
 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
และแผนการจัดประสบการณ์ 

 
 

งานวิชาการนี้ได้อธิบายข้ันตอนการด าเนินงานในทุกงานท่ีส่วนงานการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ได้รับรับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์กระบวนการท่ีส าคัญซึ่งเป็น
กระบวนการหลักท่ีช่วยให้บุคลากร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยปฏิบัติในช้ันเรียน   การนิเทศภายใน แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา เป็นต้น สามารถบอกทิศทางการท างานท่ีมี
จุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด มีค าอธิบายความท่ีจ าเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการอ้างอิง มิให้เกิดการผิดพลาด
ในการท างาน 

 1.  ครูจะต้องวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาในสาระการเรียนรู้ ช้ันท่ีตนเองสอน เพื่อประโยชน์ในการ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 
 2.  ครูจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์ การ
เรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
 3.  ครูจะต้องวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น รวมท้ังวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 4.  ครูจะต้องวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5.  ครูจะต้องวิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 6.  เมื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจสอบ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนทุกครั้ง (ตามแบบท่ีโรงเรียนได้ก าหนด) และน าส่งให้ผู้ประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ ตรวจแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

7.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าท่ี  เก็บรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัด
ประสบการณ์  ส่งผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และอนุมัติใช้แผนแผนการ
จัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ก่อนเปิดภาคเรียน  1 สัปดาห์ 

8. เมื่อผ่านการอนุมัติใช้แผนแล้วจึงน าแผนแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ไปจัด
กระบวนการเรียนการสอน  และบันทึกหลังสอนทุกครั้งท่ีสอน  (ตามแบบท่ีโรงเรียนได้ก าหนด)   

9.  ทุกๆส้ินเดือน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนจะเป็นผู้รวบรวมส่งผู้อ านวยการ 
 
 

1 

2 2 



 

องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยต้องมีส่ิงต่อไปนี้ 
 1.  สาระส าคัญ 
 2.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.  สาระการเรียนรู้ 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน 

 8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 9.  ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 
 10.  การวัดและประเมินผล 
 
ส่วนประกอบของการจัดท าเล่มแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ 
4. เครื่องมือวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดประสบการณ์ 
5. ผลการตรวจสอบองค์ประกอบของแผน 
6. บันทึกหลังสอน 
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ผลการตรวจสอบองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้นี้  มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย   ช่ือหน่วยฯ  

 เวลาของหน่วยฯ   เรื่องท่ีสอน   เวลาของแผนฯ  มาตรฐานการเรียนรู้ฯ   ตัวชี้วัดฯ             
 จุดประสงค์ของแผนฯ   สาระส าคัญ   สาระการเรียนรู้   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   กิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้   การวัดและประเมินในแผนฯ   

ความสอดคล้อง  จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด   สาระส าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด    
 สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

กิจกรรมการเรียนรู้    ส่งเสริมให้เกิดความรู้  ทักษะ  กระบวนการ/คุณลักษณะ   เป็นกิจกรรม
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มีความเป็นไปได้ในการน าไปสอนจริง  ท้ังด้านเวลาและการน าไปใช้ 
 การวัดผลความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้   ครบทุกข้อ  
 น าเสนอส่ือ/แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการประกอบการเรียนรู้   น าเสนอเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลในแผนฯ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลมีคุณภาพเบื้องต้น  รวมระดับความถ่ีในแต่ละระดับคุณภาพ 
 

                 ลงช่ือ........................................................ 
              (............................................)  

                                        ผู้ตรวจสอบ 
ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................................ 
 

                        ลงช่ือ....................................................... 
                                  (..........................................)  

                                        ผู้ประเมิน 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
  อนุมัติ  สามารถใช้สอนได้ 
  ควรปรับปรุง............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................................................  
 

               ลงช่ือ........................................................ 
(………………………………….)             

                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 



 
สัปดาห์ที่ .........วันที่ ..............................................รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหสัวิชา....................... 

บันทึกหลังสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 

 1.  เนื้อหาท่ีสอน  
....................................................................................................................................................... 
สอนได้    สมบูรณ์ครบถ้วน        ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................................. 
 2.  เวลาท่ีใช้สอน    เหมาะสม        ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................................. 
 3.  กิจกรรมท่ีใช้สอน    ตามแผน        ไม่ตามแผน  เนื่องจาก 
................................................................................................................................................................................. 
 4.  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................................. 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 1.  จ านวนนักเรียน  ช้ัน  ....................................................  เข้าเรียน ..............คน  ขาด ..............คน 

 2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน ผ่านเกณฑ์  .............................. คน    คิดเป็นร้อยละ ..................................... 
            ไม่ผ่านเกณฑ์  .......................... คน    คิดเป็นร้อยละ .................................... 
 3.  การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (ภาระงาน/ช้ินงาน)  คือ................................................. 

 ท าส าเร็จ.................................. คน  คิดเป็นร้อยละ ....................................... 
           ท าไม่ส าเร็จ.............................. คน  คิดเป็นร้อยละ ....................................... 
 4.  บรรยากาศในการเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 5.  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
ผลการสอนของครู 

 1.  ผู้สอน    สอนตามแผน        ไม่สอนตามแผน  เนื่องจาก 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

        ลงช่ือ                                                                                          ลงช่ือ         

               (............................................)                                                          (……………………………………..) 
                          ครูผู้สอน                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
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การจัดท าวิจัยในชัน้เรียน  

 
 

1. ครูน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพการจัดการเรียนการสอน  หรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเป็น
ปัญหา  จากบันทึกหลังการสอน   เพื่อศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีเหตุ  มีผล 
3. ด าเนินการแก้ปัญหาตามข้ันตอน  และเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่มวิจัย  5  บท  จ านวน  2  เล่ม  

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย   
4.1  บทน า 
4.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
4.6 บรรณานุกรม 

 5.  รายงานวิจัยท่ีจัดท า  2 เล่มนั้นจะต้องส่งครูผู้รับผิดชอบงานวิจัย 1 เล่ม  และตนเองเก็บไว้   
1  เล่ม 
  
หมายเหตุ  ด าเนินการจัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ  1  เรื่อง  และจะต้องส่งวิจัยในช้ันเรียน 

    5 บท 1  เล่ม  ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหป์ญัหาการเรียนการสอน พิจารณาจากบันทึกหลังสอน 

ก าหนดวิธีการที่จะแกป้ญัหาหรือ

พฒันาในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีเหตผุล 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องน าปัญหา
มาเช่ือมโยงกับทฤษฎีและหลักการต่าง 
ๆ 

