
ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

การวิเคราะหตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(เอกสาร หลักฐาน รองรอย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. รอบท่ี ๓) 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑  ผูเรียนมีสุขภาพการสุขภาพจิตท่ีดี 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๑ .๑   ผูเรียนมีนํ้าหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหม ี

                            ความปลอดภัย 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 

๒.  สถิติการมาเรียน 

๓.  สถิติการเจ็บปวย 

๔.  สถิติการใชหองพยาบาล 

๕  บันทึกการแปรงฟน 

๖.  บันทึกการด่ืมนม 

๗.  แบบบันทึกสุขภาพ  การวัดสวนสูง  การช่ังนํ้าหนัก 

๘.  ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

๙.  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  

๑๐.ขอมูลบันทึกการพัฒนาการของผูเรียน,สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ   

๑๑.บันทึกการเย่ียมบาน 

๑๒. แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

๑๓. การจัดปายนิเทศ 

๑๔. แฟมภาพกิจกรรม 

๑๕. การจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมในหองเรียนละในโรงเรียน 

๑๖. โครงการกีฬาสีในโรงเรียน 

๑๗. กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

๑๘. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนโดยฝายปกครอง 

๑๙. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๒๐. หารั้วพันธกิจปองกันยาเสพติด (รั้วครอบครัว,รั้วโรงเรียน,รั้วชุมชน,รั้วสังคม,รั้วชายแดน) 

๒๑. บันทึกการประชุม 

๒๒. วุฒิบัตร,เกียรติบัตรนักเรียนที่มีสขุภาพดี 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๑ .๒   ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม 

๒.  สถิติการเขารมกิจกรรม 
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๓.  รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 

๔.  แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 

๕  ใบสมัครการเขารวมกิจกรรมชุมนุม 

๖.  กิจกรรมหนาเสาธง(แอโรบิค) 

๗.  บันทึกการประชุม 

๘.  โครงการวันสําคัญ(ปใหมสดใสกับวันเด็ก) 

๙.  แบบสรุปโครงการกีฬาสี  วันเด็ก  วันปใหม ฯลฯ  

๑๐.ผลงานนักเรียน   

๑๑.ภาพรองรอยการจัดกิจกรรม 

๑๒.วุฒิบัตร  เกียรติบัตร  โลรางวัล 

๑๓.รายงานการจัดกิจกรรมการดูแลตนเอง(ดานความปลอดภัย) 

 

---------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๒ .๑   ผูเรียนเปนลูกท่ีดีของพอแม  ผูปกครอง 

เอกสาร/หลักฐาน 

 

๑.  แบบบันทึกการเย่ียมบาน 

๒.  งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๓.  บันทึกการประชุมผูปกครอง 

๔.  สมุดบันทึกความดี 

๕  แบบสัมภาษณนักเรียน 

๖.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๗.  สมุดรายงานผลการเรียน (แบบ ป.พ. ๖)  สมุดรายงานผลการเรียน 

๘.  แบบสํารวจพฤติกรรมของนักเรียน 

๙.  ผลงานนักเรียน  เชน เรียงความ ไดแก  ครอบครัวของฉัน,วันพอ,วันแม  เปนตน  

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๒.๒   ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 

 

๑.  แบบบันทึกการมาเรียน/สถิติการมาเรียนประจําวัน 

๒.  แบบบันทึกการเย่ียมบาน 

๓.  กิจกรรมโฮมรูม 

๔.  แบบบันทึกความดี 

๕  บันทึกการประชุมสภานักเรียน 

๖.  บันทึกการอานของนักเรียน 

๗.  แบบ ป.พ. ๖ 

๘.  บันทึกการดูแลเขตบริการ 

๙.  สมุดออมทรัพย  

๑๐.กิจกรรมวันสําคัญ   

๑๑.บันทึกการละหมาด 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๒.๓   ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  แผนปฏิบัติราชการประจําป,แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.  แผนการจัดการเรียนรูของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวของ 

๓.  ขอมูลเอกสาร  แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว  แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ  แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม   
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     เปนตน 

๔.  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๕  สมุดบันทึกความดี 

๖.  ประวัตินักเรียน 

-------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๓  ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๓.๑   ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  บันทึกการใชหองสมุด/สถิติ 

