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ข้อเสนอแนะ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
ก. ข้อมูลทั่วไป 

1. สารสนเทศ ร้อยละของผู้เรียน/ครูให้สอดคล้องกับคําอธิบาย หรือเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัว
บ่งชี้ 

2. รวบรวมร่องรอยการปฏิบัติงานให้ครบทุกข้อตามคําอธิบาย แต่ละตัวบ่งชี้ 
3. หลักฐานที่แสดงว่ากรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ/มีส่วนร่วม แผนกลยุทธ์/

แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน อัตลักษณ์ ฯลฯ 
4. หลักฐานที่แสดงว่ากรรมการสถานศึกษาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 รับทราบผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน 
5. หลักฐานที่แสดงว่ากรรมการสถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนนงานที่สําคัญของโรงเรียน 
6. การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการสถานศึกษา ควรมีบันทึกในสมดุบันทึกการประชุม

คณะกรรมการศึกษา และบันทึกการประชุมครูเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบด้วย 
7. หลักฐานที่แสดงว่ามีการเก็บความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดํานินงานของโรงเรียนทั้งในภาค

รวมและในรายโครงการ (ได้แก่ ผู้บรหิาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศกึษา/ผู้ปกครอง ฯ) 

ข.   หลักการทั่วไปของการเขียนโครงการเพื่อใหร้องรับการประเมนของ สมศ. 
1.  ควรมีโครงการที่ครอบคลมุการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  ควรมีโครงการที่ตอบสนองตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาครู พัฒนาระบบบริหาร พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรการด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งมาตรการส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

3. ในการเขียนโครงการควรพิจารณาตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบสามประกอบ ดังนี้ 
3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ย่อย 
3.2 กําหนดเป้าหมายของโครงการควรกําหนดตามตัวบ่งชี้ย่อย 
3.3 ระดับคุณภาพของเป้าหมายควรมีในระดับดี  
3.4 เป้าหมายของโครงการควรกําหนดให้มีทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และความก้าวหน้า 
3.5 กิจกรรมควรมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งกจิกรรมเฉพาะเทศกาล กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมใน

บทเรียน ฯลฯ  

ค. ข้อมูลดา้นการดําเนินงานด้านระบบรหิาร  ตามตัวบ่งชี้ข้อที่ 7,8,9,10,11, 
  ในส่วนนี้ต้องแสดงให้เห็นการดําเนินงานที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ  P D C A โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกขัน้ตอนของวงจร เช่นการกําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา คําขวัญ 
ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจของโรงเรียน การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี การประเมินโครงการ การประเมินความพึงพอใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี  

กรณีโรงเรียนมีผลการประเมนิรอบสองในระดับดีมาก โรงเรียนต้องมีโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศตามคําแนะนําของ สมศ. 
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กรณีโรงเรียนมีผลการประเมนิรอบสองในระดับดี โรงเรียนต้องมีโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรักษา
มาตรฐานตามคําแนะนําของ สมศ. 

กรณีโรงเรียนไม่ได้รับการรับรองในการประเมินรอบสอง โรงเรียนต้องมีโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับสู่มาตรฐานตามคําแนะนําของ สมศ.  

ข้อเสนอแนะการเขียนโครงการที่รองรับด้านนี้ 
1. การเขียนโครงการ 

     1.1 หลักการและเหตผล  ควรนําผลสรุปรายงานโครงการในส่วนที่เป็นผลสําเร็จของโครงการ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานในปีที่ผ่านมารวมทั้งข้อเสนอแนะของสมศ.จากการประเมินรอบสอง 
มาเขียนไว้ในสว่นนี้ (เหตุผลทีท่ําโครงการนี้) 
    1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ควรระบุจํานวนหรือร้อยละของผลสําเร็จ หากเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ควรบอกสภาพความสําเร็จหรอืตัวช้ีวัดความสําเร็จให้ชัดเจน บางโครงการอาจมีเป้าหมายเชิงพัฒนาการด้วย
เช่น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 เป็นต้น 
     1.3 ควรมีการกําหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการ 

2. การเขียนรายงานโครงการ 
     2.1 ต้องมีรายงานให้ครบทุกโครงการที่ระบุในแผนปฎิบัติการประจําปี 
     2.2 ผลสําเร็จของโครงการ แสดงถึง ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หรือเชิงพัฒนาการแล้วแต่กรณี 
     2.3 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ทุกโครงการ 
     2.4 ควรระบุ ปัญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาต่อไป จุดเด่น และจุดพัฒนา 

