระดับคุณภาพ 
๒.  ให้น าระดับคุณภาพมาใส่ ในชอ่งรายการ
พฤติกรรม 
๓. รวมคะแนน ขอ้ ๑-๒  ใส่ในช่องคะแนน
รวม 
๔. น าคะแนนรวมมาคิดค่าเฉลี่ย โดยการหาร
ด้วย ๒ กรณีที่มีเศษ ต่ ากว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง  
ถ้าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  (ใส่ในช่อง
คะแนนเฉลี่ย) 

๒ 
 

      
๓         
๔         
๕ 

  
    

๖ 
 

      
๗         
๘         
๙         

๑๐         
๑๑         
๑๒         ระดับคุณภาพ 
๑๓         ๕  หมายถึง ยอดเยี่ยม……………….คน 
๑๔         ๔  หมายถึง  ดีเลิศ…………………….คน 
๑๕         ๓  หมายถึง  ดี………………………….คน 
๑๖ 

 
      ๒  หมายถึง  ปานกลาง...................คน 

๑๗         ๑  หมายถึง  ก าลังพัฒนา…….…..…คน  
๑๘          
๑๙          
๒๐          
๒๑          
๒๒          
๒๓          
๒๔          
๒๕          

 

 