๒.  สมุดบันทึกการอาน 

๓.  บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร 

๔.  แผนการจัดการเรียนรู 

๕  บัตรยืม-หนังสือหองสมุด 

๖.  บันทึกรายงานขาวประจําวัน 

๗.  บันทึกภาษาไทยวันละคํา 

๘.  บันทึกการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย 

๙.  ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการสืบคนจากอินเตอรเน็ต  หองสมุดและแหลงเรียนรู 

๑๐. ภาพถายกิจกรรม 

๑๑. เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรม 

๑๒. การรายงานโครงการ 

๑๓. การจัดกิจกรรมหองสมุด 

๑๔. โครงงาน 

๑๕. บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑๖. ผลการสัมภาษณผูเรียนและผูเกี่ยวของ 

๑๗. แบบบันทึกการเรียนรูผูเรียน 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๓.๒   ผูเรียนเรยีนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  คําสั่งมอบหมายงาน 

๒.  โครงการสําคัญตางๆ ไดแก  หองสมุด  ศึกษาแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วันสําคัญ ฯลฯ 

๓.  แบบสํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔.  แบบบันทึกขออนุญาตไปศึกษาแหลงเรียนรู 

๕  แผนการจัดการเรียนรู 

๖.  ในงานนักเรียน  โครงงาน 

๗.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 

๘.  ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการศึกษาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

๙.  ภาพถายกิจกรรม  

๑๐.รายงานผลการดําเนินโครงการ   

๑๑.ผลการประกวดกิจกรรมทางวิชาการ 
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๑๒.เกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรมการประกวดตาง  ๆ

๑๓.บันทึกการประชุม 

-------------------------------- 

 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๔  ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๔.๑   ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  ป.พ. ๕  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๒.  แฟมสะสมผลงานนักเรียน 

๓.  ป.พ. ๖ 

๔.  ป.พ. ๘ 

๕  แบบสัมภาษณตางๆ 

๖.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

๗.  แบบประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะห 

๘.  เกียรติบัตร 

๙.  โครงงาน  แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

๑๐. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด 

๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๑๒. ผังความคิด  สมุดงานนักเรียน 

๑๓. ผลงานการวิเคราะหขาว 

๑๔. ผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน 

๑๕. บันทึกการนําเสนอหนาแถวในตอนเชาหรือหนาช้ันเรียนของนักเรียน 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๔.๒   ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

๒.  การเรียนรูจากแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๔.  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 

๕  แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล 

๖.  รายงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๗.  รายงานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

๘.  รายงานโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๙.  แผนการจัดการเรียนรูกระบวนการกลุม  

๑๐. บันทึกการทํางานกลุม   

๑๑. รายงานกิจกรรมลูกเสือ 

๑๒. รายงานกิจกรรมชุมนุม,ชมรม 

๑๓. รายงานโครงการสัมพันธชมชน 
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๑๔. รายงานกิจกรรมจิตอาสา 

๑๕. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ป.พ. ๕) 

๑๖. แบบบันทึกความสามารถในการสื่อสาร 

๑๗. แบบบันทึกการใชเทคโนโลยี 

๑๘. แบบบันทึกความสามารถในการคิด 

๒๐. แบบบันทึกความสามารถในการแกปญหา 

 

-------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๑   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  ป.พ. ๕   

๒.  ผลคะแนนการสอบ o – net ,  nt  สาระการเรียนรูภาษาไทย 

๓.  เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

๔.  แบบบันทึกกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนทางการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๕  โครงการพัฒนาการเรียนแบบสัมภาษณตางๆ 

๖.  ป.พ. ๖ 

๗.  แผนการจัดการเรียนรู 

๘.  การทําวิจัยในช้ันเรียน 

๙.  การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

๑๐. ภาระงานของนักเรียน (ช้ินงาน) 

๑๑. การจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับโรงเรียน,ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา,สํานักงานเขต 

      พื้นที่การศึกษา 

๑๒. การจัดแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๒   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษา 

                           ปท่ี ๓, ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

๓.  ป.พ. ๕ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   

๔.  เกียรติบัตรแสดงความสามารถดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับตาง  ๆ

๕  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

๖.  โครงงานคณิตศาสตร 

๗.  แผนการจัดการเรียนรู 

๘.  วิจัยในช้ันเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๙.  ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร  

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๓   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้น  

                           ประถมศึกษาปท่ี  ๓, ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้นมัธยมศึกษา 

                           ปท่ี  ๖ 

เอกสาร/หลักฐาน  



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

๑.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

๓.  แบบ ป.พ. ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

๔.  แผนการจัดการเรียนรู 

๕  โครงงานวิทยาศาสตร 

๖.  เกียรติบัตรแสดงความสามารถดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับตาง  ๆ