ง. การนําเสนอทั่วไป 
 1. ควรมกีารแสดงนิทรรศการผลงานครู/นกัเรียน 
2. เร่งรัดเรื่องการรักษาความสะอาดและภูมิทัศน ์
3. การดูแลเรื่องความปลอดภัย เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งของที่ชํารุดที่อาจเป็นอันตราย 
4. การทําความเข้าใจกับผู้ปกครองที่รับ/สง่นักเรียน เรื่องข่าวสารการศึกษา การดูแลเด็ก สุขภาพ ฯ 

โดยเฉพาะระดับปฐมวัย 
5. มารยาทในการพูด การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ 
6. การแสดงจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หรืออตัลักษณ์ด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ ในการนําเสนอในวัน

แรกของการประเมิน 
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การเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ย่อย แหล่งข้อมูลระดับชัน้เรียน แหล่งข้อมูลระดับโรงเรียน บรรยากาศการเรียนรู ้
ที่ควรจัดในวันประเมิน 

1.  เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
สมวัย 

1.1 เด็กมสีุขภาพ
กายสมวัย 

-  บันทกึสุขภาพ น้ําหนัก ส่วนสูง 
สมรรถภาพทางกาย 
-   แผนการจัดประสบการณ์  
-  กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
-  กิจกรรมกลางแจ้ง 

-  สารสนเทศด้านสุขภาพเด็ก น้ําหนัก  
ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย/ กลไก 
-  โครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม  
กีฬาสี  
-  รายงานโครงการ และภาพประกอบ
กิจกรรม 

-  มีการออกกําลังกาย กายบริหาร 5-10 
นาที ช่วงเช้า 
-  ครูเชิญชวนรับประทานอาหาร
หลากหลาย รบัประทานให้หมด 
-  จัดอาหารที่เด็กจะรับประทานได้หมด 
ไม่ตักมากเกินไป มีผักที่เด็กทานได้ 
 

1.2 เด็กมสีุขนสิัย
สมวัย 

-  บันทกึสุขภาพอนามัย 
-  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่ถูกต้อง 
-  สื่อการสอนเกี่ยวกับสุขภาพ 
-  แผนการจัดประสบการณ์ 
-  พฤติกรรม และตัวเด็กที่สะอาดสะอ้าน 
-  สภาพห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

-  สารสนเทศด้านสุขนิสัย การแปรงฟัน 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จัก
ล้างมือ และรักษาความสะอาดของร่างกาย 
-  โครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขนิสัย เช่น 
อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม  
ทันตสุขภาพ  
-  รายงานโครงการ และภาพประกอบ
กิจกรรม 

-  เด็กล้างมือกอ่นรับประทานอาหาร/ 
หลังเข้าห้องน้ํา 
-  เด็กแปรงฟนัหลังอาหาร 
-  เด็กแต่งตัวสะอาด เรียบร้อย มือ เล็บ
มือ หน้า ผม สะอาด 
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ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ย่อย แหล่งข้อมูลระดับชัน้เรียน แหล่งข้อมูลระดับโรงเรียน บรรยากาศการเรียนรู ้
ที่ควรจัดในวันประเมิน 

2.  เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 
และจิตใจ
สมวัย 

2.1  เด็กมี
สุขภาพจิตสมวัย 

-  พฤติกรรมเด็กที่ร่าเริง แจม่ใส ยินดี 
และชื่นชมตนเองและผู้อื่น รว่มกิจกรรม
กับผู้อื่น ยิ้ม ทกัทาย ซึ่งพบได้จากกิจกรรม
ประจําวัน 

-  โครงการทีส่ง่เสริมสุขภาพจิต เช่น กีฬาสี 
วันเด็ก แอโรบิค นิทานเพื่อนรัก ธรรมะใกล้
ตัว ศิลปะศิลปิน เป็นต้น 
-  รายงานโครงการ และภาพประกอบ
กิจกรรม 
 

-  พยามยามให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
รู้สึกสนุก ยิ้มแย้ม แจม่ใส 
-  จัดกิจกรรมศิลปะ อุปกรณ์ ต้อง
เพียงพอ ทั่วถึง ใน 3 วัน อย่าให้ซ้ํากัน
มาก ควรมีกิจกรรมใหม่บ้าง งานไม่ควร
ยากเกินไป ควรให้เหมาะที่เด็กจะทํา
สําเร็จ 
-  จัดให้เด็กเลา่ประสบการณ์ หรือเล่า
เรื่องจากผลงานของตน แสดงความชื่นชม
เพื่อน และตัวเอง  เช่น ตบมือ กล่าวชม 
-  เด็กเล่นร่วมกับเพื่อน มีการแบ่งปัน 

