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แนวทางการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล 
 

  กำรประเมินโรงเรียนดี ศรีต ำบล   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร  มุง่หวงัให้นักเรียนมี
คุณธรรมน าวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของต าบล  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    และมีภมูิคุ้มกัน
ตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน    ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนด ีมีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏบิัตทิัง้กาย 
วาจา ใจ  เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยดิ โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน  

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้โรงเรียนประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สตปัิญญาอย่างต่อเน่ือง  โดยประเมินรำยข้อตำมเป้าหมาย 7-7-7-7 ท่ีก ำหนดไว้ ดงันี ้
 

ที่ เป้าหมาย 
จ านวน 
ดัชนีชีวั้ด 

จ านวน 
ข้อย่อย 

เกณฑ์การผ่าน
รายด้าน 

เกณฑ์การผ่านราย
เป้าหมาย 

1 ด้ำนปัจจยั  7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 

2 ด้ำนกระบวนกำร (วิชำกำร) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 

3 ด้ำนกระบวนกำร (คณุธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 

4 ด้ำนผลผลิต  7 6 4 ใน 6 ข้อย่อย 5 ใน 7 ข้อใหญ่ 
 รวม 28 24  ผ่านทุกด้าน 

 
วิธีการประเมิน 
2.1 เป้าหมาย โรงเรียนดี ศรีต ำบล เฟสแรก 1,830 โรงเรียน ประเมินตนเองและพฒันำคณุภำพตำมตวับ่งชีท่ี้ก ำหนด 
2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล  แตง่ตัง้โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ด ำเนินกำร

ประเมินระหวำ่ง วันจันทร์ 18- ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ และอังคาร 26-พฤหสับด ี28 กุมภาพันธ์ 2556  รวม 7 วัน เป็นสัปดาห์
แห่งการประเมิน 

2.3 ทมีคณะกรรมการประเมินมี 8 ท่ำนตอ่ 1 ทีม จ ำนวน 173 ทีม  ประกอบด้วย  
 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน จ านวน สพป. รวมทัง้สิน้ 

1 พระอำจำรย์วิทยำกร 2 173 346 

2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 1 173 173 

3 ศกึษำนิเทศก์ 2 173 346 

4 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดี ศรีต ำบล รุ่น 1 1 173 173 

5 ครูอำสำฯ /ครูแกนน ำ 2 173 346 
 รวม 8 173 1,384 
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2.4 งบประมาณ จดัสรรให้ 3,000 บำท ตอ่โรง  ตัง้เบิกจ่ำยส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำ 173 แห่ง 
2.5 วิธีการประเมิน ให้เร่ิมประเมินท่ีโรงเรียนดี ศรีต ำบลรุ่น 1 กอ่นในวนัแรก โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรุ่น 1 ไมต้่องร่วม

เป็นกรรมกำร  ผลกำรประเมินผ่ำนหรือไมผ่่ำน  จะไมส่ง่ผลตอ่กำรเป็นคณะกรรมกำรประเมินในชดุนี ้
2.6 ระยะเวลาประเมิน  กรณีโรงเรียนขนำดเลก็หรือขนำดกลำงและระยะทำงใกล้กนั   

 โรงเรียนแรกควรเร่ิมประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไมเ่กิน 12.00 น. (เตรียมภตัตำหำรเพลไปด้วย) 

 โรงเรียนท่ีสองควรเร่ิมประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไมเ่กิน 17.00 น. 
2.7 การตัดสิน กำรลงคะแนนให้คณะกรรมกำรประชมุร่วมกนัในห้องตำมล ำพงัโดยไมม่ีผู้อื่นรับฟัง  ใช้วิธีกำรซกัถำม 

ตรวจสอบร่องรอย หลกัฐำนตำมท่ีเสนอแนะไว้ ประกอบกบัวิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตดัสินรำยตวับ่งชี ้ โดย
ค ำนงึถงึเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนดั จ ำนวนโรงเรียนกบัวนัเวลำท่ีก ำหนด ทกุท่ำนมีสิทธ์ิแสดงควำมคิดเห็นได้ตำม
หลกัฐำนเชิงประจกัษ์ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  แล้วบนัทกึลงในเอกสำร ดงันี ้

2.7.1 ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข  คือ ผ่ำนครบทัง้ 28 ตวับ่งชี ้เหมำะสมกบักำรเป็นต้นแบบอย่ำงย่ิง  
2.7.2 ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข      คือ ผ่ำนไมค่รบทกุตวับ่งชี ้แตย่งัผำ่น 5 ใน 7 ตวับ่งชีข้องแตล่ะด้ำน 
          เงื่อนไขคือ..แก้ไขตวับ่งชีท่ี้ไมผ่่ำนให้เรียบร้อยภำยในภำคเรียนถดัไป 
2.7.3 ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข คือ ผ่ำนครบ 3 ด้ำน ไมผ่่ำนเพียง 1 ด้ำน  เม่ือด ำเนินกำรพฒันำแก้ไขตวับ่งชี ้ 
          ท่ีไมผ่่ำนแล้ว ทำง รร. แจ้ง สพป.ตรวจสอบ ให้ประเมินเฉพำะด้ำนท่ีไมผ่่ำนในรอบประเมินครัง้ตอ่ไป 

2.7.4  ไม่ผ่าน คือ ผ่ำนตวับ่งชีร้ะหวำ่ง 1 – 2 ด้ำน ไมผ่่ำน 1 – 2 ด้ำน ให้ประเมินใหมท่กุรำยกำรในกำรประเมิน
รอบตอ่ไป 

2.8 ป้ายรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีต าบล จะน ำไปโดยพระวทิยำกรและครูอำสำ  ขนำดป้ำยรับรองต้นแบบ        
เส้นผ่ำนศนูย์กลำง 1.20 เมตร   สว่น โล่เชดิชูเกียรต ิมีรูปแบบย่อสว่นมำจำกป้ำยรับรอง  

2.8.1 กรณีผ่านการประเมินให้มอบป้ำย ณ ห้องประชมุโรงเรียนโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็นผู้มอบ ดงันี ้

 มอบโล่เชดิชูเกียรต ิ ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีต ำบล ก่อนเป็นล ำดบัแรก 

 มอบป้ายรับรองต้นแบบ  ให้ผู้บริหำรโรงเรียนดี ศรีต ำบล  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้
พืน้ฐำน นำยกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  คณะครู  ผู้แทนนกัเรียน  เป็นล ำดบัตอ่ไป 

 ตดิตัง้ป้ายด้านหน้าโรงเรียนในท่ีเหน็เดน่ชดั (ป้ำยออกแบบมำให้ทนตอ่แดด ฝน มีน ำ้หนกัไมม่ำก) 
เพ่ือให้โรงเรียนอื่นสำมำรถติดตอ่ขอศกึษำดงูำนได้ 