 สร้าง/พัฒนานวัตกรรม 

 วางแผนการวิจัย 

 กลุ่มผู้เรียนท่ีต้องได้รับการแก้ปัญหา 

 วิธีการและเครื่องมือ  

 การรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการตามวิธีการ ขัน้ตอนที่

ก าหนด และรวบรวมขอ้มูล 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล และสรุปผล 

เขียนรายงานการวิจยั 

 ช่ือเรื่อง/ประเด็นท่ีท าการวิจัย 

 ท่ีมาของปัญหา หรือส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 

 เป้าหมายของการวิจัย 

 วิธีการหรือขั้นตอนส าคัญของการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

 ผลของการแก้ไขหรือพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะ 
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การจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม  
 

 

1. เมื่อได้รับค าส่ัง หรือหนังสือราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ไปอบรม  ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือ
ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน  จะต้องเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

2. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนรับทราบ  ซึ่งประกอบด้วย 

 2.1 บันทึกข้อความ 
 2.2 แบบรายงานผล 
 2.3 ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมจะต้องจัดท า  จ านวน  2  เล่ม  ส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ      

1  เล่ม  และเก็บไว้ที่ตนเอง  1  เล่ม 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ท่ี ………………………………    วันท่ี……………… เดือน..........................พ.ศ. ................. 
เรื่อง  ............................................................................................................................................................... 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

บัดนี้  ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   จึงขอรายงานผลการอบรมมาพร้อมกับหนังสือนี้   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ลงช่ือ………………………………………… 
                          (……………………………………..) 
                                                                        ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

              ลงช่ือ..................................................................
           (.........................................) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ตัวอย่าง 
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รายงานผลการจัดกิจกรรม................................................................... 
วันท่ี ............ เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

 

วันเดือนป ี

ที่ด าเนินการ 
กิจกรรมด าเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         
ลงช่ือ............................................... 
      (............................................)       

ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
  

ตัวอย่าง 
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การนิเทศภายใน  
 

 
1. ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศภายในจากผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูนิเทศ  

และครูใหญ่ของแต่ละระดับช้ัน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ตามปฏิทินการนิเทศภายในท่ีก าหนด  โดยครูผู้สอน
จะต้องเตรียมเอกสาร  หลักฐานตามหัวข้อการนิเทศดังต่อไปนี้ 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์  ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน 
 1.2 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ / จัดประสบการณ์ 
 1.3 ส่ือการเรียนการสอน 
 1.4 แบบวัดผลประเมินผล 
2. ครูผู้รับการนิเทศจะต้องเตรียมแบบบันทึกเยี่ยมช้ันเรียน  และแบบบันทึกการนิเทศภายในแนะน า  

เพื่อรองรับการนิเทศจากผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูนิเทศ  และครูใหญ่ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

3. หลังจากท่ีรับการนิเทศแล้ว  ครูผู้สอนจะต้องบันทึกว่าจะด าเนินการปรับปรุงอย่างไร  เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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บันทึกการนิเทศภายใน 
ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
วัน เดือน ป ี ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 

  ของผู้นิเทศ ของผู้รับการนิเทศ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ตวัอย่าง 
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แบบการเยี่ยมชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) 
ภาคเรียนที่...................ปีการศึกษา........................... 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 
----------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  ผู้บริหารหรือผู้เย่ียมช้ันเรียน  บันทึกข้อมูลจากการเยี่ยมช้ันเรียน โดยท าเครื่องหมายถูก (  )    
    ในแบบประเมินทุกข้อตามระดับการปฏิบัติ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้รับผิดชอบช้ันเรียน (ช่ือ-นามสกุล).................................................................................................... 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา ................................................................................................................... 
   เรื่องท่ีสอน.................................................................................... ช้ัน/ห้องท่ีสอน ............./.............. 
   วันท่ี............เดือน...................................พ.ศ. ................... คาบท่ี................เวลา................................ 
3. ผู้เย่ียมช้ันเรียน / ผู้นิเทศ (ช่ือ- นามสกุล)............................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 การเยี่ยมชั้นเรียน 
 5 = ปฏิบัติได้ระดับดีมาก   4 = ปฏิบัติได้ระดับดี  3 = ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง  
 2 = ปฏิบัติได้ระดับพอใช้   1 = ควรปรับปรุงแก้ไข 

ก. สภาพห้องเรียน 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ห้องเรียนสะอาด  เรียบร้อย       
2 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ       
3 มีป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนเพื่อเสนอข่าวสารความรู้ต่างๆ       
4 มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน       
5 มีสัญลักษณ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์       
6 มีการจัดมุมวิชาการ  หรือมุมประสบการณ์ทางการเรียนรู้       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   

   
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
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ข. พฤติกรรมของครู 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีการเตรียมการสอน  และบันทึกการสอน       
2 มีส่ือ  อุปกรณ์การสอน  และมีร่องรอยการใช้       
3 ควบคุมดูแลการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้       
4 พูดด้วยน้ าเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน       
5 แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   

 
ค. พฤติกรรมของนักเรียน 

ท่ี รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 กล้าพูดกล้าคุยกับคนแปลกหน้าและกล้าซักถามครูผู้สอน         
2 กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้       
3 มีความสนุกสนาน  ร่าเริง  แจ่มใส       
4 สนใจปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย       
5 แต่งกายสะอาด  เรียบร้อย       
6 มีระเบียบวินัยดี  และมีมารยาทเรียบร้อย       

รวม       
ค่าเฉล่ีย   

รวมเฉล่ียทุกด้าน   
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
               ลงช่ือ..........................................................ผู้เย่ียม/นิเทศ
                      (......................................................)  
                          ต าแหน่ง............................................................... 
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ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ 
   รับทราบ  

  ก าหนดการเยี่ยมช้ันเรียนครั้งต่อไป ............................................................................................. 
 

     ลงช่ือ..............................................................ผู้รับผิดชอบช้ันเรียน
              (........................................................)  
             ต าแหน่ง ............................................................... 
  
  
เกณฑ์การแปลความหมาย 
                ระดับคะแนน       4.51 – 5.00                 หมายถึง                 ปฏิบัติได้ระดับดีมาก 
                ระดับคะแนน       3.51 – 4.50                 หมายถึง                 ปฏิบัติได้ระดับดี 
                ระดับคะแนน       2.51 – 2.50                 หมายถึง                 ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง 
                ระดับคะแนน       1.51– 2.50                  หมายถึง                 ปฏิบัติได้ระดับพอใช้ 
                ระดับคะแนน       1.00– 1.50                  หมายถึง                 ควรปรับปรุงแกไ้ข 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน า 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ช่ือ – สกุล (ผู้ขอค าปรึกษา) ........................................................................ 