2.2  เด็กมี
สุนทรียภาพสมวัย 

-  เด็กร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ ใน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค ์
-  ป้ายแสดงผลงานเด็ก 
-  แฟ้มสะสมงานเด็ก 
-  ผลงานหรือชิ้นงานศิลปะของเด็ก (ปั้น 
ประดิษฐ์ พับ)  
-  แผนการจัดประสบการณ์ 
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ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ย่อย แหล่งข้อมูลระดับชัน้เรียน แหล่งข้อมูลระดับโรงเรียน บรรยากาศการเรียนรู ้
ที่ควรจัดในวันประเมิน 

3.  เด็กมี
พัฒนาการ
ด้านสังคม
สมวัย 

3.1  เด็กมีวินัยและ
รู้ผิดชอบสมวัย 

-  พฤติกรรมเด็กที่ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ด้วยตนเอง  

-  โครงการทีส่ง่เสริมความคุณธรรม      
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา 
กรุณา มีน้ําใจ เช่น โครงการวิถีพุทธ  
โครงการวันสําคัญ 

-  จัด/ กระตุ้น ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันด้วยตนเอง 
-  จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้เด็กทํางานร่วมกัน 
-  จัดกิจกรรมที่แสดงความเป็นผู้นํา      
ผู้ตาม เช่น นําออกกําลังกาย นําแสดง
ท่าทาง 
-  จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความ
คิดเห็น และรบัฟังความคิดเห็น (ควรยก
มือ เพื่อแสดงให้เห็นความมีระเบียบ) 
-  จัดให้เด็กเก็บของเล่น ของใช้ เป็น
ระเบียบ เช่น การวางรองเท้า หนังสือ 
ของเล่นในมุม 
-  การเทแป้ง บีบยาสีฟัน  
การใช้น้ําในการล้างมือ แปรงฟัน ต้อง
ประหยัด  การรินน้ําดื่มให้เหมาะสมที่จะ
ดื่มหมด 

 3.2  เด็กสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 

-  ข้อตกลงของห้อง 
-  เด็กทํางานร่วมกัน เล่นร่วมกันได้ 
-  พฤติกรรมเด็ก  และวิธีการของครูใน
การบอก สอน ฝึก เด็ก 
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4.  เด็กมี
พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา
สมวัย 

4.1  เด็กมีความใฝ่
รู้สมวัย 

-  มีมุมหนังสือ ที่มีหนังสือเพยีงพอ 
-  ผลงานจากการสอนแบบ Project  
approach  หรือการทดลองต่างๆ เช่น 
ภาพถ่าย แผ่นพับ ผลงานนักเรียน ป้าย
แสดงผลงาน 
-  สถิติการยืมหนังสือ นิทานกลับบ้าน 
 

-  โครงการพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั 
เช่น การสอนแบบ BBL , Project 
approach , กิจกรรมวิทย์ คณิต ภาษา 
(SML), บ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย 
-  โครงการพฒันาสื่อการเรียนรู้ พัฒนา
ห้องเรียน พัฒนาครู  
-  โครงการพฒันาห้องสมุดสําหรับน้อง
ปฐมวัย 
-  สถิติการใชห้้องสมุด การยืมหนังสือ 

-  เด็กต้องเข้ามุมหนังสือ (พยายามหา
หนังสือที่น่าสนใจ แนะนําหนังสือใหม ่
-  ครูแนะนําหนังสือใหม่ และเล่านิทาน
ทุกวันตอนเช้า 
-  จัดให้เด็กยืมหนังสือกลับบ้านได้ 
-  พาเด็กไปค้นคว้า หรือใช้ห้องสมุด 
และในห้องสมดุต้องมีมุมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-  ครูต้องกระตุ้นให้เด็ก ถาม ตอบคําถาม 

 4.2  เด็กมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
สมวัย 

-  ผลงานนักเรียนที่แสดงถึงความพยายาม 
มุ่งมั่น เช่น การฉีกปะ การเรยีนรู้แบบ
โครงการ 
  

-  จัดมมุวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้ทดลอง  
-  จัดให้เด็กทํางานที่น่าสนใจ ให้เด็กได้
จดจ่อทํางาน 
-  กระตุ้นให้เด็กสนทนา ตอบคําถาม 
เช่น สี กลิ่น รปูร่าง ทิศทาง เรื่องที่เรียน
มาแล้ว ถ้า...หนูจะทําอย่างไร 

 4.3  เด็กมีทักษะใน
การสื่อสารสมวัย 

-  ผลงานการขีดเขียน เช่น การวาดภาพ 
การเขียนชื่อตนเอง ตัวเลข 
-  ผลงานศิลปะที่มีการบันทกึเรื่องเล่าของ
เด็ก 
-  บันทกึ การเล่าข่าว เหตุการณ์ ของเด็ก 