2.8.2 กรณีไม่ผ่าน  ให้ทกุโรงเรียนประเมินใหม่ในรอบต่อไปของโรงเรียนเฟส 2 ตำมข้อมลูที่คณะกรรมกำร
บนัทกึมอบให้ไว้  ในเอกสำรผลกำรประเมินท่ีมีลำยมือช่ือคณะกรรมกำรทกุท่ำนลงนำมไว้ 

2.9 คณะกรรมการต้องรับประกันผลการตัดสินวำ่บริสทุธ์ิ  ยติุธรรม   ถ้ำกรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้องเช่ือมัน่วำ่เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีให้โรงเรียนอื่นเข้ำศกึษำดงูำนได้  และต้องแจ้งผลกำรตดัสินทนัทีทำงช่องทำงท่ีก ำหนดเพ่ือขึน้เวปไซท์ประกำศผลรำยวนั  
พร้อมทัง้ช่ือหวัหน้ำทีมประเมิน 

2.10 โรงเรียนดี ศรีต าบล ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ สพป.สงขลา เขต 3 ทุกโรงเรียน  ให้ประเมินในรอบ
ตอ่ไปพร้อมโรงเรียนดี ศรีต ำบลเฟส 2  เพ่ือให้มีเวลำเพียงพอในกำรพฒันำคณุภำพนกัเรียนตำมเกณฑ์  



3 
 

แบบบันทกึการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล 
 

ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

1-7 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน     

1 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชดัเจนและเชื่อมั่นว่าท าได้จริง   แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 

1.1 แผนยทุธศำสตร์มคีวำมสอดคล้องกบัสภำพท่ีเป็นจริง   แผนโรงเรียน 
1.2 ตวัชีว้ดัสภำพควำมส ำเร็จสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์   ตวัชีว้ดัในแผน 
1.3 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยทุธศำสตร์สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์   เปรียบเทียบกนั 
1.4 ปรับเปลีย่นแผนยทุธศำสตร์ได้ตำมสถำนกำรณ์   กำรปรับแผน 
1.5 ผลกำรด ำเนินงำนจำกแผนยทุธศำสตร์เกิดจำกกำรมีสว่นร่วมของทกุฝ่ำย   ถำมผู้ เก่ียวข้อง 
1.6 ผลลพัธ์จำกแผนยทุธศำสตร์คุ้มคำ่ครบตำมเป้ำหมำยในกำรด ำเนนิงำน   ผลงำนเดน่ภมูใิจของ รร 

2 มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถกูต้องตรงกนั   เป้าหมายนักเรียน 

2.1 ทกุฝ่ำยมีสว่นร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำนกัเรียนทีเ่ป็นไปได้   ใครร่วมก ำหนดเป้ำหมำยบ้ำง 
2.2 ทกุฝ่ำยรวมทัง้นกัเรียนตอบได้ทกุคนวำ่ เป้ำหมำยนัน้คืออะไร   สุม่ถำมนกัเรียนชัน้ละคน 
2.3 เป้ำหมำยเน้นให้บ้ำน วดั/มสัยดิ โรงเรียนร่วมมือกนัพฒันำนกัเรียน   ดเูป้ำหมำย รร.เน้น บวร/บรม 
2.4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้องกบัเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้   กิจกรรมใดบรรลเุป้ำหมำยได้ 
2.5 ปฏิบตัิได้จริง มีผลงำนชดัเจนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   สอบถำมครู  ดหูลกัฐำน 
2.6 มีร่องรอยปฏิบตัิจริงในกำรพฒันำคณุธรรม ศีลธรรมนกัเรียนเป็นรำยบคุคล   สอบถำมครู นกัเรียน ดภูำพถ่ำย 

3 มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกดิจากการมีส่วนร่วมของทุกคน   บริเวณและอาคารโดยรอบ 

3.1 บริเวณโรงเรียนโดยรอบ สะอำดเป็นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ   เดินดรูอบบริเวณ 
3.2 อำคำรเรียน อำคำรประกอบสะอำดเป็นระเบียบ สวยงำม   เดินดตูำมอำคำร ห้องเรียน โต๊ะครู 
3.3 ห้องเรียนพร้อมอปุกรณ์ไมช่ ำรุด โต๊ะครู โต๊ะนกัเรียนสะอำดเป็นระเบียบ   ตรวจโต๊ะครู/นร/อปุกรณ์หลงัห้อง 
3.4 ห้องปฏิบตัิกำรและห้องพิเศษสะอำด จดัของเข้ำที่ทกุครัง้ทีใ่ช้งำน   เดินดหู้องพิเศษ ของใช้ตำ่งๆ 
3.5 โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้องเก็บของสะอำดและจดัของเป็นระเบยีบ   เดินตรวจสอบตำมสถำนท่ี 
3.6 หน้ำเสำธง หอพระ/แทน่บชูำ ห้องปฏิบตัิธรรมสะอำดเป็นระเบยีบ   ร่องรอยกำรใช้งำนด้ำนหน้ำ/หลงั 

4 มีบริเวณโดยรอบร่มร่ืนสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ   ต้นไม้ยนืต้น ไม้ดอกไม้ประดับ 

4.1 ออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยภำยนอกอำคำรให้ร่มร่ืนเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   สกีลมกลนื วสัดธุรรมชำต ิ
4.2 มีสนำมและสถำนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส ำหรับนกัเรียนที่เหมำะสม   สนำมหญ้ำ ทีเ่ด็กเลน่ ม้ำนัง่สนำม 
4.3 มีป้ำยช่ือโรงเรียน ป้ำยอำคำร/ห้องที่เหมำะสมกบัสภำพโรงเรียน   สภำพป้ำยตำ่งๆ ป้ำยบอกทำง 
4.4 ตกแตง่ผนงัอำคำร รัว้ สนำมเดก็เลน่เป็นมิตรกบัธรรมชำติ   วสัดปุพูืน้สนำมตกแตง่โดยรอบ 
4.5 มีแหลง่เรียนรู้ด้ำนระบบนิเวศวิทยำทำงธรรมชำตติำมบริบทโรงเรียน   สงัเกตแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 
4.6 มีกิจกรรมสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน   ดกิูจกรรมเดน่ด้ำนนี ้

5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสนัสดใส   ครูยิม้แย้มแจ่มใส รร.สดใส 

5.1 ครูทกุคนปฏิบตัิตอ่นกัเรียนเสมือนเป็นลกูหลำนของตนเอง   ครูรู้จกัเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรียน 
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ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

5.2 ห้องเรียนทกุห้องจดับรรยำกำศเสมือนบ้ำนท่ีนำ่อยู ่   สะอำด มีระเบยีบ 
5.3 บริเวณโดยรอบตกแตง่สวยงำม สสีนัสดใสด้วยวสัดทุ้องถ่ินตำมธรรมชำติ   สงัเกตบริเวณโดยรอบ 
5.4 นกัเรียนมคีวำมสขุเมื่อได้มำโรงเรียน ไมข่ำดเรียน   สุม่คยุกบันกัเรียน 
5.5 ครูเยี่ยมบ้ำนนกัเรียนรำยบคุคล เข้ำใจและมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กนั   สุม่ถำม นร.วนัเวลำครูเยีย่มบ้ำน 
5.6 นกัเรียนสนกุสนำนกบักิจกรรมทีจ่ดัขึน้หรือนกัเรียนคิดขึน้เองอยำ่งสร้ำงสรรค์   สุม่ถำมถึงกิจกรรม นร.คิดเอง 

