
แบบวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน (ด้านสุขภาพ) 
๒. กิจกรรมแอโรบิก ยามเช้า 
๓. บัตรสุขภาพนักเรียน 
๔. กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน 
๕. แบบสรุปกิจกรรม 
๖. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
๗. แบบันทึกการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  มีน้่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายสม่่าเสมอ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แบบบันทึกการวัดน ้าหนักส่วนสูง 
๒. แบบบรรทุกสมรรถภาพทางกาย/แบบสรุปการประเมินสมรรถภาพทางกาย 
๓. แบบบันทึกการจ่ายนม 
๔. โครงการอาหารกลางวัน/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
๕. กิจกรรมประกวดเด็กสุขภาพดี/กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. การเยี่ยมบ้าน 
๔. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , โครงการโรงเรียนสีขาว 
๕. แบบบันทึกสุขภาพ 
๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 



๗. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
๘. ส้าเนาค้าสั่ง 
๙. แบบบันทึกการเชิญวิทยากร 
๑๐. กิจกรรมหน้าเสาธง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
๓. กิจกรรมเสียงตามสาย 
๔. กิจกรรมวันส้าคัญ 
๕. โครงการต่าง ๆ 
๖. ค้าสั่งที่เก่ียวข้อง 
๗. บันทึกการประชุม 
๘. แฟ้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. กิจกรรมหน้าเสาธง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. รายงานกิจกรรมประชาธิปไตย/ภาพถ่าย 
๒. รายงานกิจกรรมกีฬาสี/ภาพถ่าย 
๓. รายงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ภาพถ่าย 
๔. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๕. รายงานเอกสารระบบดูแล 
๖. รายงานกิจกรรม ชุมชน ชมรมในโรงเรียน 
๗. เกียรติบัตร รางวัล โล่รางวัล 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กฬีา/     นันทนาการ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 
 ๑.  สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.  ใบประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ 
๓.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 



๔.  แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ปพ.๕ 
๒. ปพ.๖ 
๓. รายงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๔. บันทึกการมาเรียน 
๕. บันทึกการท้าความสะอาดเขตบริการ 
๖. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๗. รายงานกิจกรรมชุมชน 
๘. แผนการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังสอน) 
๙. เกียรติบัตร-วุฒิบัตร นักเรียน 
๑๐.  บันทึกการปฏิบัติกิจวัตรทางศาสนา 
๑๑.  โครงการ/รายงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
มาตรฐาน (ย่อย ) ที่ ๒.๒  เอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการวันส้าคัญ (วันพ่อ , วันแม่) 
๓. แบบบันทึกการท้าความดี 
๔. ภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
๕. แผนการสอน 
๖. ป.พ.๖ 
๗. แบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียน 
๘. แบบรายงานคุณภาพสถานศึกษา 
๙. โล่/เกียรติบัตร/รางวัล 
๑๐.  ผลงานนักเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
เอกสาร/หลักฐาน 



 
๑. โครงการวันส้าคัญ 
๒. รายงานผลโครงการ 
๓. แบบส้ารวจความพึงพอใจ 
๔. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
๕. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๖. ภาพกิจกรรม 
๗. ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๘. นโยบายของโรงเรียน 
๙. แบบการสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. รายงานโครงการ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. บันทึกการปฏิบัติงานเขตสี , เวรประจ้าวัน 
๔. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ 
๕. สมุดบันทึกความดี/ธนาคารความดี 
๖. ภาพกิจกรรม 

 
 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  

 แหล่งเรียนรู้ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บัตรยืม – คืน 
๒. บันทึกการอ่าน 
๓. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๔. สถิติการใช้ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕. ผลงาน/โครงงานนักเรียนที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้  
๖. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๗. แบบสัมภาษณ์นักเรียน/ผู้เกี่ยวข้อง 
๘. ภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุด 



๙. แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูลการอินเตอร์เน็ต 
๑๐.  แผนการสอนบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื่อค้นถาม 
 เพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
๒. บันทึกการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓. ผลงานนักเรียนด้านการเขียน 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๖. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๗. วุฒิบัตร , เกียรติบัตร ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๘. โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๙. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๐. กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น อ่านวิเคราะห์ข่าว , ภาษาไทยวันละค้า 
๑๑. วิจัยในชั นเรียน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 