-  จัดให้เด็กได้เล่าข่าว เหตุการณ์  
เล่าเรื่องจากผลงาน  
-  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ขีดเขียน2/วาด 
-  กระตุ้นให้เด็กสนทนา โต้ตอบกับผู้อื่น 
-  เด็กต้องสนใจเข้าอ่านหนังสือ เล่าได้ 
ทําท่าทางการอ่านถูกต้อง (พยายาม
หน่อย 2 ตัวชี้ย่อย) 
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 4.4  เด็กมี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
สมวัย 

-  แผนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- แผนกิจกรรมสร้างสรรค ์
-  ผลงานศิลปะ 

 -  จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ไม่ควรให้
ระบายสีตามแบบ 
-  จัดให้เด็กเลา่เรื่องตามจินตนาการ 
-  จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
ตามจินตนาการ (อยู่ที่ครสูั่ง/ บรรยาย) 
-  ครูกระตุ้นถาม เช่น บล็อกชุดนี้ ถ้าไม่
ใช้ต่อ เราจะเล่นอย่างไรได้อีก 
 

5. เด็กมี
ความพร้อม
ในการศึกษา
ในขั้นต่อไป 

5.1  เด็กมีทักษะ
พื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้าน
สมวัย 

-  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย/  การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่ตรงกับ การ
วิเคราะห์หน่วย ในหลกัสูตร 
-  แบบประเมินต่างๆ 
-  การประเมินหลังแผนฯ 
 

-  ข้อมูลนักเรยีนที่แสดงพัฒนาการ 4 ด้าน 
ย้อนหลัง 3 ปี  
 

-  กระตุ้นให้เด็กสนทนา โต้ตอบกับ
บุคคลอื่น ในเรือ่งราวที่เรียนรู้ 
-  เตรียมเลือกหน่วยการเรียนรู้ ที่จะสอน
ในวันประเมิน ดูให้สอดคล้องกับเทศกาล 
ความน่าสนใจ หรือเรื่องที่เด็กสนใจ 
-  กิจกรรมการเรียนรู้ ให้เนน้ การ
ค้นคว้า ทดลอง การใช้แหล่งการเรียนรู้ 
การลงมือปฏิบัติ 
-  กิจกรรมศลิปะ เกมการศึกษา ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
-  เตรียมเพลง คําคล้องจอง ตั้งแต่เช้า-
เย็น สําหรับเกบ็เด็ก เช่น เข้าแถว เก็บ
ของเล่น ล้างมือ กระซิบ ตบมือ หนึ่ง- 
สอง- สาม ฯลฯ 

 5.2 เด็กมีความรู้
พื้นฐานสมวัย 

-  ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้   
เชื่อมโยง  กับ 4 สาระทีค่วรเรียนรู้  
ตัวเด็ก บุคคลและสถานที ่ธรรมชาติ
รอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว 
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6.  
ประสิทธิภา
พของการ
จัด
ประสบการ
ณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็ก
เป็นสําคัญ 

6.1  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย 
6.2 ครหูรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
6.3  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสังคม 
6.4  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

-  ครูดูแลเด็กให้ได้รับวัคซีน โครงการส่งเสริมสุขภาพ เชิญหมอมาฉีดวัคซนี เคลือบฟูออไรด์ 
-  มีโครงการอาหารกลางวัน นม เมนูอาหาร 
- ครูมแีผนการจัดประสบการณ์ ครบ 6 กิจกรรม และสอนครบ 6 กิจกรรม ใน 1วัน และประกอบกับ
ผลงานเด็กในแต่ละหน่วย  
-  จัดให้เด็กทํากิจกรรมเดี่ยว กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ ่
-  ครูคอยกระตุ้นด้วยการใช้คําถาม เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

6.5  ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครวั 

-  ครูยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ พูดเสียงไม่ดังเกินไป  
-  ครูรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ยอมรับในตัวเด็ก 
-  ครูให้เกียรติเด็ก ยอมรับความแตกต่างของเด็ก ไม่ประจาน 
-  ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ปลอบโยน เอื้ออาทร ช่วยแก้ไขปัญหาของ
เด็ก ครูต้องมีข้อมูลเด็กรายบุคคล และวิเคราะห์พัฒนาการ เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริม 
-  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างให้เกียรติสม่ําเสมอ เช่น โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง สารสัมพันธ์ประจําหน่วย วารสาร  

6.6 ครหูรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสมนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็ก 