6 มีความปลอดภยั ปลอดสารเสพตดิและอบายมุข   เป็นโรงเรียนสขีาว 

6.1 มีควำมมัน่คงปลอดภยับริเวณอำคำร รัว้ ประต ูอปุกรณ์ไฟฟ้ำ สนำมเด็กเลน่    สมัผสัจบัต้องอปุกรณ์ตำ่งๆ 
6.2 ปรำศจำกสำรเสพติดและอบำยมขุทกุชนิดในโรงเรียน   สุม่ถำมชำวบ้ำน ชมุชน 
6.3 ไมม่ีมมุลบัตำ บริเวณรกเรือ้เป็นที่มัว่สมุหรือแหลง่อำศยัของสตัว์ร้ำย   ดหูลงัอำคำร ที่รกร้ำงวำ่งเปลำ่ 
6.4 ให้ควำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยั พิษภยัของสำรเสพติดและอบำยมขุ   สุม่ถำมนกัเรียน 
6.5 มีร่องรอยกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิด้ำนสขุอนำมยัพืน้ฐำนจนเป็นนิสยั   เสือ้ผ้ำ หน้ำผม เลบ็ สะอำด 
6.6 จดัระบบสขุำภิบำลท่ีดีและฝึกซ้อมระบบกำรเตือนภยัอยำ่งน้อยเทอมละครัง้   กำรบ ำบดัน ำ้เสยี ถำมนกัเรียน 

7 
เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนผู้น า
ศาสนามีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน 

  
อปท. พระสงฆ์วดัใกล้ ร.ร. 
ชุมชน ท ากจิกรรมร่วมกนั 

7.1 
ร่วมกนัวำงแผนและแตง่ตัง้คณะกรรมกำรเครือขำ่ยพฒันำศีลธรรม “บวร” 
คณุธรรม “บรม” จำกกำรมีสว่นร่วมของทกุภำคสว่น 

  
มีค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำร 
รำยงำนกำรประชมุ 

7.2 สนบัสนนุงบประมำณ บคุลำกรหรือวสัดคุรุภณัฑ์เพื่อพฒันำโรงเรียน   ดจูำกแผนงำน ถำมครู 
7.3 จดักิจกรรมหลำกหลำยพฒันำควำมรู้คูค่ณุธรรมให้กบันกัเรียน   สุม่ถำมมีกิจกรรมใดบ้ำง 
7.4 จดัให้มีกำรนิเทศและประเมินผลกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งเป็นระบบ   ผลกำรนิเทศภำยใน เมื่อใด 
7.5 จดังำนบญุประเพณี สบืสำนวฒันธรรมท้องถ่ินร่วมกบัวดั/มสัยิดและชมุชน    งำนบญุประเพณีทีเ่ข้ำร่วมงำน 
7.6 พฒันำเครือขำ่ย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้มแขง็ เป็นต้นแบบศกึษำดงูำน   รร.น ำเสนอวิธีกำรสร้ำงเครือขำ่ย 

 8-14 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้    

8 จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม   
การจัดและกิจกรรมการใช้งาน 
จ านวนคน จ านวนครัง้ที่ใช้ 

8.1 มีครูหรือบคุลำกรท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ ให้ค ำแนะน ำอยำ่งเป็นกลัยำณมติร   สุม่ถำมนกัเรียน 
8.2 จดับรรยำกำศห้องสมดุให้ดอูบอุน่เหมือนบ้ำน   สงัเกตวิธีกำรจดัห้องสมดุ 
8.3 จดัหำหนงัสอื สือ่กำรเรียนรู้ใหมท่ี่ดี เหมำะกบัวยัเดก็และสบัเปลีย่นทกุภำคเรียน   สงัเกตหนงัสอื/สือ่ในห้องสมดุ 
8.4 มีระบบให้บริกำรสบืค้นข้อมลูทำงอินเทอร์เน็ตส ำหรับครู/นกัเรียนเพียงพอ   มีคอมพวิเตอร์  มีอินเตอร์เนท 
8.5 จดักิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นเช่ือมโยงกำรเรียนรู้ได้มำกกวำ่ 3 กลุม่สำระ   สุม่ถำมนกัเรียน ครูจดักิจกรรม 
8.6 มีอตัรำกำรใช้ห้องสมดุเพิม่ขึน้และมีรูปแบบกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย   สถิติกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม 

9 ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัตกิารต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า   ห้องปฏิบตักิารในโรงเรียน 

9.1 ทกุชัน้เรียนได้ใช้สือ่กำรเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิกำรภำษำ   ห้องภำษำไทย ภำษำตำ่งประเทศ 
9.2 ทกุชัน้เรียนได้ใช้สือ่กำรเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์   ห้องวิทยำศำสตร์ แหลง่เรียนรู้ 
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ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

9.3 ทกุชัน้เรียนได้ใช้สือ่กำรเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิกำรคอมพวิเตอร์   ห้องคอมพวิเตอร์ ห้อง Tablet 
9.4 ทกุชัน้เรียนได้ใช้สือ่กำรเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิกำรคณิตศำสตร์   ห้องคณิตศำสตร์/ห้องเรียนคณิต 
9.5 ทกุชัน้เรียนได้ใช้สือ่กำรเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ห้องคณุธรรม จริยธรรม   ห้องหรือลำนกิจกรรม 
9.6 มีกำรดแูล รักษำ ซอ่มแซมห้องปฏิบตัิกำรทกุห้องให้พร้อมใช้งำน   สภำพห้องไมช่ ำรุดทรุดโทรม 

10 ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชพีครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน   กลุ่มการงานพืน้ฐานอาชีพ 

10.1 ปรับปรุงและใช้ศนูย์กำรเรียนรู้งำนอำชีพอยำ่งครบวงจร   สงัเกตกำรใช้ห้อง/ศนูย์อำชีพ 
10.2 มีกิจกรรมสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่นกัเรียนตำมควำมถนดั ควำมสนใจ   ผลงำนอำชีพนกัเรียนรำยบคุคล 
10.3 มีวิทยำกรท้องถ่ินหรือครูจดักำรเรียนรู้งำนอำชีพสอดคล้องกบัวถีิชีวิตชมุชน   สุม่ถำมนกัเรียน 
10.4 มีผลติภณัฑ์ที่พฒันำตอ่ยอดจำกภมูิปัญญำท้องถ่ินจนเป็นท่ียอมรับ   ผลติภณัฑ์นกัเรียนดีเดน่รำยปี 
10.5 มีแหลง่จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์นกัเรียน ก่อให้เกิดรำยได้ระหวำ่งเรียน   สุม่ถำมนกัเรียน 
10.6 มีผลติภณัฑ์ที่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นสนิค้ำ OTOP    ผลงำนโรงเรียน/กำรน ำเสนอ 
11 เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดแูลรักษา   ศูนย์/สนามกฬีาโรงเรียน 