๗.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

๘.  กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

๙.  กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ 

๑๐.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๔   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

๓.  แบบ ป.พ. ๕ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

๔.  แบบ ป.พ. ๖ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

๕  เกียรติบัตรแสดงความสามารถดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๕   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้น 

                          ประถมศึกษาปท่ี ๓,ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้นมัธยมศึกษา 

                          ปท่ี  ๖ 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  แบบ ป.พ. ๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๓.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

๔.  แบบทดสอบสมรรถภาพนักเรียน   

๕.  สรุปโครงการการแขงขันกีฬา -  กรีฑานักเรียน   

๖  โครงการสงเสริมสุขภาพ 

๗. โครงการโรงเรียนสีขาว 

๘. คายวิชาการ 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๖   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษา 

                           ปท่ี ๓,ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนศิลปะ/บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

๒.  ผลงานนักเรียน  

๓.  ภาพถายกิจกรรม 

๔.  เกียรติบัตร, วุฒิบัตรนักเรียน   

๕.  เอกสารรายงานผลการเรียน   

๖  แฟมสะสมผลงานนักเรียน 

๗. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๘. ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๙.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๗   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                           ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓,ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้น 

                           มัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  แบบ ป.พ. ๕ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒.  แบบ ป.พ. ๖ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๓.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๔.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

๕.  เกียรติบัตร, วุฒิบัตร , โลรางวัล   

๖  ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน 

๗. การเรียนรูแบบโครงงาน 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๕.๗   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับชั้น 

                          ประถมศึกษาปท่ี ๓,ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ ,ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และชั้นมัธยมศึกษา 

                          ปท่ี  ๖ 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  ผลการประกันคุณภาพภายใน 

๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๓.  ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓ 

-------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๖.๑   ประสิทธิผลการดําเนินการสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  รายงานการพัฒนาตนเอง   

๒.  รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 

๓.  แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกผลหลังการสอน 

๔.  บันทึกการนิเทศ 

๕  บันทึกการประเมินผลการจัดการเรียนรู 

๖.  รายงานโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

๗.  บันทึกการผลิตสื่อและการใชสื่อ 

๘.  ระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

๙.  เครื่องมือประเมินผล  ไดแก  แบบทดสอบ  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ  แบบประเมินความพึงพอใจ 

     เปนตน 

๑๐. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 

๑๒. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับสถานศึกษา 

  

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๖.๒   ทํางานอยางมีความสุข  มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  บันทึกการประชุม  

๒.  แผนปฏิบัติราชการปะจําป 

๓.  แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกผลหลังการสอน   

๔.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๕.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของโรงเรียน 

๖.  M O U ระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน 

๗.  การวิจัยในช้ันเรียน 

๘.  ขอมูลนักเรียนรายบุคล 

๙.  การสอนแบบโครงงาน 

๑๐.ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๑๑.แบบบันทึกการเย่ียมบานนักเรียน 

๑๒.แบบบันทึก  Classroom  metting 

๑๓.แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

๑๔.บันทึกการใชแหลงเรียนรูในหองเรียนและในโรงเรียน 

๑๕.รายงานโครงการตางๆ  เชน  โครงการจดภูมิทัศน  โครงการพัฒนาการอานออกเขียนได  เปนตน 

 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๗.๑   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  คําสั่งโรงเรียน “การแบงงาน  ๔  กลุมบริหาร   

๒.  แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓.  หลักสูตรสถานศึกษา/คูมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๔.  คูมือการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ฝายงาน 

๕   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖.  แผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

๗.  แผนพัฒนางานบุคคล 

๘.  บันทึกการประชุมครูและบุคลากรของแตละฝายงาน 

๙.  เอกสารนิเทศภายใน / บันทึกการนิเทศ 

๑๐. แผนการจัดการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๑๑ เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ป.พ.ตางๆ ) 

๑๒. แบบรายงาน/สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

๑๓. รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๗.๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

๒.  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓.  แผนปฏิบัติราชการปะจําป 

๓.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔.  แบบสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๕.  หลักสูตรสถานศึกษา 

๖.  แผนกลยุทธ 

๗.  หนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ/ใบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม 

 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๗.๓   บรรยากาศและสภาพแวดลอม 

เอกสาร/หลักฐาน  

๑.  แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๒.  โครงการปรับภูมิทัศนดีมีแหลงเรียนรู 