 
วัน เดือน ป ี เร่ืองที่ขอค าปรึกษาแนะน า รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแนะน า ลงชื่อผู้ให้ปรึกษา 
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 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลใน
ลักษณะต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียน  ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องประเมินผลก่อน
เรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น  ส าหรับน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพื้นฐาน
ของผู้เรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่จะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้
ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  การประเมินผลก่อนเรียนประกอบด้วยการประเมินดังต่อไปนี้ 
  1.1  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 
  เป็นการตรวจสอบความรู้  ทักษะ  และความพร้อมต่างๆ  ของผู้เรียนท่ีเป็นพื้นฐานของเรื่อง
ใหม่ๆ  ท่ีผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานท่ีจะ
เรียนทุกคนหรือไม่  แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริม  หรือเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมและ
พื้นฐานพอเพียงทุกคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี  การประเมินพื้นฐาน
และความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียน  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีผู้สอนทุกคนจะต้องด าเนินการ  เพื่อเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนทุกครั้งจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
คาดหวังความส าเร็จได้อย่างแน่นอน 
  การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1)  วิเคราะห์ความรู้และทักษะท่ีเป็นพื้นฐานก่อนเรียน 
  2)  เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้   และทักษะพื้นฐานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3)  ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน 
  4)  น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่าง
พอเพียงก่อนด าเนินการสอน 
  5)  จัดการเรียนการสอนในเรื่องท่ีจัดเตรียมไว้ 
 
  1.2  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองที่จะเรียนก่อนการเรียน 
  เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องท่ีจะท าการสอน  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ในเรื่องท่ีจะเรียนนั้นมากน้อยเพียงไร  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคนว่า  เริ่มต้นเรียนเรื่อง
นั้นๆ  โดยมีความรู้เดิมอยู่เท่าไรเพื่อจะได้น าไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง  การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนตามแผนการเรียนรู้แล้ว  ว่าเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร  ซึ่งจะท าให้ทราบถึง
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งจะใช้เป็นประโยชน์ในการ
สนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการ
ประเมินผลก่อนเรียน  ก็คือผู้สอนสามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียม  วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้เรียนว่าต้องจัดอย่างเข้มข้นหรือมากน้อยเพียงไร  จึงจะท า

 
แนวปฏิบัติการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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ให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ  ตามตัวชี้วัดด้วยกัน
ทุกคน  ในขณะท่ีไม่ท าให้ผู้เรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย  และเสียเวลาเรียนในส่ิงท่ีตนรู้
แล้ว  การประเมินความรอบรู้ก่อนเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของ
ผู้เรียนต่างกันเฉพาะความรู้  ทักษะท่ีจะประเมินเท่านั้น 
  

2.  การประเมินระหว่างเรียน 
 การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่  เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุด
ตามศักยภาพ 
 การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  2.1  วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน  ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้  
ก าหนดแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ซึ่งในแผนการเรียนรู้จะระบุภาระงานท่ีจะท าให้ผู้เรียน
บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 
  2.2  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่ก าหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ  ท้ังนี้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการประเมินระหว่างเรียน  ได้แก่  การประเมินจากส่ิงท่ี
ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ  และความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันเป็นผล
จากการเรียนรู้  ตามท่ีผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้วิธีการประเมินท่ีผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมิน
ระหว่างเรียน  มีดังนี้ 
  1)  การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล  ได้แก่ 
       (1)  การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน 
       (2)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เรียน 
       (3)  การพบปะสนทนาพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
       (4)  การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้  ความเข้าใจ  และทัศนคติ 
       (5)  การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ของผู้เรียน 
       (6)  การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน  พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  2)  การประเมินจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
       เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศว่า  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
  การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมการในส่ิงส าคัญ  2  ประการ  คือ 
  (1)  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ  (Tasks) 
  (2)  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) 
  วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
  ก.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  จะประเมิน
วิธีการท างานตามข้ันตอนและผลงานของผู้เรียน 
  ข.  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวันจะประเมินด้วยวิธีการ
สังเกต  จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 
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  ค.  การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด  เช่น  การใช้
เครื่องมือปฏิบัติงาน  การท ากายบริหาร  การเล่นดนตรี  จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของผู้เรียน
ด้วยวิธีการสังเกต 
  ง.  การท าโครงงาน  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดให้ผู้สอน
ต้องมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย  1  โครงงานในทุกช่วงช้ัน  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องก าหนด
ภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง  ใน  4  รูปแบบต่อไปนี้ 
   (1)  โครงงานส ารวจ 
   (2)  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
   (3)  โครงงานแก้ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค้นคว้า 
   (4)  โครงงานอาชีพ 
  วิธีการประเมินผลโครงงาน  ใช้การประเมิน  3  ระยะ คือ 
  1)  ระยะก่อนท าโครงงาน  โดยประเมินความพร้อมด้านการเตรียมการ  และความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงาน 
  2)  ระยะท าโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน  วิธีการและขั้นตอนก าหนดไว้  
และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติงาน 
  3)  ระยะส้ินสุดการท าโครงงาน  โดยประเมินผลงานและวิธีการน าเสนอผลการด าเนิน
โครงงาน 
  การก าหนดให้ผู้เรียนท าโครงงาน  สามารถท าได้  3  แบบ  คือ 
  1)  โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ  ความ
ถนัด  และความสนใจ 
  2)  โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกันหลายด้านช่วยกันท า  การประเมินโครงงานควรเน้นการประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  3)  โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม  เป็นโครงงานท่ีผู้เรียนท าร่วมกัน  แต่เมื่อเสร็จ
งานแล้วให้แต่ละคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม 
  ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาข้างต้น  ผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือเพื่อใช้
ประกอบการประเมินการปฏิบัติ  เช่น 
  -  แบบวัดภาคปฏิบัติ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -  แบบตรวจสอบรายการ 
  -  เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics) เป็นต้น 
    