1. ครูมแีผนการจัดประสบการณ์ ที่บันทึกหลังสอน มีการพัฒนาปรับปรุงแผน อาจใช้ปากกาแดงเพิ่มเติม 
 
2. ครูจัดประสบการณ์หลากหลาย เช่น จัดการสอนแบบโครงการ เรื่องที่เด็กสนใจ 
 
3. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ของเล่นของใช้ สะอาด ปลอดภัย มีแก้วน้ํา แปรงสีฟัน ประจําตัว ติด
ชื่อสัญลักษณ ์ห้องไม่มืด หรอืสว่างเกินไป จัดให้ดูอบอุ่น 
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  4. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เช่น มีพื้นที่

สําหรับการเคลื่อนไหว อากาศสดชื่น มีที่เพยีงพอสําหรับนอน มีมุมประสบการณ์ที่สําคญั เช่น มมุบลอ็ก 
มุมบ้าน มุมหนงัสือ มุมศลิปะ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมเกมการศึกษา และเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
ของในแต่ละมมุควรมีจํานวนเพียงพอ ทําความสะอาดในแต่ละมุม และของแต่ละชิ้น 
 
5. ครูจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศอบอุ่น สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม เช่น จัดสภาพให้คลา้ย
บ้าน อบอุ่น สะอาด เป็นห้องของเด็ก ไม่ใช่ห้องพักครู มีการตกแต่งสวยงาม อาจนําวัสดุท้องถิ่นมาใช้
ประดับตกแต่ง  
 
6. ครูจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คือ จัดกิจกรรมไม่ให้เด็กรูส้กึเบื่อ ไม่ปฏิบัติ 
หวิ ป่วย ซึ่งจะนํามาสู่การแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก เช่น จัดตารางกิจกรรมยืดหยุ่น (อยาก
ประกอบอาหาร ปรับเปลี่ยนเวลา เป็นช่วงก่อนรับประทานอาหาร ประกอบอาหารเสร็จจะได้รับประทาน
เลย,  ไปศึกษานอกสถานที่ เริ่มไปกันแต่เช้า กลับมารับประทานอาหารกลางวัน และนอน เป็นต้น 
 
7.  ครูวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กฯ  ควรมี ตารางวิเคราะห์การเก็บผลงานในพอร์ต
พอลิโอ ว่าจะเก็บเมื่อไร กี่ชิ้น ตามพัฒนาการ จะสังเกตพฤติกรรมตาม มฐ.ไหน เมื่อไร อย่างไร เครื่องมือ
อะไร ควรมีแบบบันทึกผลต่าง ๆ ทีใ่ช้แล้ว ย้อนหลัง ข้อมลูการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
8.  ติดตาม บันทึก พัฒนาการเด็ก อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ควรมี แฟ้มสะสมงานเด็กที่มีการประเมนิ
พัฒนาการเด็กแล้ว, มีบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านต่าง ๆ บันทึกคําพูด คําถาม การเล่าเรื่องของเด็กที่
มีการตีค่าพัฒนาการหรือความก้าวหน้า (เล่าได้เป็นเรื่องราว มีลําดับเหตุการณ์ ใช้ภาษาได้ดี ให้ไปดู
พัฒนาการเปรียบเทียบ) บันทึกน้ําหนักส่วนสูง ... ทุกอย่างต้องถูกตีค่าพัฒนาการ 
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  9.  นําผลประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้าน ไปใช้เพื่อพัฒนาเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ควร
มี แผนที่บันทกึหลังสอน ที่ปรากฏข้อมูลว่าเด็กคนไหน เป็นอย่างไร การสอนน่าสนใจหรือไม่ เด็กตนไหน
จะต้องพัฒนาเรื่องอะไร ครูจะพัฒนาวิธีการสอนในวันต่อไปอย่างไร เช่น ต้องเน้นประสบการณ์สําคัญตัว
เดิม เพราะเด็กยังไม่ได้ ต้องให้เด็กลงมือปฏิบัติ ต้องเตรียมของให้เพียงพอ เป็นต้น 
และควรม ี งานวิจัยในชั้นเรียน มีการพัฒนาสื่อต่างๆ  
10.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ควรมี การสื่อสาร
กับผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการ เพิ่มเติมจากสมุดประจําตัวที่ ให้ผู้ปกครองเซ็นแต่ละภาคเรียน  เช่น ทํา
สมุดสื่อสารพฒันาการ... สัปดาห์นี้น้องรับประทานผักและผลไม้ที่โรงเรียนจัดให้ได้ มีความอดทนและ
ตั้งใจทํางาน เล่นกับเพื่อนได้ ยังไม่ค่อยตอบคําถาม...ผู้ปกครองควรจะ.... 
(ตบช.6 นี้ ครแูต่ละคนควรพยายามทําให้ครบทั้ง 10 ข้อ เช่น มีครู 2 คน ทําข้อ 8 เพียง 1 คน จะได้แค่ 
50%  ไม่ถึง 75% ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
 

