รายละเอียดการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์ใหม่)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
เนื้อหา

แหล่งข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียน สถิติ การวัดและประเมินผล

1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
- จานวนบุคลากร
- วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (จานวนบุคลากรที่จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) งานการเจ้าหน้าที่
- สาขาวิชาทีค่ รูจบการศึกษา
- ภาระงานสอนของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
งานทะเบียนฯ (สรุปภาระงานสอนแต่ละ
ภาคเรียน)
1.3 ข้อมูลนักเรียน
งานทะเบียนฯ
- จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ตารางรายละเอียดแต่ละห้อง)
- จานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2558-2560 (ขอแค่ตัวเลขจานวนนักเรียนค่ะ)
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
งานทะเบียนฯ
- จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3.00 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2560 (จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
1.5 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
งานทะเบียนฯ
1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(ขอรายงานผลการทดสอบที่ได้จากสทศ.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจาปีการศึกษา 2560
เพื่อใส่ในภาคผนวก)
- คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดสพฐ.
สกอ. และระดับประเทศ
1.5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนกตามรายวิชา (เฉพาะคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน)
1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
1.6.1 จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ)
- ห้องสมุดโรงเรียน/ โซน ICT ในห้องสมุด
- งานห้องสมุด + งานประกันฯ
1.6.2 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
- อุทยาน/ พิพิธภัณฑ์
- งานประกันคุณภาพ
1.7 ข้อมูลงบประมาณ และทรัพยากร
ฝ่ายบริหาร (การเงิน/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) + งานประกันฯ
1.8 ข้อมูลอาคารสถานที่
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม
งานประกันฯ
1.10 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ
งานประกันฯ
- ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
1.12 ผลงานดีเด่นของอาจารย์ และนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิชาการ/ งานธุรการ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินจาแนกตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ดังนี้
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
ร่องรอยหลักฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1.1 1. ความสามารถในการอ่าน 1. ความสามารถในการอ่านและเขียน - แบบประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเขียน การสื่อสาร
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
วิชาการของ
และการคิดคานวณตาม
และเขียน จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผู้เรียน
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ม.1-ม.6)
ระดับชั้น
- สรุปผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน จาแนกตาม
ระดับชั้น

2. ความสามารถในด้านการสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามระดับชั้น

3. ความสามารถในด้านการคิด
คานวณเหมาะสมตามระดับชั้น

แหล่งข้อมูล
- งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- งานทะเบียนฯ

- ตัวอย่างบันทึกการอ่าน
- ฝ่ายวิชาการ
- สรุปผลการประเมินโครงการรักการอ่าน
แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
- งานทะเบียนฯ
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการ
+ งานเทคโนโลยี
ประเมินความสามารถในด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาแนกตาม
ระดับคุณภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.6)

- ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน - งานทะเบียนฯ
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จาแนกตามระดับชั้น
- แบบประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน
- งานทะเบียนฯ
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการ
+ งานเทคโนโลยี
ประเมินความสามารถในด้านการคิด
สารสนเทศ
คานวณ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น ม.1-ม.6)

2. ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ น ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

- ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน - งานทะเบียนฯ
ด้านความสามารถในการคิดใน
รายวิชาคณิตศาสตร์
- แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
- งานทะเบียนฯ
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการ
+ งานเทคโนโลยี
ประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
สารสนเทศ
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น แก้ปญ
ั หา
และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
จาแนกตามระดับคุณภาพ ม.1-ม.6)

- ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน - งานทะเบียนฯ
ด้านความสามารถในการคิด

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
3. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เกณฑ์การพิจารณา
ร่องรอยหลักฐาน
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกตาม
มีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล
- งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับคุณภาพ ม.1-ม.6)

4. ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ

มาตรฐานที่ 1.2
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

- ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน - งานทะเบียนฯ
ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
1. ความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมใน - แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
- งานทะเบียนฯ
แต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
+ งานเทคโนโลยี
ความก้
า
วหน้
า
ทางการเรี
ย
นเพิ
ม
่
ขึ
น
้
ในแต่
และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
สารสนเทศ
ละปีตามหลักสูตร)
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนทีได้
- งานทะเบียนฯ
ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป จาแนกตาม
ระดับชั้น ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2
และปีการศึกษา 2559 และ 2560
1. ผลการทดสอบระดับชาติของ
- คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET งานทะเบียนฯ
ผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
ของนร. ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสาธิต - สรุปคะแนน
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ
จากสทศ. เพื่อ
คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด สพฐ.
ใส่เป็นอ้างอิง
สกอ. และประเทศ
ในภาคผนวก