  3)  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติจะเป็นงาน  หรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  (Real  life)  หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง  จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซับซ้อน (Complexity)  และเป็นองค์รวม (Holistic)  
มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไป 
 วิธีการประเมินสภาพจริงไม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติ  (Performance  Assessment) 
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เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการประเมินมากกว่า  เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง  หรือต้องจัดสถานการณ์ให้
ใกล้จริง  แต่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก  เพราะจะท าให้ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนว่า  มี
จุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด  อันจะน าไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด 
  4)  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio  Assessment) 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพ
จริงมีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect)  
ผลงานจากการปฏิบัติจริงท้ังในช้ันเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มา
จัดแสดงอย่างเป็นระบบ  (Organized)  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น  (Reflect)  ความพยายาม  เจต
คติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ  และความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement)  ของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผน
ด าเนินงาน  การประเมินด้วยแฟ้มผลงานท่ีสมบูรณ์จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1)  ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานว่า  ต้องการ
สะท้อนส่ิงใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ท้ังนี้อาจพิจารณาจากตัวช้ีวัดตามสาระการ
เรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
  2)  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  
เพื่อให้ผู้เรียนได้ท าแฟ้มสะสมงาน 
  3)  ก าหนดให้วิธีการประเมินงานเพื่อพัฒนาช้ินงาน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถสูงสุด  ท้ังนี้ครูควรจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)  ส าหรับให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นข้อช้ีน า
ในการพัฒนางาน 
  4)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน  โดยมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุกฝ่าย  
แล้วน าข้อมูลท่ีสอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก  ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  ส าหรับให้ผู้เรียน
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  5)  จัดให้มีการน าเสนอผลงานท่ีได้สะสมไว้  โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ซึ่งผู้สอนและผู้เรียน
ควรวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกช้ินงานท่ีดีท่ีสุด  ท้ังนี้การน าเสนอช้ินงานแต่ละช้ินควรมีหลักฐานการพัฒนา
งานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง  เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไว้ด้วย  ในการใช้วิธีการประเมิน
โดยแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนควรค านึงด้วยว่าแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท  การเลือกใช้แฟ้มสะสมงาน
ประเภทใด  ควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให้เหมาะสม  เพื่อให้แฟ้มสะสมงาน
ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วย 
  

2.3  ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียน  หรือ
ปลายปี  การประเมินระหว่างเรียนมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  เพื่อมุ่งน าสารสนเทศ  มาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียนท่ีด าเนินการอย่างถูกต้อง  เข้มงวด  และจริงจัง  
จะให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนภาพความส าเร็จ  และศักยภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  และน่าเช่ือถือ  
ดังนั้น  ควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนท่ีมากกว่าการประเมินตอนปลาย
ภาคเรียนหรือปลายปี  ท้ังนี้โดยค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและตัวช้ีวัดเป็นส าคัญ  แต่อย่างไรก็ตามในการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายปี  ต้องน าผลการประเมินระหว่างเรียนไปใช้
ในการตัดสินผลการเรียนด้วย  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนและแนวด าเนินการในระเบียบท่ีสถานศึกษาผู้ก าหนด 
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  2.4  จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผู้สอนต้องจัดท าเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างเป็นระบบชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้องและใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมในการประเมิน  ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  ข้อมูลหลักฐานการประเมินระหว่างท่ีพึงแสดง  ได้แก่ 
  1)  วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามวิธีการประเมิน  เช่น  บันทึกการสังเกต
พฤติกรรม  บันทึกคะแนนจากผลการประเมินช้ินงาน  บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน  บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน  เป็นต้น 
 3.   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 

การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมิน  เพื่อมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนเมื่อผ่าน
การเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง  หรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายปี/ปลายภาคประกอบด้วย 
  3.1  การประเมินหลังเรียน 
         เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องท่ีได้เรียนจบแล้ว  เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดท่ีคาดหวังหรือไม่  เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้น
มากน้อยเพียงไร  ท าให้สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงไร  และกิจกรรมการเรียนท่ี
จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร  ข้อมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากมาย  ได้แก่ 
   1)  ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัด  หรือจุดประสงค์ของการเรียน 
   2)  ปรับปรุงแก้ไขวิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3)  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การประเมินหลังเรียนนี้  ถ้าจะให้สอดคล้องกับการประเมินก่อนเรียนเพื่อการ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน  ควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคู่ขนานกัน 
  3.2  การประเมินผลการเรียนปลายภาค 
         เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตาม
ตัวชี้วัด  การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการสรุปตัดสินความส าเร็จของผู้เรียน              ในแต่
ละรายวิชา  รายภาค  เป็นส าคัญแล้ว  ยังใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินตัวช้ีวัดของแต่ละรายวิชา  ให้เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 
   การประเมินผลการเรียนปลายภาค  สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้
อย่างหลากหลาย  ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิน  อย่างไรก็ดี
เพื่อให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน  จึงให้น าผล
การประเมินผลระหว่างเรียนไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายภาค  โดยสัดส่วนการประเมินผล
ระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินผลปลายภาคเรียน 
วิธีการปฏิบัติการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
 การด าเนินการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันก าหนดหลักการประเมินผล  8  กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
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 1.  ทุกกลุ่มสาระให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
และคุณลักษณะ  โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
  1.1  การประเมินผลก่อนเรียน 
   1.1.1  ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนและ
จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียน 
   1.1.2  ประเมินก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรอบรู้ในเนื้อหา  และทักษะท่ีจะเริ่ม
เรียน  เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน  แสดงการพัฒนาการของผู้เรียน 
   1.1.3  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  และ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังวิธีการวัด  เครื่องมือ  
และแหล่งข้อมูล  เพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขจนผู้เรียน
สามารถบรรลุตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้  โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ในกรณีท่ีผู้เรียนต้องการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น  ให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขผลงาน/ช้ินงานตนเองจนเต็มศักยภาพของผู้เรียนภายในเวลาท่ีก าหนดให้ 
   1.1.4  การประเมินรายภาค  ในการประเมินผลปลายภาคสามารถประเมินจากการ
ปฏิบัติ  การส่ือสาร  เช่น  การสัมภาษณ์จากผลงาน / ช้ินงาน  โครงงานหรือแบบทดสอบ  ท้ังนี้ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด 
 2.  การก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับการประเมินปลายภาค  ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
ร่วมกันก าหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังนี้ 
  2.1  การประเมินผลระหว่างเรียน  ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  ของการ
ประเมินผลท้ังหมด  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ให้มีการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
  2.2  การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลปลายภาค  ให้มีการประเมินท้ังด้าน
ความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  และคุณลักษณะ 
  2.3  ในรายวิชาเดียวกันให้มีการก าหนดสัดส่วนระหว่างเรียนกับปลายภาค  และวางแผน
ประเมินผลตลอดภาคเรียนร่วมกัน 
  2.4  ในกรณีท่ีมีการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  ให้มีการประเมินโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียน
ตอบแบบทดสอบอัตนัย  โดยมีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  70  ของการทดสอบครั้งนั้น 
 3.  การจัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  3.1ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท าแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเองตลอดภาคเรียน  โดย
มีหัวข้อดังนี้ 
   1)  การประเมินผลก่อนเรียน 
   2)  การประเมินระหว่างเรียน 
   3)  การประเมินปลายภาค 
   4)  อัตราส่วนน้ าหนักคะแนนระหว่างความรู้  (K)  ทักษะกระบวนการ  (P)  และ
คุณลักษณะ  (A)  และรายละเอียดน้ าหนักคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด  พร้อมท้ังระบุวิธีการวัด  เครื่องมือวัด  
และประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด 