11.1 มีศนูย์กีฬำชมุชนหรือสนำมกีฬำโรงเรียนพร้อมใช้งำน   ควำมพร้อม ร่องรอยกำรใช้งำน 
11.2 มีครูหรือภมูิปัญญำท้องถ่ินให้ควำมรู้ด้ำนทกัษะกีฬำอยำ่งถกูต้อง   สุม่ถำมนกัเรียน ผู้ปกครอง ภำพ 
11.3 มีกำรให้บริกำรชมุชนในกำรใช้งำนอยำ่งคุ้มคำ่   สุม่ถำมชมุชน ผู้ปกครอง ภำพถ่ำย 
11.4 มีกิจกรรมกำรแขง่ขนักีฬำ กรีฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ภำพกิจกรรม 
11.5 มีกำรดแูลรักษำศนูย์กีฬำชมุชน/สนำมกีฬำโดยนกัเรียนที่มีจิตอำสำ   สุม่ถำมนกัเรียน 
11.6 มีมำตรกำรจงูใจให้ท้องถ่ินร่วมพฒันำเป็นศนูย์กีฬำชมุชนหรือสนำมกีฬำมำตรฐำน   สอบถำมผู้บริหำร ดมูำตรกำรจงูใจ 
12 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ   ห้องสุขานักเรียนทุกห้อง 

12.1 มีห้องสขุำเพียงพอกบักำรใช้งำน   จ ำนวนห้องสขุำหญิง ชำย 
12.2 มีควำมสะอำดทัง้ภำยในและภำยนอกทกุห้อง   ควำมสะอำดภำยในภำยนอก 
12.3 มีควำมปลอดภยัจำกคน พืช สตัว์ สิง่ของทีเ่ป็นอนัตรำย   ไมม่ีมมุอบั ชืน้แฉะ รกเรือ้ มืดทบึ 
12.4 มีแสงสวำ่งเพยีงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวก   หลงัคำโปร่ง ไฟฟ้ำตดิ มีขนัน ำ้ 
12.5 มีระบบ Recycle น ำ้เสยี ใช้ผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   ระบบกำรใช้น ำ้ ไมม่กีำรใช้สำรพิษ 
12.6 มีมำตรกำรดแูลรักษำด้วยจิตอำสำของนกัเรียน   มำตรกำรรักษำควำมสะอำด 
13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยทีนัสมัยในการเรียนรู้   แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

13.1 ใช้แหลง่เรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน เช่น วดั/มสัยิด อทุยำนแหง่ชำติ สวนสตัว์    ภำพกำรเรียนรู้นอกโรงเรียน 
13.2 ใช้คอมพิวเตอร์แมข่ำ่ย (server) สนบัสนนุกำรจดักำรเรียนรู้   สงัเกต/สอบถำมวิธีกำรสอนจริง 
13.3 ใช้คอมพิวเตอร์ / Tablet เป็นเคร่ืองมือสบืค้นและจดักำรเรียนรู้    กำรสอนจริงในห้องเรียน 
13.4 ใช้สือ่ ICT ในกำรจดักำรเรียนรู้อยำ่งน้อย 4 กลุม่สำระ   กลุม่สำระใดบ้ำง/ภำพถ่ำย 
13.5 ใช้ภมูิปัญญำท้องถ่ิน เช่น ต ำรวจ ทหำร อบต.นำยกเทศมนตรี ผู้น ำศำสนำ    วิชำที่สอน/ภำพถำ่ย/สุม่ถำม นร. 
13.6 มีผลงำนนกัเรียนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ครบทัง้ 5 ข้อ   ดผูลงำนนกัเรียน/โครงงำน นร. 

14 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง   ผลงานผู้บริหารโรงเรียน 
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14.1 ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งที่ดีจนได้รับกำรยอมรับ   มีโล ่ประกำศฯ รำงวลั ฯลฯ 
14.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจเน้นกำรบริหำรแบบมีสว่นร่วม “บวร”/ “บรม”   สอบถำมพระ  อบต. ชมุชน 
14.3 มีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร   สือ่นวตักรรมทีใ่ช้ในกำรบริหำร 
14.4 มีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งสร้ำงสรรค์โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล   มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
14.5 มีคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนมีสว่นร่วมในกำรท ำงำนเชิงรุก   ถำมประธำน/กรรมกำร รร. 
14.6 มีผลงำนเชิงประจกัษ์ ได้รับกำรยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/มีผู้มำศกึษำดงูำน   มีผลงำนผู้บริหำรแสดงให้ด ู

15-21 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน    

15 ฝึกความมีวินัย   ครูพระ/สามเณรดี ศรีต าบล 

15.1 
ฝึกกำรควบคมุตนเองไมยุ่ง่เก่ียวกบัอบำยมขุ  
(บหุร่ี/เหล้ำ/ยำเสพติด/เทีย่วกลำงคืน/กำรพนนั/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ำน) 

  
กำรฝึกนกัเรียนให้พ้นอบำยมขุ 6 
กำรบรรพชำสำมเณรดี ศรีต ำบล 

15.2 ฝึกกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ำน วดั/มสัยิด โรงเรียน   วิธีกำรฝึกรักษำกฎระเบยีบ 
15.3 ฝึกควำมตรงตอ่เวลำทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผู้อื่นผำ่นกิจกรรมตำ่ง ๆ   วิธีกำรฝึกควำมตรงตอ่เวลำ 
15.4 ฝึกควำมมวีินยัผำ่นกิจกรรมลกูเสอื/เนตรนำรี/ยวุกำชำด   กิจกรรมและวิธีกำรฝึก 
15.5 ฝึกควำมมวีินยัผำ่นกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์บ้ำน วดั/มสัยิด โรงเรียน   กิจกรรมและวิธีกำรฝึก 

15.6 

ฝึกควำมมวีินยัเร่ืองกำรดแูลรักษำควำมสะอำด กำรจดัอปุกรณ์ของใช้ทัง้สว่นตน
และสว่นรวมให้เป็นระเบยีบอยำ่งสม ่ำเสมอ ผำ่นกิจกรรม 5 ห้องชีวิต คือ ห้องนอน
หรือหน้ำเสำธง  ห้องสขุำ  ห้องท ำงำนหรือห้องเรียน ห้องแตง่ตวัหรือดทูี่ตวัเด็ก 
ห้องครัวหรือโรงอำหำร เป็นต้น 

  

กิจกรรมหน้ำเสำธง กำรล้ำงห้อง
สขุำ กำรสุม่ตรวจอำคำรสถำนท่ี
และบริเวณโดยรอบที่ระบไุว้   
สุม่ตรวจนกัเรียนรำยบคุคล  