 ระหว่างกัน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงงาน 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. บันทึกการประชุม 
๕. โครงงานประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
๖. รายงานผลกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๗. ผลงานนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องสมุด 



๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ผลงานนักเรียน/ใบงาน/ชิ นงาน 
๔. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๕. ภาพถ่าย 
๖. แบบส้ารวจ/สัมภาษณ์ 
๗. บันทึกการใช้สื่อ ICT 

 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้  อย่างมีสติ

สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง  ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ผลงานนักเรียน 
๒. โครงงานนักเรียน 
๓. แบบบันทึกกิจกรรมประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง อ่านข่าว ฯลฯ 
๔. กิจกรรมห้องสมุด เช่น แบบบันทึกรักการอ่าน ฯลฯ 
๕. แบบบันทึกกิจกรรมเสียงตามสาย 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันความสามารถของนักเรียน 
๘. รูปถ่าย 
๙. แบบรายงานผล 
๑๐.  เกียรติบัตร 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงงานต่าง ๆ 
๒. รายงานของนักเรียน 
๓. ชิ นงานกลุ่มของนักเรียน 
๔. ผลงานนักเรียน เช่น แผนผังการคิด ใบงานวิทยาศาสตร์ 
๕. การสัมภาษณ์นักเรียน 
๖. ผลการสังเกตนักเรียน 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ผลงานนักเรียน 
๒. การเรียนแบบโครงงาน 
๓. ผลงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
๔. การเขียนเรียนความ 
๕. ใบงาน 
๖. ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ผลงานนักเรียน 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. โครงงาน 
๔. กิจกรรมหน้าเสาธง , ภาษาไทยวันละค้า , อ่านข่าวประจ้าวัน ,  
๕. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๖. กิจกรรมห้องสมุด 
๗. การจัดนิทรรศการ 
๘. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
๙. ภาพถ่ายการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน 

 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ่าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ปพ.๕ แต่ละกลุ่มสาระ 
๒. ผลสอบ LAS 
๓. แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระแต่ละชั นต่อปี 
๔. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระแต่ละชั นต่อปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 



๑. ปพ.๕ 
๒. แบบบันทึกความสามารถในการสื่อสาร 
๓. แบบบันทึกการใช้เทคโนโลยี 
๔. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
๕. ผลงานนักเรียนในกิจกรรมทักษะการคิด 
๖. แบบบันทึกความสารถในการแก้ปัญหา 
๗. ผลงานนักเรียนจากการใช้เทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๒. แบบบันทึกการอ่าน 
๓. แบบบันทึกการเขียน 
๔. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๕. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
๖. บันทึกการรายงานข่าวหน้าชั นเรียนหรือหน้าเสาธง 
๗. วิจัยชั นเรียนและแก้ปัญหาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๘. การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน 
๙. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
๑๐.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๑๑.  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๑๒.  กิจกรรมเล่าข่าวเช้านี  (หน้าเสาธง) 
๑๓.  ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ข้อมูลคะแนนสอบ O-NET และ NT , LAS 
๒. คะแนนรายคน (ปพ.๖) 
๓. คะแนนภาพรวมของโรงเรียน 
๔. คะแนนภาพรวมของศูนย์ 
๕. ปพ.๕ 

 
………………………………………………….. 