 

   5)  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย  คุณลักษณะตามธรรมชาติ
วิชา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  ท้ังนี้ให้ใช้แบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกท่ี
แนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.2  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินท่ีแสดงสารสนเทศของผู้เรียน  ท้ังนี้เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมผู้เรียน  และใช้เป็นหลักฐานส าหรับส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้อง  และใช้
เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอน  ดังนั้นข้อมูลควรแสดงถึงร่องรอยการพัฒนา  พร้อม
ระบุข้อสังเกตท่ีเน้นข้อค้นพบท่ีเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ท้ังระหว่างเรียนและปลาย
ภาค 
  3.3  จัดท าแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  เพื่อ
แสดงร่องรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิด  วิ เคราะห์  และเขียน  และสรุปผลการ
ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินแนบท้ายคู่มือนี้ 
  3.4  จัดท าแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อแสดงร่องรอยหลักฐาน
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  และสรุปผลการประเมิน 
  3.5  น าผลการประเมินจากข้อ  3.2, 3.3  และ  3.4  มาสรุปและบันทึกลงในแบบ  ปพ.5 
 4.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม 
  4.1  การตัดสินผลการเรียนให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับผลการประเมิน  ปลาย
ภาค  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 
ตารางแสดงคะแนน  และระดับผลการเรียน 
 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย ระดับผลการเรียน 
80  -  100 ผลการเรียนดีเย่ียม 4 
75  -  79 ผลการเรียนดีมาก 3.5 
70  -  74 ผลการเรียนดี 3 
65  -  69 ผลการเรียนค่อนข้างดี 2.5 
60  -  64 ผลการเรียนน่าพอใจ 2 
55  -  59 ผลการเรียนพอใช้ 1.5 
50  -  54 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 1 
0  -  49 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนด 0 
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การก าหนดสัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน กับ ปลายปี/ปลายภาค เป็นดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ ระหว่างเรียน ปลายปี / ปลายภาค 
1. ภาษาไทย 70 30 
2. คณิตศาสตร์ 70 30 
3. วิทยาศาสตร์ 70 30 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 30 
5. ประวัติศาสตร์ 70 30 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 
7. ศิลปะ 80 20 
8.การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 20 
9. ภาษาต่างประเทศ 70 30 
 
เมื่อครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

1. บันทึกผลลงในแบบ ปพ.5 (เล่มสีส้ม) ของโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
2. เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้อง และลง

นามรับทราบ  
3. ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพิจารณาเห็นชอบ และลงนาม 
4. ครูผู้สอนรวบรวมแต่ละวิชาท่ีตนเองสอนส่งให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติ 
5. ส่งผลการเรียนให้ ครูท่ีปรึกษากรอกผลการเรียนลงในแบบ  ปพ.6  และกรอกผลการเรียนลง 

Website ของโรงเรียน  (http://watyaiay.com)   
6. ครูประจ าช้ัน  กรอกผลการเรียนตามแบบ ปพ.1  ในระบบ SchoolMIS 

(http://a1401.obec.expert/) 
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1. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ส ารวจความต้องการหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย
ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องเขียนบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จัดท าบัญชีรายการหนังสือของแต่ละระดับช้ัน  เพื่อตรวจสอบรายช่ือหนังสือ 
และส านักพิมพ์ตรงตามบัญชีท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาต จากเว็บไซต์ 
http://academic.obec.go.th/textbook.web/ 

3.   แต่งต้ังคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง กรรมการนักเรียน และผู้แทน
ชุมชน  เพื่อด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษา 

4.  ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามท่ีได้คัดเลือกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
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แบบส ารวจความต้องการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  ปีการศึกษา  …………….. 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

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

ชื่อผู้สอน  ............................................................... ต าแหน่ง.............................................. 
 

หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
 วิทยาศาสตร์    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 

     ภาษาต่างประเทศ   ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
 สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 

     สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
 ภาษาไทย    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 

     ศิลปะ    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 

     อื่นๆ (ระบ)ุ............................... ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
   
แบบฝึกหัด    คณิตศาสตร์    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
     ภาษาต่างประเทศ   ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 

 ภาษาไทย    ช้ัน......................จ านวน.............เล่ม 
     
ส านักพิมพ ์   กระทรวงศึกษาธิการ     อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 
    สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   วัฒนาพานิช  (วพ.) 
    สสวท.      อื่นๆ (ระบุ)........................................... 
 
หมายเหตุ : ระบุชื่อหนังสือ หากรายชื่อหนังสือไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ตัวอย่าง 
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๑. ผู้รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
๓. จัดท าบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู 
๔. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคณะครู  สถานศึกษาอื่น บุคคล 

องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
๕. ครูผู้สอนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  และนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

จะต้องบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครั้งท่ีสอน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้.....................................  ภาคเรียนที่ .............  ปีการศึกษา  ....................... 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 

ท่ี ว / ด / ป เวลา ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ / กิจกรรม 
จ านวน 
ผู้เข้าใช ้

ชือ่ – สกุล 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ตัวอย่าง 
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1. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อรู้จักและเข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง 
2. ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน  เพื่อการวางแผนในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  

และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
3. สอดส่องดูแลผู้เรียน  และประสานข้อมูลกับครูประจ าช้ัน 
4. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จะต้องบันทึกหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกช่ัวโมงท่ีสอนตามแบบฟอร์มท่ี

โรงเรียนก าหนด  และส่งให้ผู้อ านวยการลงนามรับทราบ และเมื่อส้ินภาคเรียนครูผู้สอนจะต้องประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงในแบบประเมินเล่มสีเขียว 

5. ครูประจ าช้ัน และครูผู้สอนเริ่มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 
(ของทุกปีการศึกษา)  และบันทึกลงในแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน  พร้อมท้ังท าเล่มรายงานกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ส่งหัวหน้างานแนะแนว     

6. ครูประจ าช้ันด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ปกครอง  และจัดความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

7. ในเดือนสิงหาคม ครูประจ าช้ันด าเนินการประเมินการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) เมื่อ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กับหัวหน้างานแนะแนว  เพื่อน าไปสรุปรายงานในระดับโรงเรยีนต่อไป 

8. ในภาคเรียนท่ี 2 ครูประจ าช้ันด าเนินการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)เมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กับหัวหน้างานแนะแนว  เพื่อน าไปสรุปรายงานในระดับโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานแนะแนว 
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บันทึกการเยี่ยมบ้าน(ส าหรับกรอกโปรแกรม Scan  tool) 

 
ช่ือ-สกุล (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).............................................................ช้ัน........................เลขท่ี.......... 