 
หมายเหตุ 
 1.  ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สารสนเทศเกี่ยวกับเด็ก รายงานโครงการ จะต้องมีข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง และวิเคราะห์เป็นร้อยละตาม
ระดับคุณภาพ 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย มีการพัฒนาปรับหลักสูตรบ้างหรือยัง 
 3.  แผนการสอน ต้องตรงกับหลักสูตร ชื่อหน่วยต้องตรงกัน 
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รายละเอียดการเตรยีมความพร้อมสําหรบัการประเมนิภายนอกรอบสาม ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรียน 
 

ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ําหนกัส่วนสูง  และสมรรถภาพ 
                  ทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแล 
                  ตนเองให้มีความปลอดภัย (5 คะแนน) 

1.  ข้อมลูน้ําหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุกคน 3 ปีย้อนหลงั พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละภาพรวมของนักเรียนที่ม ี
    น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ (กรมอนามัย)  (รายชั้นเรียนและเป็นภาพรวมของโรงเรียน) ถ้าทําได้ใหส้รุป 
    เปรียบเทียบ 3 ปี  เพื่อดูพัฒนาการ   
2.  ประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ ของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
    เสริมสุขภาพ (สสส.)  นักเรียนทุกคน ข้อมูล 3  ปีย้อนหลัง  เพื่อดูพัฒนาการ 
3.  สถิติการเจ็บป่วย  การใช้ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพฟันโดยอนามัย/ครูอนามัย  การส่งต่อไปหา 
    ทันตแพทย ์ (ฉะนั้นห้องพยาบาลน่าจะต้องมี) ขอ้มูล 3 ปีย้อนหลังเช่นเดียวกัน   
4.  เรื่องของความปลอดภัย  คือ  การดูแลตนเองของนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย  รวมทั้งการดูแลสภาพ 
    บริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัย  ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ที่ 7 ข้อที่ 1 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
5.  โครงการอาหารกลางวันสรุปและรายงานผล น่าจะต้องกล่าวถึงการแก้ไขปัญหานกัเรียนที่ขาดสารอาหาร 
    ด้วย (ถ้ามี) 
6.  ข้อมลูนักเรยีนที่ปลอดยาเสพติด  พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละรายชั้นเรียนและภาพรวมของโรงเรียน 
7.  โครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  และสิ่งมอมเมา 
    เช่น  การเข้าค่ายธรรม   ตํารวจหรือวิทยากรให้ความรูเ้รื่องยาเสพติด  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  ฯลฯ 
8.  กิจกรรมในวันประเมิน  การออกกําลังกาย การออกกําลังกายประกอบเพลงหน้าเสาธง การบรรเลงดุริยางค์ 
     (จะได้ทั้งเรื่องสมรรถภาพและเรื่องสุนทรียภาพ) ป้ายนิเทศเรื่องยาเสพติด  ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพ (5 คะแนน) 1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  วรรณศิลป์  และนันทนาการพร้อมทั้งรายงานโครงการ  
   ถ้าไมม่ีโครงการ ลองดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมบ้าง  เช่น  วันสุนทรภู่  วันเด็ก   
   การแสดงเนื่องในงานต่างๆ ของโรงเรียน  พยายามหาภาพที่เกี่ยวข้องมาให้ได้  และควรจะมีให้ครบทุกด้าน
ที่ขีดเส้นใต้ ในการประเมินโครงการต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(3.51) 
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ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
 2. การบริหารงานของโรงเรียนต้องมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  คือ  มีการนําผลการประเมิน 

   ไปใช้ในการบริหารงาน ในระดับโครงการ ควรมีการนําผลการประเมินโครงการไปประกอบการวางแผนในปี
ต่อๆ ไป 
3. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ให้เห็นภาพว่ามีการจัดการเรียนการสอนจริง  ม ี
   หลักสูตร  มแีผนการจัดการเรียนรู้เพราะนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียนอยู่แล้ว 
4. รางวัลที่โรงเรียน และนักเรียนได้รับที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนนัทนาการ 
5. กิจกรรมในวันประเมิน การใช้วงดนตรีประกอบการร้องเพลงชาติ  มกีารบรรเลงดนตรี  การจัดการเรียน 
   การสอนดนตรี/นาฏศิลป์  และศิลปะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2     ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรมและค่านิยม 
                  ที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ (4 คะแนน) 