 
 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท่างาน รักการท่างาน สามารถท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บันทึกการประชุมของสภานักเรียน 
๒. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี) 
๔. บันทึกกิจกรรมชุมนุม 
๕. แบบประเมินการท้างานกลุ่ม 
๖. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๗. ภาพถ่าย 
๘. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒  ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของผลงานนักเรียน 
๓. ชิ นงาน 
๔. เกียรติบัตร , วุฒิบัตร , โล่ , ถว้ยรางวัล 
๕. แบบประเมินการท้างานกลุ่ม 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. กิจกรรมโครงงาน 
๓. รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
๔. รายงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๕. รายงานกิจกรรมชุมนุม 



๖. รายงานค่ายจิตอาสาบริการสาธารณะ 
๗. กิจกรรมประชาธิปไตย 
๘. กิจกรรมวันส้าคัญ 
๙. กิจกรรมสหกรณ์ 
๑๐.  รูปถ่ายกิจกรรม  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวอาชีพที่ตนเองสนใจ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงงานเกี่ยวกับอาชีพ 
๒. ชุมนุม 
๓. บันทึกการจัดกิจกรรมแนะแนว 
๔. ตลาดนัดนักเรียน 
๕. เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. สหกรณ์ในโรงเรียน 
๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน 
๘. แหล่งเรียนรู้ด้านบุคคล/อาชีพ 
๙. แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 
๑๐. หนังสือเล่มเล็ก 
๑๑.  รายงานผลโครงการที่เกี่ยวข้อง 
๑๒.  บันทึกการอ่าน 

 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  

 ทักษะกระบวนการ   สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. คู่มือหลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ทะเบียนสื่อ 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. บันทึกผลหลังสอน 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล) 
๔. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๕. บันทึกการประชุมโรงเรียน 
๖. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๗. แบบประเมินการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 
๘. ผลงานนักเรียน 
๙. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
๑๐.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑๑.  โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงสร้างรายวิชา 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
๔. รู้จักผู้เรียนรายบุคคล 
๕. วิจัยในชั นเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู ้
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. จัดท้าแผนปฏิบัติงานการใช้สื่อที่ผนวกการน้าบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน 
๒. จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้/หลักสูตรท้องถิ่น 
๓. โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ทะเบียนการใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 



๖. ทะเบียนเชิญวิทยากรท้องถิ่น/หนังสือเชิญวิทยากรท้องถิ่น 
๗. ข้อมูลจากการนิเทศ/บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน 
๘. ประเมินผลจากการใช้สื่อ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ภาพกิจกรรมการใช้สื่อ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐.  วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕  ครูมึการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ระเบียนการวัดผล/ประเมินผล 
๒. การวิเคราะห์หลักสูตร (วิเคราะห์ในส่วนของเป้าหมาย) 
๓. คู่มือการวัดและประเมินผล (จัดท้าตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ) 
๔. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๕. แบบบันทึกพัฒนาการเรียนรู้ 
๖. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 

- แบบทดมอบ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบฝึกปฏิบัติ (ตามลักษณะธรรมชาติของวิชา) 

๗. ผลงานนักเรียน 
- โครงงาน 
- หนังสือเล่มเล็ก 
- สมุดภาพ  
ฯลฯ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖  ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้าน การเรียนและคุณภาพชีวิตด้าน
ความเสมอภาค 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๓. บันทึก classroom meeting  
๔. การบันทึกประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๕. ข้อมูลติดตามนักเรียน 



๖. เอกสารเกี่ยวกับการแนะแนว 
๗. เอกสารรายงานผลการเรียน 
๘. เอกสารศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๙. บัตรสุขภาพผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการจัดการ
สอน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. วิจัยในชั นเรียน 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของคร ู
๔. รายงานการอบรมของครู 
๕. เอกสารรายงานผลการเรียน 
๖. แฟ้มสะสมงานครู 
๗. วุฒิบัตร , เกียรติบัตร 
๘. รายงานโครงการที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี 

 ของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. วุฒิบัตร , เกียรติบัตร , ผลงานดีเด่น 
๓. ข้อตกลงการแต่งกายของสถานศึกษา 
๔. ร่วมรณรงค์ในวันส้าคัญต่าง ๆ (รายงาน) 
๕. ค้าสั่งจากหน่วยงานต่าง ๆ 
๖. ใบประกอบวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและ 
เต็มความสามารถ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 



๑. บัญชีมาปฏิบัติราชการ 
๒. ตารางสอน 
๓. สมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
๔. ทะเบียนการลา 
๕. แผนการสอน 
๖. ทะเบียน สื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย 
๗. เอกสารประเมินผลการสอน 
๘. เกียรติบัตรของนักเรียนที่รับผิดชอบ 
๙. เกียรติบัตรของครู 
๑๐.  ค้าสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ 