 
  เย่ียมบ้านแล้ว    ยังไม่ได้เย่ียมบ้าน 
 

ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย   ถูกในช่องส่ีเหล่ียม 
1.  บ้านท่ีอาศัย 
   บ้านของตนเอง   บ้านเช่า   อาศัยอยู่กับผู้อื่น 
 

2.  ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
   1-5  กิโลเมตร   6-10  กิโลเมตร   11-15  กิโลเมตร 
   16-20  กิโลเมตร   20  กิโลเมตรขึ้นไป 
 

3.  การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน 
   เดิน    รถจักรยาน    รถจักรยานยนต์ 
   รถยนต์ส่วนตัว   รถรับส่ง/รถโดยสาร    อื่นๆ (ระบุ)....................... 
 

4.  สภาพแวดล้อมของบ้าน 
   ดี    พอใช้    ไม่ดี   ควรปรับปรุง 
 

5.  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
   อบอุ่น   เฉยๆ    ห่างเหิน 
 

6.  วิธีการท่ีผู้ปกครองอบรมเล้ียงดูนักเรียน 
   เข้มงวดกวดขัน    ตามใจ   ใช้เหตุผล   ปล่อยปละละเลย 

 อื่นๆ (ระบุ)............................... 
 

7.  สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากท่ีสุด 
   พ่อ    แม ่   พี่สาว  น้องสาว 
   พี่ชาย   น้องชาย   อื่นๆ (ระบุ)....................... 
 
 
                                                                      ลงช่ือ...........................................ผู้กรอกข้อมูล 
                                                                        (.....................................................)                    
                                                                                     ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมแนะแนว 

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมแนะแนว   สัปดาห์ท่ี........................................... 
                     
การแนะแนว  ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม 
หมวดท่ี   1  2 3 หน่วยที่..................................ช่ือกิจกรรม................................................................ 
สาระส าคัญ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
กิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ผลการจัดกิจกรรม 

1. จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม...............คน  ขาด.....................คน 
2. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรม     มีจ านวน    ................คน  คิดเป็นร้อยละ .................... 
3. จ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่านกิจกรรม             มีจ านวน    ................คน  คิดเป็นร้อยละ .................... 
4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรม

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

................................................................................................................................................................ 
5. ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................  
6.  แนวทางแก้ไข........................................................................................................................................ 

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

                                                                    ลงช่ือ.......................................ผู้สอน 
                                                                        (.............................................................) 

                                                                              ลงช่ือ.......................................ผู้ตรวจบันทึก 
                                                                              (.............................................................) 

 

ตัวอย่าง 
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ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
1.  ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

 ช่ือ – สกุล (ด.ช./ด.ญ.).........................................................ช่ือเล่น……….......ชั้น...........ห้อง.......
เลขท่ี……. เลขประจ าตัวนักเรียน.........................เลขประจ าตัวประชาชน............................................ 
วัน/ เดือน /ปีเกิด  ............................................................ ศาสนา.............................  หมู่โลหิต........................   
ช่ือ – สกุล บิดา.................................................. อาชีพ................................... รายได้...................... บาท/เดือน 
ช่ือ – สกุล มารดา................................................ อาชีพ.................................... รายได้.................... บาท/เดือน 
สถานภาพของบิดา-มารดา (ตอบเพียง 1 ข้อ)    
  อยู่ด้วยกัน          แยกกันอยู่                หย่าร้าง    บิดาเสียชีวิต   
  มารดาเสียชีวิต    ท้ังบิดาและมารดาเสียชีวิต    อื่นๆระบุ.........................................................  
 ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่ท่ี   บ้านเลขท่ี.................... หมู่ท่ี.......................หมู่บ้าน.................... 
ถนน................................................................ซอย..............................................  
แขวง/ต าบล............................................ เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................... 
นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ(ตอบเพียง 1 ข้อ)      อยู่กับบิดาและมารดา    อยู่กับบิดา    อยู่กับมารดา  
 อยู่กับพี่/น้อง (ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)  อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง(ท่ีไม่ใช่บิดา มารดา)  
อยู่กับเพื่อน/คนรู้จัก   พักอยู่คนเดียว(เช่าหอพัก/บ้านเช่า)          อื่นๆระบุ............................. 
 ช่ือ – สกุล ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว....................................  เกี่ยวข้องเป็น...........................
อาชีพ....................ท่ีอยู่ของผู้ปกครอง บ้านเลขท่ี.....................  หมู่ท่ี.............  หมู่บ้าน.............................. 
ถนน................................................ ซอย.............................................. แขวง/ต าบล.................................... 
เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย์........................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้    1.  นักเรียน.......................................... 
2.  ผู้ปกครอง...................................  
เพื่อนสนิทของนักเรียนในโรงเรียน  คือ .................................................ช้ัน..........ห้อง.........เบอร์โทรศัพท์................... 
ข้อ รายการ ป......./........ ป......./........ ป......./........ 
1 ชื่อครูที่ปรึกษา 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
2 วิชาท่ีชอบและเรียนได้ดี    
3 วิชาท่ีไม่ชอบ/ไม่ถนัด    
4 ผลการเรียนเฉลี่ย    
5 กิจกรรมชุมนุม    
6 สิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง    
7 สิ่งที่นักเรียนต้องการแก้ไขปรับปรุง    
8 น้ าหนักและส่วนสูง .............../.............. .............../............. .............../............... 
9 อาชีพที่ใฝ่ฝัน      
10 กิจกรรมที่นักเรียนชอบ    

โรคประจ าตัว   ...................................................................................................................................... 