6. ความพร้อมในการศึกษา 1. ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
- แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
- งานทะเบียนฯ
ต่อ การฝึกงาน หรือการ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ (ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความรู้
+ งานเทคโนโลยี
ทั
ก
ษะฯ
จ
าแนกตามระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
ทางาน
สูงขึน้ หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
สารสนเทศ
ม.1-ม.6)
เหมาะสมกับช่วงวัย
1. การมีคุณลักษณะและ
1. ความประพฤติด้านคุณธรรม
- แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
- งานทะเบียนฯ
ค่านิยมที่ดีตามที่
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ (ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความ
+ งานเทคโนโลยี
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สถานศึกษากาหนดโดย
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษา
สารสนเทศ
สังคม และจิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนด
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
กาหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัด
จาแนกตามระดับคุณภาพ)
วัฒนธรมมอันดีของ
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
สังคม
ของสังคม
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
- งานทะเบียนฯ
ประสงค์ของนักเรียนในทุกรายวิชา
จาแนกตามระดับชั้น
- โครงการและรายงานผลการดาเนินการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีที่
ต่างๆ ตามแผน
ปฏิบัติงาน
สนองตามตัวบ่งชี้ เช่น ต้นกล้าแห่งความดี

2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

- แบบประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จาแนกตามคุณภาพ ม.1-ม.6)

- งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย

เกณฑ์การพิจารณา

1. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาไทยและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจาวัน

3. การยอมรับที่จะอยู่
1. การยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ร่วมกันบนความ
ของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
แตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม

1. การรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง

ร่องรอยหลักฐาน
- โครงการและรายงานผลการ
ดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีที่สนองตามตัวบ่งชี้
แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจาวัน จาแนกตาม
คุณภาพ ชั้น ม.1-ม.6)

แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มี
ผลการประเมินด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
จาแนกตามคุณภาพ ชั้น ม.1-ม.6)

แหล่งข้อมูล
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ ตาม
แผนปฏิบตั ิงาน
- งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน

- งานทะเบียนฯ
(ร้อยละของจานวนนักเรียนที่รกั ษาสุขภาพ
+ งานเทคโนโลยี
กายของตนเองให้แข็งแรง จาแนกตาม
สารสนเทศ
คุณภาพ ชั้น ม.1-ม.6)

2. การรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ

- ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
- กลุ่มสาระฯ
ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 (ร้อยละ
ของนร.ที่มีสมรรถภาพ น้าหนัก และ สุขศึกษา
และพลศึกษา
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์)
- โครงการบริการห้องออกกาลังกาย
(fitness room)
- บันทึกการใช้ห้อง fitness
แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
งานทะเบียนฯ
(ร้อยละของนักเรียนที่รักษาอารมณ์และ
+ งานเทคโนโลยี
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ จาแนกตาม
สารสนเทศ
คุณภาพ ชั้น ม.1-ม.6)

3. รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแก
4. ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม

แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
(ร้อยละของนักเรียนที่รู้และมีวิธกี ารป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก จาแนกตาม
ระดับคุณภาพ ม.1-ม.6)

แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียน
(ร้อยละของนักเรียนที่ไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี
ในครอบครัวชุมชน
และสังคม)

งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับ
สถานศึกษากาหนด
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
ชัดเจน
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนา
2. สถานศึกษามีการวางแผนและ
คุณภาพและการจัด
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
การศึกษาของ
บริหารและการจัดการศึกษาที่มี
สถานศึกษา
ความเหมาะสม ครอบคลุม
ประเด็นหลักต่อไปนี้
2.1 การวางแผนและดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง

ร่องรอยหลักฐาน

แหล่งข้อมูล

- เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด

- ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

- รายงานสรุปการสัมมนาโรงเรียน
เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี

- งานธุรการ

- โครงการที่สนองตามตัวบ่งชี้ เช่น
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการติว
o-net เป็นต้น

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ
ตามแผนปฏิบัติงาน

- การเข้าร่วม/อบรมของครูและ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
หรือความรูค้ วามสามารถ

- งานธุรการ +
งานประกันฯ

- งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ

- ฝ่ายวิชาการ

- การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยั ฯ
- ฝ่ายกิจการพิเศษ
2.3 การวางแผนการบริหารจัดการ - SATIT-MIS
งานเทคโนโลยี
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
- ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ สารสนเทศ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
นาไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัด
- ภาพบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ใน
- งานห้องสมุด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ห้องสมุด/ IT zone
และสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
- งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้า - ฝ่ายการเงิน +
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง
ห้องสมุด
ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย
- การจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อ - ฝ่ายบริหาร
(งานอาคารสถานที่/
อุปกรณ์ IT หรือพัฒนาห้อง
สิ่งแวดล้อม + งาน IT)
ปฏิบัติการ-วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ
- การจัดสรรงบประมาณในการ
- ฝ่ายวางแผนและ
ปรับปรุงหรือพัฒนาบรรยากาศ
พัฒนา (งานวาง
แผนพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

ภูมิทัศน์ และ
ทรัพยากรการเรียนรู)้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
3. การมีส่วนร่วมของ
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
ผลการจัดการศึกษาให้มี
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและได้
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
มาตรฐาน

4. การกากับติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา

4. สถานศึกษากากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ร่องรอยหลักฐาน
- รายงานการประชุมสัมนาบุคลากร
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2560
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

แหล่งข้อมูล

- งานธุรการ

- รายงานการประชุมชมรมผู้ปกครอง

- เลขานุการ
ชมรมผู้ปกครองฯ

- แบบประเมินความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษา
ของผู้ปกครอง
- ผลการนิเทศการสอนของอาจารย์
ผู้สอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้

- งานประกันฯ

- ผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

- งานประกันฯ

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียน 1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
การสอนที่สร้างโอกาส
วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหา
ให้ผู้เรียนทุกคนมี
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ส่วนร่วม
ความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้
และสามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก นาเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด
เป็น ทาเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรูจ้ ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

1.4 ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ ดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ

ร่องรอยหลักฐาน
- แบบประเมินการสอน

แหล่งข้อมูล
- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- งานประกันฯ

- รายวิชาเพิ่มเติมทีใ่ ห้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด
(ปีการศึกษา 2560)

- งานทะเบียนฯ

- รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน
- แบบประเมินการสอน

- ฝ่ายพัฒนาฯ
- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- งานประกันฯ

- แบบประเมินการสอน

- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ตัวอย่างบันทึกการอ่านของ
นักเรียน

- ฝ่ายวิชาการ

- ตัวอย่างประมวลการสอน
- ฝ่ายวิชาการ
รายวิชาที่แสดงถึงการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
นาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น หาความรู้ด้วยการใช้
เทคโนโลยี
- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- งานประกันฯ

- สถิติการการยืมคืนหนังสือ
- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน
- โครงงานวิทยาศาสตร์

- งานห้องสมุด
- งานประกันฯ

1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
- แบบประเมินการสอน
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานประกันฯ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การพิจารณา
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการวิจยั อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง

ร่องรอยหลักฐาน
- แบบประเมินการสอน

แหล่งข้อมูล
- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ตัวอย่างโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษ
- ตัวอย่างผลงานหรือหลักฐาน - กลุ่มสาระฯ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ทแี่ สดง คณิตศาสตร์
ถึงการใช้กระบวนการวิจัยใน
การเรียนรู้

2. การจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น

2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน

- แบบประเมินการสอนของ
- งานประกันฯ
ตนเองของครูผู้สอน
- การนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มา - เอกสารประกอบการ
บูรณาการในการทาโครงงาน นาเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ
วิทยาศาสตร์ (กลุ่ม
นาฏศิลป์ สังคมศึกษาฯ และ
สาระฯวิทยาศาสตร์)
รายวิชาของกลุ่มสาระการ
- ตัวอย่างประมวล
เรียนรู้อื่นๆ
การสอนของรายวิชาใน
กลุม่ สาระฯ สังคมฯ
หรือศิลปะ
(ฝ่ายวิชาการ)
- แบบประเมินการสอน
- งานทะเบียนฯ +
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน
- การทัศนศึกษาใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ ายนอกสถานศึกษา
ในบริเวณชุมชนและท้องถิ่น
- หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
ในชุมชนและท้องถิ่นมาให้
ความรู้แก่นักเรียน ครูและ
ผู้ปกครองนักเรียน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
- รายงานสรุปการประชุม
คิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ กรรมการชมรมครูและผูป้ กครอง
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม - โครงการเชิญวิทยากรมาให้
และต่อเนื่อง
ความรู้แก่นักเรียน
- การสนับสนุนงบประมาณให้
นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ

- งานประกันฯ

- ฝ่ายธุรการ

- เลขานุการ
ชมรมผู้ปกครอง
และครู

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การพิจารณา

ร่องรอยหลักฐาน
- แบบประเมินความความพึงพอใจ

แหล่งข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ

และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ

3.1 ประเมินผูเ้ รียนจากสภาพจริง

- การประเมินสมรรถนะด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนในแต่ละ
รายวิขา
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในทุกรายวิชา

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน - ตัวอย่างประมวลการสอนที่
อย่างเป็นระบบ
ระบุขั้นตอนการประเมิน
นักเรียนอย่างเป็นระบบ

3.3 การใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับ
เป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอน

- งานทะเบียนฯ

- งานประกันฯ
- ฝ่ายวิชาการ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน
- แบบประเมินการสอน

- งานประกันฯ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- งานประกันฯ

- งานทะเบียนฯ

- ตัวอย่างประมวลการสอนที่มี
การใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัด การประเมินผล

3.4 นักเรียนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

- ฝ่ายวิชาการ
- ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการวัด
เช่น ข้อสอบ Quiz ใบรายงาน
ผลงาน PowerPoint และชิ้นงาน
ของนักเรียนในรายวิชาต่างๆ
- แบบประเมินการสอน
- งานทะเบียนฯ

- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนและ - แบบประเมินการสอน
ผู้เรียนนาใปใช้พัฒนาตนเอง
- แบบประเมินการสอนของ
ตนเองของครูผู้สอน

- งานประกันฯ

- สมุดบันทึกการอ่านที่แสดง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้
ประเมินการอ่าน

- ฝ่ายวิชาการ

- งานทะเบียนฯ
- งานประกันฯ

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยก
ระดับคุณภาพ
การจัดการ
ศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ร่องรอยหลักฐาน
กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษาตามการ
ดาเนินการของระบบประกันคุณภาพภายใน
8 ข้อ (ตามกฏกระทรวง)
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการเรียนของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
กลยุทธ์ด้านต่างๆ แผนปฏิบัตงิ าน
ประจาปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
- การกาหนด KPIs ของสถานศึกษา
3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
- ระบบฐานข้อมูล SATIT MIS ได้แก่
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระบบสารสนเทศเงินเดือนบุคลากร
3. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร การลา
การเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
5. ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ
6. ระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
7. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
8. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
9. ระบบฐานข้อมูลชมรมผู้ปกครองและครู
10. ระบบฐานข้อมูลตรวจเช็คแถว
11. ระบบการลาออนไลน์ของนักเรียน
12. ระบบ E-Meeting
13. ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4
14. ระบบ virtual classroom
15. ระบบการประเมินการสอน
16. ระบบฐานข้อมูลการบริหารการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน

4. การดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
- รายงานผลการดาเนินการโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา

แหล่งข้อมูล

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ผู้รับผิดชอบตาม
โครงการใน
แผนปฏิบัติงาน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การพิจารณา

ร่องรอยหลักฐาน
แหล่งข้อมูล
5. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
- การนิเทศภายในโรงเรียน
- งานประกันคุณภาพ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพติดตาม
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายและ
กลุ่มสาระฯ ต่างๆ (คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา)
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
- งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมิน
- งานประกันคุณภาพ
คุณภาพภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพที่คณะศึกษาศาสตร์แต่งตั้ง

8. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา
2559
1. สถานศึกษาจัดวางระบบ
- แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 ที่
การประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนทุก
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ กลุ่มเป้าหมาย และตามจุดที่ควรพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
- ดาเนินการงานตามแผนพัฒนาการจัด
รูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
การศึกษา และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ - รายงานผลโครงการทีส่ อดคล้องกับแผนปฏิบตั ิ
ในการปฏิบัติ
งานประจาปี
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ - รายงานการจัดประชุมสัมนาโรงเรียน เพื่อ
ร่วมมือในการวางระบบและ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็น - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงาน
อย่างดี
การประกันคุณภาพภายใน (SAR)
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มสี ่วน โรงเรียน
เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการ - จานวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น
จัดการของสถานศึกษาใน
ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตฯ
ระดับสูง

- งานประกันคุณภาพ
- ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ ตามแผน
ปฏิบัติงาน

- งานธุรการ

- งานประกันฯ
- งานประกันฯ

- ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา
+ งานทะเบียนฯ
+ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 5 การร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพศึกษาศาสตร์
มาตรฐานที่ 5
1. มีอาจารย์
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ
การร่วมผลิต
โรงเรียนสาธิตฯ ช่วยสอนรายวิชาในระดับ
บัณฑิตวิชาชีพ
ช่วยสอนรายวิชา ปริญญาตรีและปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์
ในระดับ
ร้อยละ........
ปริญญาตรี
และปริญญาโท
2. โรงเรียนสาธิตฯ 1. มีการประชุมปฐมนิเทศ
มีระบบการ
เพื่อการชี้แจงข้อมูล
ฝึกสอนฝึกงาน
ต่างๆ ก่อนการเข้า
ของนักศึกษา
ฝึกสอนทุกภาค
ปริญญาตรีที่มี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
2. อาจารย์พี่เลีย้ งโรงเรียน
สาธิตฯ นิเทศการสอน
นักศึกษาฝึกสอนไม่ต่า
กว่าร้อยละ..........ของ
เวลาที่สอน

ร่องรอยหลักฐาน

แหล่งข้อมูล

- รายชื่อ และรายวิชาที่อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ
ช่วยสอนรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์

- ฝ่ายประกันฯ

- หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา
ต่างๆ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

- งานธุรการ

- เอกสาร/รายงานการดาเนินการปฐมนิเทศก่อน
การฝึกสอน ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการ

- รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- รายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
โรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

- บันทึกนิเทศการสอนนักศึกษาฝึกสอนของ
อาจารย์พี่เลีย้ ง (สุ่มเก็บตัวอย่าง)

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการตรวจและให้
คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง (สุ่มเก็บตัวอย่าง)
3. มีการมอบหมายหน้าที่ - ภาระงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้
- ฝ่ายธุรการ
อื่นๆ ให้นักศึกษา
ปฏิบัติงาน
ฝึกสอน ได้ฝึกการ
- คาสั่งแต่งตั้งนักศึกษาฝึกสอนให้รับผิดชอบงาน
ทางานและรับผิดชอบ
ต่างๆ
4. มีการประชุมช่วงการ รายละเอียดหรือรายงานการประชุม
- ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงานและประชุม
สรุปหลังฝึกงาน
3. มีความร่วมมือ 1. อาจารย์โรงเรียนสาธิต - สาขาวิชาที่อาจารย์ไปนิเทศ
- ฝ่ายประกันฯ
ทางวิชาการ
เป็นอาจารย์นเิ ทศของ
ระหว่างโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์
สาธิตฯ กับ
ร้อยละ.......ของสาขา - คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นเิ ทศของ
- ฝ่ายธุรการ
หน่วยงานของ
วิชาเอกที่เปิดสอน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ 2. อาจารย์โรงเรียนสาธิต - หนังสือเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เป็น
- ฝ่ายธุรการ
มีความร่วมมือกับคณะ วิทยากรในโครงการที่คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น
ศึกษาศาสตร์
- หนังสือแต่งตั้งอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เป็น
ด้านวิชาการ พัฒนา
คณะกรรมการจัดโครงการ/การประชุมวิชาการ
นักศึกษาและบริการ
ของคณะศึกษาศาสตร์
วิชาการทุกปีการศึกษา