 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑-๖   
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. fortfolio ของผู้บริหาร 
๒. แผนกลยุทธ์ 
๓. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๔. ค้าสั่งมอบหมายงาน ๔ ฝ่าย (นิติบุคคล) 
๕. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖. รายงานการประชุม 
๗. คู่มือการบริหารงานของสถานศึกษา 
๘. รายงานผลการประเมินภายใน/SAR 
๙. รายงานแผนการปฏิบัติราชการ (สรุปผลโครงการ ๔ ฝ่าย) 
๑๐.  ผลการส้ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด้าเนินงาน 
๑๑.  หลักสูตรสถานศึกษา 
๑๒.  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
๑๓.  บันทึกการนิเทศ/คู่มือการนิเทศ 
๑๔.  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท ฯลฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก่าหนด 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 



๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. ค้าสั่งการแต่งตั งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/พรบ. 
๖. ภาพถ่าย 
๗. แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘. รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
๙. SAR การด้าเนินงานประจ้าปีของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบ 
๑๐. หลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๑.  กลยุทธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๒.  แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน 

การด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บันทึกการประชุม 
๒. รายงานการประชุม 
๓. บันทึกการก้ากับ ติดตาม ของคณะกรรมการ/สมุดเยี่ยม 
๔. แบบบันทึกแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
๕. SAR จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. หลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๗. กลยุทธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๙. ภาพถ่าย 
๑๐.  แบบบันทึกการส้ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานของสถานศึกษา/คณะกรรมการ 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ประชุมผู้ปกครอง 
๒. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ /โดยมีผู้ปกครองเข้ามาร่วม 



๓. ทะเบียนการลงชื่อของคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ภาพถ่าย 
๕. แบบส้ารวจความพึงพอใจ 
๖. แบบบันทึกแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง/ข้อเสนอแนะ 

 
 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
๒. หลักสูตร  
๓. หลักสูตรท้องถิ่น 
๔. แบบประเมินหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถ และความสนใจ 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. เอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม เช่น รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. รายวิชาที่ก้าหนดในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
 ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. รายงานกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ 
๒. รายงานการพอนักเรียนไปทัศนศึกษา 
๓. รายงานกิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆ 
๔. รายงานค่ายการเรียนรู้ 
๕. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๖. แบบบันทึก/สถิติการใช้ห้องสมุด 
๗. รายงานโครงงาน 
๘. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 



๙. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
๑๐.  ภาพถ่าย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๔  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แบบบันทึกการนิเทศ/รายงานโครงการนิเทศภายใน 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. รายงานโครงงานของนักเรียน 
๔. รายงานค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๕. รายงานการพานักเรียนไปทัศนศึกษา+ชิ นงาน , ผลงาน , ใบงาน 
๖. ผลงาน , ชิ นงานนักเรียนตามกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 
๗. ผลงาน , ชิ นงานนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ 
๘. ภาพถ่าย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๕  นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง 

   การเรียนการสอนอย่างสม่่าเสมอ 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการ/กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน (การจัดการเรียนการสอน) 
๒. แบบนิเทศ 
๓. รายงานผลการนิเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
   ถึงผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ 
๓. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๔. กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๕. รายงานผลการด้าเนินกิจกรรม 