 

รูป 

ตัวอย่าง 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

ช่ือ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................ช้ัน........ห้อง........เลขท่ี........... 
ท าเครื่องหมาย X ในช่องว่างเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถามท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดขึ้น
ในช่วง 6  เดือนท่ีผ่านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน 
1. ใส่ใจกับความรู้สึกคนอื่น    
2. อยู่ไม่สุข  เคล่ือนไหวมาก ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน    
3. บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคล่ืนไส้บ่อยๆ    
4. เต็มใจแบ่งปันกับเด็กอื่น(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ    
5. แผลงฤทธิ์บ่อย หรืออารมณ์ร้อน    
6. ค่อนข้างอยู่โดดเด่ียวมักเล่นตามล าพัง    
7. โดยปกติแล้วเช่ือฟัง  ท าตามท่ีผู้ใหญ่บอก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย    
9. ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรือเจ็บป่วย    
10. หยุกหยิก หรือดิ้นไปด้ินมาตลอดเวลา    
11. มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอื่นบ่อยๆ    
13. ไม่มีความสุข  เศร้าหรือร้องไห้บ่อยๆ    
14. โดยท่ัวไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอื่น    
15. วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่  
      เสียความมั่นใจง่าย 

   

17. ใจดีกับเด็กท่ีอายุน้อยกว่า    
18. พูดปดหรือขี้โกงบ่อยๆ    
19. ถูกเด็กคนอื่นแก้งหรือรังแก    
20. มักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ  แม่  ครู  เด็กอื่น)    
21. คิดก่อนท า    
22. ขโมยของท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน  หรือท่ีอื่น    
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากับเด็กอื่น    
24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวง่าย    
25. มีสมาธิในการติดตามท างานจนเสร็จ    
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ส่วนที่ 2 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรมหรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น ด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือไม ่

  ไม่มีปัญหา                มีปัญหาเล็กน้อย 
  มีปัญหาชัดเจน              มีปัญหาอย่างรุนแรง 

หมายเหตุ   ถ้าคุณตอบ "มีปัญหา..."  โปรดตอบข้อ 1-4 ต่อไปนี้ด้วย     
 
1.  ปัญหาท่ีมี  เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว 

    น้อยกว่า  1  เดือน    1 – 5 เดือน 
    6 – 12 เดือน     มากกว่า 1  ปี 

2.  เด็กรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่สบายใจกับปัญหาท่ีมีหรือไม่ 
    ไม่เลย      เล็กน้อย 
    ค่อนข้างมาก     มากท่ีสุด 

3.  ปัญหาท่ีมี รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้หรือไม่ 
 การคบเพื่อน 

  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากท่ีสุด 

 การเรียนในห้องเรียน 
  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากท่ีสุด 

4.  ปัญหาท่ีมี ท าให้คุณหรือช้ันเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
  ไม่เลย     เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก     มากท่ีสุด 

 
 
 
 
                                                                                ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (....................................................)     

ครูประจ าช้ัน 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (อายุ 6 – 11 ปี ) 
ช่ือ-สกุล(ด.ช./ด.ญ.) ................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี.............. 
   ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์  ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง  4 เดือน ท่ีผ่าน 

อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม 
ไม่เป็น
เลย 

เป็น
บางคร้ัง 

เป็น
บ่อยคร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1 ไม่ใช้ก าลังเวลาโกรธหรือไม่พอใจ     
2 รู้จักรอคอยเมื่อยังไม่ถึงคราวหรือเวลาของตน     
3 ยับย้ังท่ีจะท าอะไรตามอ าเภอใจตนเอง     
4 ต้องการอะไรต้องได้ทันที     
5 เมื่อมีอารมณ์โกรธ ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายโกรธ     
6 หมกมุ่นกับการเล่นมากเกินไป     
7 ช้ีแจงเหตุผลแทนการใช้ก าลัง     
8 ช่วยปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กท่ีเล็กกว่า     
9 เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเดือดร้อน     
10 ใส่ใจหรือรู้ว่าใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร     
11 เป็นท่ีพึ่งได้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ     
12 ระมัดระวงัท่ีจะไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียใจ     
13 ไม่ช่วยเหลือหรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น     
14 รู้จักให้ก าลังใจผู้อื่น     
15 รู้จักรับฟังผู้อื่น     
16 รู้จักแสดงความห่วงใยผู้อื่น     
17 มักสารภาพเมื่อท าผิด     
18 ไม่ชอบแกล้งเพื่อน     
19 ยอมรับว่าผิดเมื่อถูกถาม     
20 เมื่อท าผิด มักแก้ตัวว่าไม่ได้ต้ังใจ     
21 ยอมรับกฎเกณฑ์ เช่น ยอมรับการลงโทษเมื่อท าผิด     
22 รู้จักขอโทษ     
23 ยอมรับค าต าหนิหรือตักเตือนเมื่อท าผิด     
24 มีความต้ังใจเมื่อท าส่ิงต่างๆ ท่ีสนใจ     
25 มีสมาธิในการท างาน เช่น อ่านหนังสือได้นานๆ     
26 พยายามท างานท่ียากให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง เช่น 

การบ้าน การฝีมือ 
    

27 สนุกกับการแก้ปัญหายากๆ หรือท้าทาย เช่น ปัญหา
การบ้านของเล่นท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ 

    

ตัวอย่าง 
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                                                                              ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (....................................................)     

ครูประจ าช้ัน 

อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม 
ไม่เป็น
เลย 

เป็น
บางคร้ัง 

เป็น
บ่อยคร้ัง 

เป็น
ประจ า 

28 เฉ่ือยชา ไม่สนใจท่ีจะท างานให้เสร็จ     
29 บ่นหรือต่อรองว่างานต่างๆ ยากเกินกว่าท่ีจะท าได้ท้ังๆ ท่ี

ยังไม่ได้ลงมือท า 
    

30 ท างานต่อไปจนเสร็จแม้ว่าเพื่อนๆ ไปเล่นแล้วก็ตาม     
31 ไม่ท้อใจเมื่อประสบกับความผิดหวัง     
32 หาทางตกลงกับเพื่อนหรือเด็กคนอื่นเมื่อเกิดขัดแย้งกัน     
33 ไม่เอะอะโวยวายเมื่อพบปัญหาหรือความยุ่งยาก     
34 รู้จักรอจังหวะหรือรอคอยเวลาท่ีเหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 
    