1. ดูแบบบันทกึที่แนบมากับคู่มือการประเมิน  ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองประเมินเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งคิดเป็น 
   ค่าร้อยละในภาพรวมของชั้นเรียนและโรงเรียน 
2. ใหค้วามรู้กับนักเรียนในเรื่องคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดี (ตามคู่มอืเพื่อเวลานักเรียนถูกสัมภาษณ์จาก 
   ผู้ประเมิน) พร้อมทั้งดูเรื่องพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคู่มือด้วย) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
                 (4 คะแนน) 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย  ใหส้รุปไว้ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ดูได้จากแบบบันทึกเวลาเรียน   
   หรือสถิติ การมาเรียนของนักเรียน เป็นภาพรวมรายชั้น  ภาพรวมของโรงเรียน 
2. สถิติการออกกลางคัน   ของหาย  บันทึกการเก็บของได้และนํามาส่งให้คุณคร ู การยกย่องผู้เก็บของได้   
   (จากบันทึกการอบรมหน้าเสาธง ฯลฯ) 
3. สมุดบันทึกความดี 
4. ใหค้วามรู้กับนักเรียนเรื่องการเป็นนักเรียนที่ดี (ตามคู่มอืการประเมินเพื่อเวลานักเรียนถูกสัมภาษณจ์าก 
    ผู้ประเมิน)  พร้อมทั้งดูเรื่องพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามคู่มือด้วย) 
5. กิจกรรมวันประเมิน  แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนเช่นการทําเวรสี  การทําเวรในห้องเรียน  การ
ประหยัดน้ําประหยัดไฟ ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
                 (2 คะแนน) 

1. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีสว่นที่เกี่ยวข้องกับการบําเพ็ยประโยชน์ 
   ของนักเรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีการปลูกฝังเรื่อง การบําเพ็ญประโยชน์ 
3. หลักสูตรสถานศึกษา  ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
3. บันทึกการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น  การช่วยเหลอืวัด  ชุมชน ฯลฯ    
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  กิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  
4. สมุดบันทึกความดี 
5.  พฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการบําเพ็ญประโยชน์ 
5. กิจกรรมวันประเมินการทําเวรสี  การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าความรู้จากการอ่านและใช ้
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คะแนน) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่มีเรื่องการค้นคว้าหาความรู้ทั้งจากห้องสมุด การ 
   สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผลงานของนักเรียนที่ได้จากการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการค้นคว้าประกอบการเรียนทั้งใน 
   ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  (ดังนั้นการไปทัศนศึกษาควรมีการออกแบบบนัทึการเรียนรู้ด้วย) ข้อควรระวัง 
อีกอย่างหนึ่งคือ  งานที่เกิดจากการสั่งให้นักเรียนค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตไม่ควรเป็นการคัดลอกแล้ววาง  แต่
ควรเป็นการสังเคราะห์งานไม่ใช่งานของนักเรียนทุกคนเหมอืนกันหมด 
3. โครงงานของนักเรียน (ไม่ใช่โครงงานของครู)  บันทึกการอ่าน 
4. สถิติการใชห้้องสมุด  สถติิการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
5. ถ้าเป็นไปได้ให้นําแบบบันทึกการเรียนรูท้ี่อยู่ท้ายคู่มือการประเมิน (หน้า 78 – 79 ) ไปทดลองใชดู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง 
                 ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานที่  
                 (5 คะแนน) 

1. ปฏิทินกิจกรรมประจําปีการศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายโดยมีการกําหนดให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม 
3. โครงการ/ กิจกรรมวันสําคัญ  พร้อมทั้งการรายงานโครงการ  หรือภาพกิจกรรม 
4. โครงการทัศนศึกษาพร้อมทั้งรายงานโครงการ 
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ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
 5. แบบประเมินการทํางานร่วมกันที่คุณครใูช้ประเมินนักเรียน 

6. ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน 
7. พฤติกรรมนกัเรียนในการทาํงานร่วมกัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4     ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
                 (5 คะแนน) 

 
1. ข้อมูล สถิติร้อยละจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดใน 
   หลักสูตรฯ 2551 
2. พฤติกรรมนกัเรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี 
   วิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เนื่องจากผู้ประเมินจะทําการสมัภาษณ์ 
   และสังเกตผูเ้รียน 
3. ถ้าเป็นไปได้ในแผนของคุณครูควรมีการสอดแทรกเรื่องการสอนด้านการคิดไว้ด้วยรวมทั้งมีการประมิน 
   ปรากฎอยู่ด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้า 
                 กับสังคม (5 คะแนน) 