 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 



เต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิอ่านวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม 
  ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ค้าสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการอาคารสถานที่ 
๒. โครงสร้างการบริหารงานตามโครงการ 
๓. การเตรียมห้องเรียนอาคารสถานที่ให้พร้อม 
๔. แบบประเมินโครงการอาคารสถานที่ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๖. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ 
๗. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ , บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๘. แผนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบ 
๙. ระเบียน กฎ ข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการ 
๑๐.  ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๑.  รายงานผลโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
  ของผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน 
๒. ค้าสั่งการปฏิบัติงาน 
๓. หนังสือเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
๔. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๕. กิจกรรมแอร์โรบิคยามเช้า 
๖. กิจกรรมอาหารกลางวัน , อาหารเสริม 
๗. บันทึกการแปรงฟัน 
๘. บันทึกการล้างมือ 
๙. บันทึกการดื่มนม 
๑๐.  บันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน 
๑๑.  ภาพถ่าย 
๑๒.  รายงานผลโครงการ 
 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการห้องสมุด 3D 
๒. บันทึกการใช้ห้องสมุด 
๓. บันทึกการยืม – คืน หนังสือ 
๔. บันทึกการสืบค้นข้อมูลในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ค้าสั่งผู้รับผิดชอบโครงการ 
๖. ทะเบียนผู้บริจาคหนังสือ 
๗. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๘. ทะเบียนการให้บริการชุมชน 
๙. แผนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๑๐.  ทะเบียนคุมหนังสือ 
๑๑.  สถิติการใช้ห้องสมุด 
๑๒.  รายงานผลการด้าเนินงานโครงการห้องสมุด 3D 

 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามก่าหนดใน กฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๒.๑  ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนกลยุทธ์ , บันทึกการประชุม 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๓. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
๕. หลักสูตร 
๖. SAR 
๗. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒  จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. ค้าสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 



๒. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
๓. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๔. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๕. ปฏิทินการด้าเนินงานกิจกรรม 
๖. บันทึกการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๗. บันทึกการนิเทศติดตาม 
๘. รายงานแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (SAR) 
๙. รายงานผลการด้าเนินการกิจกรรม/โครงการ 
๑๐.  รายงานการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๑.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
๑๒. บันทึกการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
๑๓. ภาพถ่ายฯ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
๒. ค้าสั่งมอบหมายงาน 
๓. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๔. แบบบันทึกและเอกสารเก็บข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ 
๕. ข้อมูลสารสนเทศประจ้าปีของสถานศึกษา 
๖. รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
๗. ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
๘. รายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 
๙. คูม่ือขอบข่ายงานของแต่ละฝ่าย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. รายงานผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 



๔. การนิเทศ 
๕. รายงานการประชุมของสถานศึกษา 
๖. รายงานการประชุมของกรรมการสถานศึกษา 
๗. ค้าสั่งของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕  น่าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. บันทึกสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๒. บันทึกสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๖. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ้าปี 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๖  จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. SAR 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

 แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
   การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสาร/หลักฐาน 
 



๑. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั งภายใน/นอกสถานศึกษา 
๒. บันทึกการใช้ห้องสมุด 
๓. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๔. รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๕. ค้าสั่ง 
๖. ผลงานนักเรียน 
๗. บันทึกการประชุม 
๘. แผนปฏิบัติราชการ 
๙. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั งภายใน/นอกสถานศึกษา 
๑๐.  ภาพถ่าย 
๑๑.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร/หลักฐาน 
๑. บันทึกการประชุม ครู และบุคลากร 
๒. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๓. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. หนังสือเชิญประชุม 
๕. รายงานโครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๖. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
๗. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
๘. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
๙. รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นที่ก่าหนดขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ 
๒. โครงการต่าง ๆ 



๓. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒  ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๓. รายงานโครงการ 
๔. ร่องรอยการด้าเนินงาน 
๕. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๖. บันทึกการประชุม 
๗. ภาพถ่าย 
๘. เกียรติบัตร 
๙. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๑๐.  สมุดตรวจเยี่ยม 
๑๑.  แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
๑๒.  SAR 

 
มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๑  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง 

  การปฏิรูปการศึกษา 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. โครงการพิเศษ เช่น โครงการภาษาพาเพลิน , โครงการวิทย์-คณิตแสนสนุก 
๒. รายงานโครงการ 
๓. แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
๔. แผนกลยุทธ์ 
๕. รายงานการประชุม 
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕.๒  ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

๑. รายงานโครงการ 
๒. แฟ้มสะสมงาน , โครงงาน 
๓. แบบบันทึกการอ่าน 
๔. เกียรติบัตร 
๕. ภาพถ่าย 
๖. วิจัยในชั นเรียน 

 