35 เมื่อมีปัญหา จะคิดหาวิธีแก้หลายๆ ทาง     
36 ร่วมกิจกรรมท่ีตนไม่ชอบ หรือไม่ถนัดกับผู้อื่นได้     
37 ทักทายหรือท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่     
38 กล้าแสดงความสามารถท่ีมีอยู่ต่อหน้าคนหมู่มาก     
39 กล้าซักถามข้อสงสัย     
40 เมื่อถูกถาม ใช้วิธีนิ่งเฉย แทนการตอบว่าไม่รู้     
41 มักจะใช้ข้ออ้างเมื่อไม่กล้าท าอะไร     
42 ไม่กล้าออกความเห็นเมื่ออยู่กับผู้อื่น     
43 เล่าถึงความส าเร็จของตนเองให้ผู้ใหญ่ฟัง     
44 ไม่อายในส่ิงท่ีตนมีอยู่ เช่น ฐานะบ้าน อาชีพของพ่อแม่ 

รูปร่างหน้าตาความสามารถของตนเอง ฯลฯ 
    

45 ภูมิใจท่ีตนเองมีจุดดีหรือความสามารถพิเศษบางอย่าง 
เช่น เรียนเก่ง  เล่นกีฬาเก่ง  เล่นดนตรีได้ 

    

46 ภูมิใจท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เช่น ดูแลน้อง 
ดูแลสัตว์เล้ียงช่วยเหลืองานผู้ใหญ่ 

    

47 น้อยใจง่าย     
48 รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจท่ีสู้คนอื่นไม่ได้     
49 พอใจกับผลการเรียนท่ีได้ แม้จะไม่ดีเด่นมากนัก     
50 เมื่อไม่ได้ส่ิงท่ีต้องการก็รู้จักยอมรับส่ิงทดแทนอย่างอื่น     
51 แม้เกมหรือกีฬาแพ้ก็ไม่เสียใจนาน     
47 น้อยใจง่าย     
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ( 12-17 ปี) 
 

ช่ือ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)...............................................................ช้ัน..........ห้อง........เลขท่ี........... 
โปรดใส่เครื่องหมาย  X  ในช่องท่ีท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อที่ อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง
มาก 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบาย ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกบัฉัน     
2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรู้สึกกลัว     
3 เมื่อถูกขัดใจฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้     
4 ฉันสามารถคอยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายท่ีพอใจ     
5 ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย     
6 เมื่อถูกบังคับให้ท าในส่ิงท่ีไม่ชอบ ฉันอธิบายเหตุผลจนผู้อื่น

ยอมรับไม่ได้ 
    

7 ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปล่ียนแปลง     
8 ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของคนอื่นท่ีฉันไม่รู้จัก     
9 ฉันไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผู้อื่นท าต่างจากท่ีฉันคิด     
10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไม่พอใจ 

การกระท าของฉัน 
    

11 ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป     
12 แม้จะมีภาระท่ีต้องท า ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ 
    

13 เป็นเรื่องธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส     
14 ฉันเห็นคุณค่าในน้ าใจท่ีผู้อื่นมีต่อฉัน     
15 เมื่อท าผิดฉันสามารถกล่าวค า ขอโทษ  ผู้อื่นได้      
16 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ยาก     
17 ถึงแม้จะเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีท่ีจะท าเพื่อ

ส่วนรวม 
    

18 ฉันรู้สึกล าบากใจในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อผู้อื่น     
19 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรือ่งอะไร     
20 แม้จะเป็นงานยากฉันก็มั่นใจว่าสามารถท าได้     
21 เมื่อท าส่ิงใดไม่ส าเร็จฉันรู้สึกหมดก าลังใจ     
22 ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ท าส่ิงต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ     
23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะ 

ไม่ยอมแพ ้
    

 
 

ตัวอย่าง 
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ข้อที่ อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง
มาก 

24 เมื่อเริ่มท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด ฉันมักท าต่อไปไม่ส าเร็จ     
25 ฉันพยายามหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเอง

ตามใจชอบ 
    

26 บ่อยครั้งท่ีฉันไม่รู้ว่าอะไรท าให้ฉันไม่มีความสุข     
27 ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากส าหรับฉัน     
28 เมื่อต้องท าอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันฉันตัดสินใจได้ว่า

จะท าอะไรก่อนหลัง 
    

29 ฉันล าบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนท่ี 
ไม่คุ้นเคย 

    

30 ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมท่ีมีกฎระเบียบขัดกับความ
เคยชินกับฉัน 

    

31 ฉันท าความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย     
32 ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนท่ีคบกันมานาน     
33 ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรับรู้     
34 ฉันท าในส่ิงท่ีต้องการโดยไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน     
35 เป็นการยากส าหรับฉันท่ีจะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผล

เพียงพอ 
    

36 เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่นฉันสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเขา
ยอมรับได้ 

    

37 ฉันรู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่น     
38 ฉันท าหน้าท่ีได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด     
39 ฉันสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ดีท่ีสุด     
40 ฉันไม่มั่นใจในการท างานท่ียากล าบาก     
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น     
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ     
43 เมื่อมีเรื่องท าให้เครียด ฉันมักปรับเปล่ียนให้เป็น 

เรื่องผ่อนคลาย  หรือสนุกสนาน 
    

44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และ
วันหยุดพักผ่อน 

    

45 ฉันรู้สึกไม่พอใจท่ีผู้อื่นได้รับส่ิงดีๆ มากกว่าฉัน     
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ข้อที่ อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง
มาก 

46 ฉันพอใจกับส่ิงท่ีฉันเป็นอยู่     
47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรท า เมื่อรู้สึกเบ่ือหน่าย     
48 เมื่อวันว่างจากภาระหน้าท่ี ฉันจะท าในส่ิงท่ีฉันชอบ     
49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้     
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจาก

ภาระหน้าท่ี 
    

51 ฉันไม่สามารถท าใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกส่ิงท่ีต้องการ     
52 ฉันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดขึ้นเสมอ     
 
 
                                                                                ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 
                                                                                  (....................................................)     

ครูประจ าช้ัน 
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1. จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาพร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

3. ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
5.   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาส่ือ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวปฏิบัติงานพฒันาสื่อ / นวัตกรรม / เทคโนโลยี 
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1. ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
  1.1 จัดท าประกาศแต่งต้ังกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการนกัเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ 
  1.2 น ามาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากผู้มีส่วนร่วมตามประกาศข้อ 1.1 
  1.3 จัดท าประกาศมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน  
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท า
สารสนเทศ  ทุกส้ินปีการศึกษา 
  2.2 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อวางแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
3. ด าเนินการตามแผน 
  3.1 ร่วมมือกับงานแผนงาน/สารสนเทศ เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
  4.2 แต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามปฏิทินงาน 
5. การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  5.1 ประชุมสรุปรายงานรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5.2 จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.watyaiay.com 
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน 
  6.1 น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียน 
  6.2 ทบทวนคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและมาตรฐานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 

 

แนวปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 
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