16 ฝึกการแสดงความเคารพ   วิธีฝึกการแสดงความเคารพ 

16.1 
ฝึกแสดงควำมเคำรพบคุคลอยำ่งถกูวิธี ได้แก่ พระภิกษุ นกับวช ผู้น ำศำสนำ 
ผู้ใหญ่ เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรส ำรวมกิริยำ ฯลฯ 

  
สุม่เด็กแสดงควำมเคำรพบคุคล
อยำ่งถกูวิธี 

16.2 

ฝึกแสดงควำมเคำรพตอ่วตัถ ุเหตกุำรณ์และศำสนสถำน  
เช่น ธงชำติ พระพทุธรูป อนสุำวรีย์ เพลงชำติ กำรประชมุ กำรสวดมนต์ ศำสน-
สถำน โดยส ำรวมระวงักริยำมำรยำท กำรแตง่กำย กำรรักษำควำมสะอำด  ฯลฯ 

  
สุม่เด็กแสดงควำมเคำรพตอ่
พระพทุธรูป พระสงฆ์ กำรท ำวตัร 
กำรแสดงตนพทุธมำมกะ ฯลฯ 

16.3 

ฝึกแสดงควำมเคำรพตอ่กำรปฏิบตัิสมำธิและกำรฟังธรรม 
ในทำ่ที่ถกูต้อง เหมำะสมด้วยควำมสงบ  ไมพ่ดูคยุ/เลน่ระหวำ่งเวลำนัง่สมำธิ   
และฟังธรรม 

  
สุม่เด็กนัง่สมำธิ บรรยำกำศกำรจดั
ห้อง วิธีกำร ภำพถ่ำย สุม่ถำม 

16.4 

ฝึกแสดงควำมเคำรพตอ่กำรศกึษำ 
เช่น ไมพ่ดูคยุ ไมว่ิ่งเลน่ในห้องเรียน  ไมข่ีดเขียนข้อควำมในสถำนที่สว่นรวม 
 รวมถึงกำรดแูลรักษำ  จดัเก็บหนงัสอืสมดุเรียน ให้สะอำดและเป็นระเบียบ 

  
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไมม่ี
ของช ำรุด เช่น โต๊ะ นร. หลอดไฟ 
ขอสบัหน้ำตำ่ง ลกูบิดประตทูกุห้อง  

16.5 

ฝึกแสดงควำมเคำรพในกำรต้อนรับปฏิสนัถำร  
เช่น  กำรยิม้ไหว้  สวสัดี  รู้จกัใช้ค ำพดูในกำรทกัทำยทกุคนท่ีพบ  รู้จกัรับรองแขก
ที่มำเยี่ยมโรงเรียน ฯลฯ 

  
สุม่ดวูิธีกำรแสดงควำมเคำรพ            
กำรต้อนรับของนกัเรียน 
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ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

16.6 

ฝึกกำรใช้ค ำพดูสภุำพนุม่นวลและมำรยำทออ่นน้อมตอ่ผู้อื่น เช่น  กำรใช้สรรพนำม
เรียกพี่ เพื่อน น้องอยำ่งสภุำพ กำรกลำ่วค ำขอโทษ ขอบคณุ ส ำรวมระวงักำรยืน 
เดิน นัง่ เมื่ออยูก่บัพระภิกษุ ผู้น ำศำสนำ ผู้ใหญ่อยำ่งเหมำะสม 

  
สงัเกตมำรยำท ควำมส ำรวมระวงั  
กำรใช้สรรพนำม/ค ำพดูที่เหมำะสม
ในสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ 

17 ฝึกความอดทน    วิธีฝึกความอดทน 

17.1 
ฝึกควำมอดทนตอ่ควำมล ำบำกตรำกตร ำ 
เช่น ฝนตก อำกำศร้อนจดั  เมื่อยปวดเพรำะนัง่สมำธินำน ฯลฯ 

  
สงัเกตกริยำอำกำรเมื่อได้รับควำม
ล ำบำกตำ่ง ๆ  ซกัถำม 

17.2 
ฝึกควำมอดทนตอ่ควำมเจ็บไข้ไมส่บำย  
เช่น เจ็บไข้เลก็น้อยไมโ่ดดเรียน ฯลฯ 

  สุม่ถำมนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

17.3 
ฝึกควำมอดกลัน้ตอ่ควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ  
เช่น ให้อภยัไมโ่ต้ตอบกลบัด้วยวำจำไมส่ภุำพ หรือ ด้วยกำรชกตอ่ยใช้ก ำลงั ฯลฯ 

  สุม่ถำมนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้  

17.4 
ฝึกควำมอดทนตอ่ควำมเย้ำยวนของสิง่เร้ำ  
เช่น ไมต่ิดเกมส์ ตดิยำ ติดบหุร่ี ตดิเพื่อนที่พำออกนอกลูน่อกทำง ฯลฯ 

  สุม่ถำมนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ 

17.5 
ฝึกกำรมองคนอื่นในแง่ดี  
เช่น ไมจ่บัผิด มองโลกแง่ดี ไมว่ิพำกษ์วิจำรณ์ด้วยถ้อยค ำไมส่ภุำพ คิดทำงบวก  

  สุม่ถำมนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้  

17.6 

ฝึกควำมเพยีรพยำยำม   
เช่น ทบทวนบทเรียน ท ำกำรบ้ำน ท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ นัง่สมำธิ 
ทอ่งหนงัสอื ฯลฯ 

  
สุม่ถำมนกัเรียน  ผู้ปกครอง       
 ครูประจ ำชัน้แตล่ะระดบัชัน้ 

18 ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร””บรม”   วิธีฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม 5 ห้อง 

18.1 
วิชาการ:  ฝึกกำรเรียนรู้ธรรมะผำ่นกระบวนกำรพดู (ชดัถ้อยค ำ)  
อำ่น (เป็นจงัหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น   

  
ฟังจำกเวทีกำรพดู  กำรอำ่น   กำร
เขียนของนกัเรียน 

18.2 
ศีลธรรม/คุณธรรม: ฝึกกำรรักษำศีล 5 กำรฟังธรรม กำรสวดมนต์ กำรนัง่สมำธิ 
กำรฝึกจิตใจให้แจ่มใส อำรมณ์ดี มีเป้ำหมำยชีวติที่ถกูต้อง 

  
วิธีกำรอำรำธนำศีล กำรท ำวตัรสวด
มนต์  กำรนัง่สมำธิ ซกัถำม 

18.3 
สังคม: ฝึกกำรรู้จกัแยกแยะเพื่อนท่ีดีกบัเพื่อนท่ีไมด่ี  คบมติรแท้   
ฝึกควำมเป็นผู้น ำ-ผู้ตำม กำรท ำงำนเป็นทีมและฝึกควำมเป็นกลัยำณมิตร 

  
ซกัถำมพดูคยุกบันกัเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ขอดรู่องรอยวิธีกำรฝึก 

18.4 

ด ารงชีวติ: ฝึกกำรดแูลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอปุกรณ์ของใช้
ปัจจยัสี ่ดแูลสถำนท่ีทัง้สว่นตวัและสว่นรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรียนให้สะอำดและจดัให้
เป็นระเบียบดสูวยงำม 