1. ข้อมูล สถิติร้อยละจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามที่กําหนดใน 
   หลักสูตรฯ 2551  
2. พฤติกรรมนักเรียน  ด้านการทํางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้สนการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี 
   ระหว่างบุคคล  การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการหลกีเลี่ยง 
   พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  เนื่องจากผู้ประเมินจะทําการสัมภาษณ์ 
   และสังเกตผูเ้รียน 
3. ถ้าเป็นไปได้ในแผนของคุณครูควรมีการกาํหนดสมรรถนะสําคัญและมกีารประมินปรากฎอยู่ด้วย 
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ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระ 
                         การเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ละ 2.5 คะแนน) 

ข้อมูลตัวบ่งชี้นี้ สมศ. จะมีจํานวนตัวเลขอยู่แล้ว  แต่สิ่งที่โรงเรียนน่าจะต้องเตรียมไว้เพื่อให้เห็นถึงความ
พยายาม คือ ขอ้มูลและสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งผลการสอบ LAS, NT, O-NET 
รวมทั้งน่าจะมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปรากฎอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วย  และโรงเรียนควรคํานวณเพื่อจะ
ได้รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับใด  วิธีการคิดจะอยู่ในคู่มือการประเมิน  (หน้า 23) 
เชิงปริมาณ 
สูตรการคิด  คอื  (จํานวนผู้เรียนทีผ่่านขีดจํากัดล่าง/จํานวนผู้เรยีนในแต่ละชัน้) X 100 
คะแนนในแตล่ะกลุ่มสาระเทา่กับ 2 คะแนนบวกกับพัฒนาการอีก 0.5 
เชิงพัฒนาการ 
 

พัฒนาการ คะแนนที่ได้ 
สถานศึกษามีคา่ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้......ระดับดี ในระดับชั้น ป.6 ม.3  ม.6 สูงขึ้นหรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก
(ร้อยละ 80 ขึน้ไป) 

0.5 

สถานศึกษามีคา่ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้......ระดับดี ในระดับชั้น ป.6 ม.3  ม.6 คงที ่

0.25 

สถานศึกษามีคา่ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มผีลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้......ระดับดี ในระดับชั้น ป.6 ม.3  ม.6 ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ 0.00 

0 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6    ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที ่
                 เน้นผู้รียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา   
                (5 คะแนน) 

1. ข้อมูลและสถิติเรื่องการอบรมครู 3 ปี ย้อนหลัง อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง  แต่ผู้ประเมินบางกลุ่มก็ยังถือ 
   เกณฑ ์ 20 ชั่วโมงเหมือนเดิม 
2. มีร่องรอยการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ประเมินแผนฯ ไม่ใช่
ตรวจแผนฯ นะ) 
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ตัวบ่งชี ้ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรมที่ต้องเตรียมในวันประเมิน 
 3. มีร่องรอยการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ซึง่แบบนิเทศไมใ่ช่แค ่

   ประเมินสภาพห้องเรียนว่าดีไม่  แต่น่าจะเป็นการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู 
4. มีการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบทุกภาคการศึกษา  อาจทําในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการ 
5.  มีการนําผลการประเมินจากข้อ1 – 4  ใช้ในการพัฒนาครู  โดยดูว่าครูบกพร่องเรืองใดและฝ่ายบริหาร 
    นําไปจัดทําเป็นโครงการในการพัฒนาครูต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู   
                (5 คะแนน) 

1. หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของครู มีการกําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ 
   ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด  หลักการและความสัมพันธ์  รวมทั้งคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
2. มีข้อมลูนักเรียนเป็นรายบุคคล  และนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสอนงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4. การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ป้ายนิเทศอย่าให้เก่ามากนัก) 
5. มีการใชส้ื่อในการจัดการเรียน ข้อมูลภูมิปัญญา   ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ภายนอกภายในโรงเรียน  หลักสูตร 
   ท้องถิ่น  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (ให้ปรากฎอยู่ในแผน)  บันทึการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
   การใช้ห้องสมุด 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้มีหลากหลาย  ทั้ง  แบบทดสอบ  แบบสังเกต  แบบสมัภาษณ์  แบบประเมิน 
   ความพึงพอใจ  แบบประเมินการทํางานเป็นกลุ่ม ฯลฯ 
7. นําบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
8. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริมที่สอดคล้องกับบันทึกผลหลังอแผนการจดัการเรียนรู้ 
9. ข้อมูลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ย้อนหลัง 3 ปี)  ซึ่งต้องสอดคล้องกับบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้   
    (ผลงานวิทยฐานะก็ใช้ได้นะ) 
10. สภาพห้องในวันประเมินน่าจะจัดให้ดูสดชื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 