๓.  โครงการปลอดภัยไวกอน 

๓.  ภาพถายกิจกรรม 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

๔.  สภาพบริบท  สภาพบรรยากาศในโรงเรียน 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๗.๔   ความยั่งยืนและตอเน่ืองของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.  แผนกลยุทธ 

๓.  แผนปฏิบัติราชการปะจําป 

๓.  รายงานการประชุมคณะตางๆ 

๔.  สรุปผล  รายงานผล  ประเมินผลโครงการ 

๕.  สรุปผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

๖.  ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 

------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

ตัวบงชี(้ยอย)ท่ี ๘.๑ – ๘.๘   

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒.  แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓.  แผนกลยุทธ 

๔.  หลักสูตรสถานศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร 

๕   ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

๖.  ปฏิทินปฏิบัติงานฝายตางๆ 

๗.  รายงานโครงการ 

๘.  แฟมพัฒนางานของครูบุคลากร 

๙.  สมุดเย่ียมโรงเรียน 

๑๐. บันทึกการนิเทศติดตาม 

๑๑  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 

๑๒. แบบประเมิน  เครื่องมือ  คูมือ  เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 

๑๓. บันทึกการประชุม 

๑๔. ผลการทดสอบระดับชาติ  o – net ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓  

๑๕. ผลการทดสอบระดับชาติ  nt ช้ันประถมศึกษาปที่  ๓  

๑๖. ภาพถายกิจกรรม 

 

-------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  แผนกลยุทธ   

๒.  แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔.  รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

๕.  คําสั่งโรงเรียน 

๖.  บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคร,ูนักเรียน,ผูปกครอง,คณะกรรมการสถานศึกษา 

๗.  เกียรติบัตร  โลรางวัล  หนังสือเชิดชูเกียรติ 

๘.  บันทึกการนิเทศภายใน 

๙.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 

๑๐. บันทึกการสัมภาษณ  การสังเกตและการสอบถาม 

๑๑  ผลงานนักเรียน 

๑๒. ภาพถายกิจกรรม 

  

------------------------------- 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน 

๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคลองกับเอกลักษณ 

จุดเนนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

๔. เอกสารหลักฐานที่ไดรับการยอมรับ , รางวัล ,โล , ใบประกาศเกียรติคุณ , เกียรติบัตร ,  

     หนังสือเชิดชูเกียรติ 

๕. การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

 

…………………………………… 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑. โครงการเดนของโรงเรียน อยางนอย ๒ โครงการ 

๒. รายงานโครงการ 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔. แบบประเมินโครงการ 

๕. แผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๖. ภาพถาย 

๗. จุลสาร , วารสาร , website 

๘. หลักสูตรทองถ่ิน 

๙. หลักฐานการนิเทศ/แบบติดตามนิเทศ 

๑๐. บันทกการประชุม 

๑๑. แบบสังเกต/แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๒. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ภาคี ๔ ฝาย 

๑๓. แบบลงทะเบียนเขารวมประชุม/กิจกรรม 

๑๔. แผนการจัดการเรียนรู 

๑๕. แฟมสะสมงานนักเรียน 

๑๖. คําสั่งโรงเรียน 

๑๗. ผลงานนักเรียน 

๑๘. การจัดนิทรรศการ 

๑๙. บันทึกหลังสอน 

๒๐. การเผยแพรโครงการ/กิจกรรม ตอสถานศึกษาอื่นๆ และชุมชน (หนังสือเผยแพร/ผลงาน) 

๒๑. หนังสือเชิญวิทยากร 

๒๒. หนังสือขอบคุณ 

๒๓. รายงานผลการพัฒนาตนเองชองครูบุคลากร 

 

……………………………………….. 



ศน.ติ๊ก นพดล  โปงอาย สพป.เชียงใหม ๓ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑. แผนกลยุทธ 

๒. แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. MOU บันทึกขอตกลงรวมกันฯ ระหวาง สพป. , หนวยงานสวนทองถ่ิน 

๕. ผลการประเมินภายนอกรอบสอง 

๖. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (คูมือการดําเนินงานโรงเรียน) 

๗. รายงานผลการดําเนินงาน 

๘. วุฒิบัตร/ภาพความสําเร็จตาง  ๆ

๙. บันทึกการประชุม 

๑๐. ภาพถาย 

๑๑. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

 

………………………………………… 

 

 