  
สงัเกตควำมสะอำดร่ำงกำย
นกัเรียน เสือ้ผ้ำ หน้ำ ผม สือ่ 
อปุกรณ์กำรเรียน อำคำรสถำนท่ี 

18.5 อาชีพ: ฝึกกำรท ำงำนสจุริตให้เกิดรำยได้  ใช้เงินเป็นและเก็บรักษำเงินเป็น   ถำมกำรหำรำยได้ กำรออม ภำพ 

18.6 

นันทนาการ: ฝึกกิจกรรมยำมวำ่งให้รู้จกัตนเอง ด้วยกำรอำ่นชีวประวตัิบคุคล
ส ำคญั เพื่อให้มีเป้ำหมำยชีวิตที่ถกูต้อง  ฝึกออกก ำลงักำย ฝึกยืน เดิน นัง่ นอน
ด้วยอิริยำบถทีถ่กูต้อง  

  
สุม่ถำมกำรใช้เวลำวำ่ง  ประวตัิ
บคุคลส ำคญั  กำรวำงเป้ำหมำย
ชีวิต  ทำ่ทำงอิริยำบถทีถ่กูต้อง 

19 ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยดิ โรงเรียน)   วิธีการปลกูจิตส านึก 

19.1 การใช้ซ า้ (Reuse) เช่น ใช้กระดำษสองหน้ำ ใช้ของทีม่ีอยูอ่ยำ่งคุ้มคำ่ ฯลฯ   ขอดวูิธีกำรใช้ซ ำ้ 
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ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

19.2 
การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น น ำน ำ้ใช้แล้วไปรดต้นไม้  ใช้
เศษอำหำร/เศษใบไม้ท ำปุ๋ ยหมกั/ปุ๋ ยอินทรีย์  ท ำกระดำษสำ ฯลฯ 

  
ขอดวูิธีกำรหมนุเวียนทรัพยำกรน ำ
กลบัมำใช้ไหม ่

19.3 ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตัง้แตต้่นทำง เช่น ขวด แก้ว ถงุพลำสตคิ   สงัเกต/ขอดวูิธีกำรลดกำรบริโภค 

19.4 
เลิกบริโภค (Reject)  เลกิใช้โฟม ปุ๋ ยเคมี สำรเคมีทกุชนดิ อำหำรขยะ เช่น ขนม
ถงุกรอบแกรบ น ำ้อดัลม ขนมหวำนใสส่ ีอำหำรส ำเร็จรูป ฯลฯ 

  
สงัเกต/ขอดวูตัถสุิง่ของที่เลกิบริโภค
ในบ้ำน วดั โรงเรียน 

19.5 
ซ่อมแซม (Repair) ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ซอ่มแซม วสัดสุิง่ของ เคร่ืองใช้ เคร่ือง
นุม่หม่ ให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน 

  
สงัเกตกำรซอ่มแซม บ ำรุง รักษำ
เคร่ืองใช้สอยทีม่ีอยู ่

19.6 
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน เช่น ปลกูไม้ยืนต้น ปลกูป่ำ 
ประหยดัพลงังำน ปิดไฟปิดน ำ้เมือ่เลกิใช้งำน ก ำจดัขยะ เลกิใช้ยำฆำ่แมลง  

  
แผน่ป้ำย/รูปแบบกำร
ประชำสมัพนัธ์เพื่อลดโลกร้อน 

20 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดทุีกวัน (กาย วาจา ใจ)   วิธีการสร้างแรงจูงใจ 

20.1 
กิจกรรมสร้างวนัิย : ไมน่อนตื่นสำย เก็บท่ีนอนทนัที สมำทำนศีลทกุวนั แตง่กำย
สภุำพ ออมทรัพย์ทกุวนั 

  
ซกัถำมกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมติ
นิสยัจำกบ้ำน วดั โรงเรียน   

20.2 
กิจกรรมฝึกความเคารพ: กรำบไหว้พอ่แมญ่ำติผู้ใหญ่ สวดมนต์ก่อนนอน เขียน
ควำมดีของตนและคนรอบข้ำง  

  
ซกัถำมกิจวตัรประจ ำวนั  
ขอดผูลแหง่ควำมดีที่ภำคภมูใิจ 

20.3 กิจกรรมฝึกความอดทน : ช่วยท ำงำนบ้ำน หมัน่นัง่สมำธิ อำ่นหนงัสอืดี    ซกัถำมผลงำนจำกควำมอดทน 
20.4 ร่วมกิจกรรมสร้ำงสรรค์สงัคมตำมวนัส ำคญัและเทศกำลตำ่ง ๆ   ภำพ/กิจกรรมวนัส ำคญั “บวร” 
20.5 ยกยอ่งชมเชยประกำศเกียรติคณุ ให้รำงวลัเดก็ท ำควำมดีรำยวนั   ภำพ/กิจกรรม/ประกำศ/รำงวลั 
20.6 รำยงำนพร้อมเสนอช่ือเดก็ดใีห้เป็นต้นแบบเด็กดีในระดบัตำ่ง ๆ    รำยช่ือต้นแบบเดก็ด ีปี กศ.2555 
21 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)   ต้นแบบผู้บริหารดี ครูด ี

21.1 ผู้บริหำรโรงเรียนรักษำศีล 5 หรือปฏิบตัิตำมค ำสอนศำสนำที่นบัถือ   สุม่ถำมครู ชมุชน นกัเรียน  
21.2 ครูทกุคนรักษำศีล 5 หรือปฏิบตัิตำมค ำสอนในศำสนำที่นบัถือ   สุม่ถำมชมุชน นกัเรียน ผู้บริหำร 
21.3 ผู้บริหำรและครูทกุคนดแูลรักษำควำมสะอำดทัง้ที่บ้ำนและที่ท ำงำน   5 ห้องชีวิต ภำพถำ่ยที่บ้ำนและ รร. 
21.4 ผู้บริหำรและครูทกุคนมวีินยัปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของโรงเรียน   สุม่ถำมนกัเรียนไมซ่ ำ้คนเดมิ 
21.5 ผู้บริหำรและครูทกุคนปฏิบตัิตนตรงตอ่เวลำ   สุม่ถำมนกัเรียนไมซ่ ำ้คนเดมิ 
21.6 ผู้บริหำรและครูทกุคนมีควำมสภุำพนุม่นวลตอ่นกัเรียน   สุม่ถำมนกัเรียนไมซ่ ำ้คนเดมิ 

22-27 เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT)     

22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี    ชื่อเสียงด ี

22.1 จ ำนวนนกัเรียนโดยรวมเทำ่เดิมหรือเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ   เปรียบเทียบจ ำนวนนกัเรียน 2 ปี 
22.2 ผู้ปกครองมีควำมพงึพอใจตอ่กำรจดักำรศกึษำของโรงเรียน   สุม่ถำมผู้ปกครองไมซ่ ำ้คนเดิม 
22.3 ครูมีควำมพงึพอใจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   สุม่ถำมครูสว่นใหญ่ 
22.4 โรงเรียนมีแนวปฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practices)   ดแูนวปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 
22.5 โรงเรียนมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยในจำกต้นสงักดัผำ่นเกณฑ์   ผลกำรประเมินภำยใน 
22.6 โรงเรียนมีผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกจำก สมศ.ผำ่นเกณฑ์รอบสดุท้ำย   ผลกำรประเมิน สมศ.2 รอบสดุท้ำย 
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ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

23 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเดิม หรือเท่ากับหรือมากกว่า 
ค่าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่เรียน) 

  ใฝ่เรียน 

23.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนชัน้สงูสดุของโรงเรียนในกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
โดยภำพรวมสงูกวำ่ปีกำรศกึษำทีผ่ำ่นมำ 

  
เปรียบเทียบคำ่เฉลีย่ 
ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 

23.2 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนชัน้สงูสดุของโรงเรียนในกลุม่สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
โดยภำพรวมสงูกวำ่ปีกำรศกึษำทีผ่ำ่นมำ 

  
เปรียบเทียบคำ่เฉลีย่ 
ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 

23.3 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนชัน้สงูสดุของโรงเรียนในกลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำขีพและเทคโนโลยี  โดยภำพรวมสงูกวำ่ปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 

  
เปรียบเทียบคำ่เฉลีย่ 
ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 

23.4 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนชัน้สงูสดุของโรงเรียนในกลุม่สำระกำรเรียนรู้สงัคมศกึษำ 
ศำสนำและวฒันธรรม  โดยภำพรวมสงูกวำ่ปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 

  
เปรียบเทียบคำ่เฉลีย่ 
ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 

23.5 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 3 จำกผลทดสอบ
ระดบัชำต ิ(O-Net)  และ/หรือ  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษำปีที่ 6 ทกุกลุม่สำระวิชำ โดยภำพรวมสงูกวำ่เดิม หรือสงูกวำ่    
คำ่เฉลีย่ สพฐ.เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ  

  

เลอืกตรวจสอบตำมบริบทของ รร. 
เปรียบเทียบผลกำรสอบ NT    
ชัน้ม.3 ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 
เปรียบเทียบคะแนนรวมทกุกลุม่
สำระวิชำระดบัชัน้ ป.6  

23.6 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 6 หรือมธัยมศกึษำปีที ่6 
จำกผลทดสอบระดบัชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสงูกวำ่เดิม หรือสงูกวำ่คำ่เฉลีย่ 
ของสพฐ.เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 

  
เปรียบเทียบผลกำรสอบ O-net 
ชัน้ ป.6 หรือ ม.6  
ในรอบ 2 ปีกำรศกึษำ 

24 
อ่านเขียนคิดเลขคล่องในชัน้ ป.2 และ / หรือ 
สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ในชัน้ ม.3 (ใฝ่รู้) 

  ใฝ่รู้ 

24.1 นกัเรียนสำมำรถอำ่นคลอ่งชัน้ ป. 2/3 และ/หรือ อำ่นจบัใจควำมได้ดีชัน้ ม.3   สุม่ นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำม)ี 
24.2 นกัเรียนสำมำรถเขียนคลอ่งชัน้ ป. 2/3 และ/หรือเขียนเรียงควำมได้ดีชัน้ ม.3   สุม่ นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำม)ี 
24.3 นกัเรียนสำมำรถคิดเลขคลอ่งชัน้ ป. 2/3 และ/หรือ คิดเลขเร็วได้ดชีัน้ ม.3   สุม่ นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำม)ี 
24.4 นกัเรียนปฏิสนัถำรได้ดชีัน้ ป. 2/3 และ/หรือกลำ่วแสดงควำมรู้สกึได้ดีชัน้ ม.3   สุม่ นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำม)ี 
24.5 นกัเรียนสำมำรถฟัง/สรุปได้ชัน้ ป. 2/3 และ/หรือถ่ำยทอดข้อมลูได้ดีชัน้ ม.3   สุม่ นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ำม)ี 
24.6 นกัเรียนชัน้สงูสดุสำมำรถใช้ภำษำองักฤษและ/หรือภำษำอำเซียนสือ่สำรได้   สุม่นกัเรียนชัน้สงูสดุของโรงเรียน 
25 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี)   ใฝ่ดี 

25.1 นกัเรียนแสดงออกถงึกำรรักษำควำมสะอำดจนติดเป็นนิสยั   กำรแตง่กำย สมดุแบบฝึกหดั 

25.2 
นกัเรียนแสดงออกถงึพฤติกรรมตรงตอ่เวลำในกำรเรียน 
และกำรท ำกิจกรรมร่วมกบัผู้อื่น 

  
สงัเกต กำรท ำงำนเป็นทีม       
กำรเข้ำแถว  กำรมำเรียน ฯลฯ 

25.3 นกัเรียนแสดงออกถงึกำรรักษำกฎระเบียบที่ก ำหนดของสว่นรวม   สงัเกต กำรรักษำกฎระเบียบ 

25.4 
นกัเรียนมีพฤติกรรมออ่นน้อม นุม่นวลในกำรแสดงควำมเคำรพ  วำจำสภุำพ 
ในกำรสนทนำ 

  
สงัเกต มรรยำท กำรแสดงออก 
ในกำรพดู กำรกระท ำตอ่ผู้อื่น 

25.5 นกัเรียนแสดงออกถงึกำรยิม้ ไหว้ ทกัทำยผู้ใหญ่และเพื่อนนกัเรียนจนเป็นนิสยั   สงัเกต กำรยิม้ไหว้ทกัทำยกนั 



10 
 

ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีวั้ดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
บันทกึการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน แหล่งตรวจสอบ 

25.6 นกัเรียนแสดงออกถงึควำมอดทน อดกลัน้ตอ่สิง่เร้ำตำ่ง ๆ    
สงัเกต กำรเก็บอำรมณ์โกรธ  
กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ 

26 มีจิตอาสาและมีจติส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม)   รับผิดชอบส่วนรวม 

26.1 นกัเรียนมีผลงำนจำกกำรอำสำเข้ำร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   ผลงำนกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
26.2 นกัเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดแูล รักษำพฒันำสิง่แวดล้อมที่บ้ำน วดั/มสัยิด โรงเรียน   ภำพ/กิจกรรมนกัเรียนร่วมพฒันำ 

26.3 
นกัเรียนแสดงออกถงึควำมรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
(ไมส่ร้ำงควำมเดือดร้อน ไมท่ ำร้ำยตวัเอง ไมเ่สพยำ ไมด่ื่มสรุำ ไมส่บูบหุร่ี)   

  
นกัเรียนบอกโทษของอบำยมขุได้ 
นกัเรียนรักษำศีล 5 ได้ตลอด 

26.4 
นกัเรียนแสดงออกถงึควำมรับผิดชอบตอ่ครอบครัว 
(เช่ือฟังพอ่แม ่ช่วยเหลอืงำนบ้ำน ไมท่ ำให้ทกุคนเดือดร้อนและเสยีใจ) 

  
นกัเรียนเปรียบเทียบผลงำนและ
บอกผลลพัธ์กำรช่วยงำนบ้ำนได้  

26.5 
นกัเรียนแสดงออกถงึควำมรับผิดชอบตอ่ครู  
(ตัง้ใจเลำ่เรียน เช่ือฟังค ำสัง่สอนของครู) 

  
นกัเรียนระบผุลลพัธ์ที่ดีหรือกำร
เปลีย่นแปลง ในกำรตัง้ใจเรียน   
กำร เช่ือฟังค ำสอนของครู  

26.6 
นกัเรียนแสดงออกถงึควำมรับผิดชอบตอ่โรงเรียน   
(ดแูลรักษำควำมสะอำด ทิง้ขยะลงถงั ไมข่ีดเขียนข้อควำม ปฏิบตัติำมระเบียบ
วินยั รักษำทรัพย์สมบตัขิองโรงเรียน) 

  
ระบผุลลพัธ์กำรรักษำทรัพย์สมบตัิ
โรงเรียนวำ่ท ำอะไรบ้ำง มีวธีิกำร
อยำ่งไร สงัเกตบริเวณโดยรอบ 

27 มีสุขภาพกายและสุขภาพจติด ี(สุขภาพด)ี   สุขภาพด ี

27.1 นกัเรียนมีน ำ้หนกัสว่นสงูเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กรมอนำมยัก ำหนด   ภำพรวมของบนัทกึสขุภำพ นร. 
27.2 นกัเรียนมมีนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี ร่ำเริงแจ่มใส    สงัเกตกำรแสดงออกของนกัเรียน 
27.3 นกัเรียนทกุคนปลอดจำกสำรเสพติด   สุม่ถำมผู้ปกครอง ชมุชน 
27.4 นกัเรียนทกุคนไมก่่อเหตทุะเลำะวิวำท และอยูร่่วมกนัอยำ่งมคีวำมสขุ   สุม่ถำมนกัเรียน 
27.5 นกัเรียนทกุคนแตง่กำยสะอำดเรียบร้อย (เสือ้ผ้ำ หน้ำ ผมถกูระเบยีบ)   สงัเกตกำรแตง่กำยโดยรวม 
27.6 นกัเรียนทกุคนมีทกัษะในกำรหลกีเลีย่งปัญหำทำงเพศและอบำยมขุทัง้ปวง   สุม่ถำมควำมเห็นนกัเรียน 

28 
ใช้เทคโนโลยไีด้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชพี 1 (ทนัโลก)  
(นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึน้ไป) 

  ทันโลก 

28.1 สำมำรถใช้โปรแกรมและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์/Tablet ได้อยำ่งน้อย 1 อยำ่ง   สุม่นกัเรียน 1 ห้องใช้งำนให้ด ู

28.2 สำมำรถสือ่สำรด้วยภำษำองักฤษหรือภำษำอำเซียนได้   สุม่นกัเรียน 1 ห้องสือ่สำรให้ด ู
28.3 สำมำรถระบผุลงำนอำชีพท่ีเหมำะสมกบัตนเอง 1 อำชีพ   ดกูำรแสดงผลงำนอำชีพ นร. 
28.4 สำมำรถใช้ควำมรู้และทกัษะสร้ำงอำชีพเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ระหวำ่งเรียน   ดกูำรแสดงทกัษะงำนอำชีพ นร. 
28.5 มีทกัษะเลอืกใช้เครือขำ่ยทำงสงัคมออนไลน์   สุม่ถำมเครือขำ่ยทีใ่ช้งำน 

28.6 มีทกัษะในกำรเลอืกรับและปฏิเสธข้อมลูเครือขำ่ยทำงสงัคมออนไลน์   
สุม่ถำมเจตคติ/กำรไมด่เูวปไซท์
ลำมกอนำจำร และอำ่นข้อมลูไม่
สร้ำงสรรค์ 
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แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล 

ข้อ เป้าหมาย / ดัชนีชีว้ัดสภาพความส าเร็จ (KPI) 
แบบสรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผู้รับผิดชอบ / หมายเหตุ 

1-7 เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน    รองผอ.เขต/ผู้บริหาร รร. 2 ท่าน 

1 มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชดัเจนและเชื่อมั่นว่าท าได้จริง    

2 มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถกูต้องตรงกนั    

3 มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกดิจากการมีส่วนร่วมของทุกคน    

4 มีบริเวณโดยรอบร่มร่ืนสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ    

5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสนัสดใส    

6 มีความปลอดภยั ปลอดสารเสพตดิและอบายมุข    

7 เปิดโอกาสให้ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน    

 8-14 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้   ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน 

8 จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม    
9 ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัตกิารต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า    
10 ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชพีครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน    
11 เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดแูลรักษา    
12 มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ    
13 ใช้แหล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยทีนัสมัยในการเรียนรู้    
14 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง    

15-21 เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน   พระสงฆ์ ครูอาสา/ครูแกนน า 4 

15 ฝึกความมีวินัย    
16 ฝึกการแสดงความเคารพ    
17 ฝึกความอดทน     
18 ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร””บรม”    

19 ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยดิ โรงเรียน)    

20 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดทุีกวัน (กาย วาจา ใจ)    

21 ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)    

22-27 เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT)    ศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน 

22 ชื่อเสียงโรงเรียนดี     

23 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่เรียน)    

24 อ่านเขียนคิดเลขคล่องชัน้ ป.2 และ/หรือสื่อสารภาษาอาเซียนได้ ชัน้ ม.3 (ใฝ่รู้)    
25 มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี)    
26 มีจิตอาสาและมีจติส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม)    
27 มีสุขภาพกายและสุขภาพจติด ี(สุขภาพด)ี    
28 ใช้เทคโนโลยไีด้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชพี 1 (ทนัโลก)     

 สรุปผลการประเมิน    
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แบบบันทกึผลการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล     
โรงเรียน...............................................................ต าบล.............................อ าเภอ.............................จังหวัด............................. 

ด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน  
จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
ด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ 
จุดเด่นของโรงเรียนคือ…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
ด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน 
จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ด้านผลผลิต (OUTPUT) 
จุดเด่นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ต้องแก้ไข คือ ............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
สรุปผลการประเมิน   วันเดือนปี........................................  ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข  ขอช่ืนชมและแสดงความยนิดีด้วย 
    ผ่าน  อย่างมีเงื่อนไข คือ พฒันำเพิ่มด้ำน........................................................................................................................ 
    ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข คือ ประเมินเพิ่มเฉพำะด้ำน............................................................................................................. 
    ไม่ผ่าน ต้องพฒันำปรับปรุงให้ครบทกุด้ำน เพ่ือเตรียมประเมินใหมร่อบตอ่ไป...................................................................... 
หัวหน้าทีม คือ ...........................................................ลายเซ็น.............................................ผู้ประเมินทัง้หมด...........ท่าน  

 


