แบบประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน
หลักสู ตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) พ.ศ.2561
ึ ษาขัน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศก
้ พืน
้ ฐานพุทธศักราช 2551 แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริ บท ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30ปี
31-40 ปี
41-50ปี
51 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพ
ผูบ้ ริ หาร
ครู
ผูป้ กครอง / คณะกรรมการสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริ บท ปั จจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพจริ ง โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. ข้ อมูลด้ านบริบท
ที่

รายการ

ส่ วนที่ 1 ส่ วนนา
1.1 ความนา
1 มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
2 มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น
3 สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
1.2 วิสัยทัศน์
4

แสดงลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนใน
อนาคตอย่างชัดเจน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ที่

รายการ

1.2 วิสัยทัศน์
5

มีเอกลักษณ์/สามารถสร้างศรัทธา/จุดประกาย
ความคิดของบุคลากร

มีความสอดคล้องกับสภาพของโรงเรี ยนและ
สภาวะปั จจุบนั
7 สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
1.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6

แสดงถึงความสามารถที่จาเป็ นตามสภาวะ
ปั จจุบนั
10 สามารถนาไปวางแผนปฏิบตั ิต่อไปได้
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
11
ดาเนิ นงาน
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
9

มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน/สังคม
13 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
14 สามารถนาไปวางแผนปฏิบตั ิต่อไปได้
2.โครงสร้ างหลักสู ตร
12

15

มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน

จัดสัดส่ วนสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
16 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุก
กลุ่มสาระฯ
จัดเวลาเรี ยนสอดคล้องครบถ้วนตาม
17 โครงสร้างหลักสู ตรทุกรายวิชาตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
18 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
19

มีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและ
สังคมปั จจุบนั

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ที่

รายการ

20

สามารถทาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรสถานศึกษาได้

21

สนองตอบต่อความต้องการของบุคคลใน
ศตวรรษที่ 21

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

2.ข้ อมูลด้ านปั จจัยเบื้องต้ น
ที่

รายการ

2.1ด้ านครูผ้ ูสอน
1 มีความสามารถในการสอน
2 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนการสอน
มีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่ ผเู้ รี ยนเป็ น
3
รายบุคคล
4

มีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้
ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่าเสมอ

5

มีความรู ้ ความเข้าใจเป้ าหมายของหลักสู ตร
สถานศึกษา

มีความรู ้ ความเข้าใจ มาตรฐาน/ตัวชี้ วดั ตาม
6 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
7

มีความสามารถในการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

8

มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

9

มีความรู ้ ความเข้าใจในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
และการทาโครงงาน

10

มีความรู ้ ความสามารถในการจัดทาและใช้
สื่ อการเรี ยนรู้

11

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

2.2 ด้ านสื่ อการเรียน
ที่

รายการ

12

สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่ งของ
และอื่น ๆ)ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยนรู้

13

สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่
ทันสมัยที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยนรู้

สถานศึกษามีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยนรู้
สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์การสอนเพียงพอต่อจานวน
15
ผูเ้ รี ยน
14

16

หนังสื อ/ตารา/เอกสาร ที่ใช้ประกอบการสอน
เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้
ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการผลิต
18
และใช้สื่อแหล่งการเรี ยนรู้
19 สถานศึกษามีแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
สถานศึกษามีแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
20
วัยของผูเ้ รี ยน
17

21

สถานศึกษาจัดแหล่งการเรี ยนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้

22

แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนเหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้

23

สถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

2.3 ด้ านงบประมาณ
ที่

รายการ

24

สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอ

25

สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ

26

สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุ ง
พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการ
27 ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอ
สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุน และ
28 พัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรอย่าง
เพียงพอ

3. ข้ อมูลด้ านกระบวนการ
ที่

รายการ

3.1 ด้ านกระบวนการเรียนรู้
1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยคานึงถึง
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล

3

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน

4

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการ
สอนที่หลากหลาย

5

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยนได้คิด
วิเคราะห์

ที่

รายการ

6

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง

7

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริ ยธรรม

8

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
วิธีการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ

สอนซ่อมเสริ มและส่ งเสริ มความสามารถ
พิเศษของผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัด
10
กิจกรรมการเรี ยนรู้
11 มีการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
นาผลการวิจยั ไปปรับปรุ ง และพัฒนา
12
กิจกรรมการเรี ยนรู้
3.2 ด้ านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9

13

มีการบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละ
ครั้งให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้า

14

มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการเรี ยนการสอน

15

เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดผล
และประเมินผล

16

วัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรี ยนรู ้ท้งั
ด้านความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิ

ใช้วิธีการ และเครื่ องมือหลายๆ แบบในการ
17 ประเมิน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการประเมินอย่าง
เพียงพอ
18

วัดและประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยนเพื่อพัฒนาความสามรถของผูเ้ รี ยน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ที่
19

รายการ
นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยน
การสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ

มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ครอบคุม
ทุกด้าน (K,P,A,C)
3.3 ด้ านการบริหารหลักสู ตร
20

21

สถานศึกษามีการวางแผนการนาหลักสู ตรไป
ใช้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม

สถานศึกษามีการเตรี ยมความพร้อมให้ครู ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
สถานศึกษามีการจัดทาตารางสอนทุกกลุ่ม
23
สาระการเรี ยนรู้
22

สถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู ทาแผนจัดการ
24 เรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการ
เรี ยนรู ้ที่เตรี ยมไว้
สถานศึกษามีการนิเทศภายในเกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
สถานศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริ ม
26
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
25

27

สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของครู ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาอานวยความสะดวกด้านสื่ อการ
28 เรี ยนรู ้ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

3.4 ด้ านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ที่

รายการ

29

ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ และเป้ าหมาย

30

ชุมชนมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดหาสื่ อและอุปกรณ์
การเรี ยนรู ้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดสภาพแวดล้อม
32
และแหล่งการเรี ยนรู้ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
33 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
31

34

ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมร่ วมกับ
โรงเรี ยนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนโรงเรี ยน

35 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการวัดผลและประเมินผล
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสรรหาวิทยากร/ภูมิ
36
ปั ญญาท้องถิ่ น
4. ข้ อมูลด้ านผลผลิต
4.1 ท่านเห็นว่านักเรี ยนที่จบหลักสู ตรสถานศึกษาในปี การศึกษา 2563 มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตรในด้านต่อไปนี้ หรื อไม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตรุ่ นต่อไปให้ดีข้ ึน
ระดับความคิดเห็น
ที่
รายการ
ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง
5 4 3 2 1
1

เป็ นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมัน่ ในศาสนา
เคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริ ย ์

ประพฤติตนตรงตามความเป็ นจริ งทั้งกาย
2 วาจา ใจ ยึดหลักความจริ ง ความถูกต้องใน
การดาเนิ นชีวิต
ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
3 ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยนและสังคมอยู่
เสมออย่างสม่าเสมอ

ที่

รายการ

4

มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน/เข้า
ร่ วมกิจกรรมแสวงหาความรู ้อย่างสม่าเสมอ

5

ดาเนิ นชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล
รอบคอบ และระมัดระวัง

6

ตั้งใจปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียร
พยายาม

7

มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่ นชม และมี
ส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย

8

เป็ นผูใ้ ห้และช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั นเสี ยสละ
ความสุ ขส่ วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

มีความสามารถในการรับ-ส่ งสาร รู้จกั
เลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
10 มีความสามารถในการคิด การสร้างปั ญญา
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
11
อุปสรรคต่าง ๆ
9

12

มีความสามารถในการใช้ทกั ษะในการดาเนิน
ชีวิต

13

มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

4.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุ ง ในปี การศึกษา 2560ในด้านต่อไปนี้ อยูร่ ะดับใด
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ด้านวิสัยทัศน์
ด้านโครงสร้างของหลักสู ตร
ด้านความพร้อมและศักยภาพของครู ผสู้ อน
ด้านสื่ อการเรี ยนรู้
ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้านงบประมาณ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุ ง

7
8
9
10
11
12

ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้านผลการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน คิด
13
วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
14 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ใน ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ขอ้ เสนอแนะ
ปรับปรุ งในแต่ละด้านได้อย่างอิสระ
1.ด้ านบริบท
1.1 ความเหมาะสมด้านบริ บท (ความนา วิสัยทัศน์ สมรรถนะ คุณลักษณะ และ โครงสร้างหลักสู ตร)
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.2 ถ้าจะปรับปรุ งควรปรับปรุ งด้านใด โดยวิธีใด (ระบุดา้ นและวิธี)
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

2.ด้ านปัจจัยเบื้องต้ น
2.1 ความเหมาะสมด้านปั จจัยเบื้องต้น(ศักยภาพครู สื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ และงบประมาณ)
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.2 ถ้าจะปรับปรุ งควรปรับปรุ งด้านใด โดยวิธีใด (ระบุดา้ นและวิธี)
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

3.ด้ านกระบวนการ
3.1 ความเหมาะสมด้านกระบวนการ (การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล การบริ หาร
หลักสู ตร และการมีส่วนร่ วมของชุมชน)
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.2 ถ้าจะปรับปรุ งควรปรับปรุ งด้านใด โดยวิธีใด (ระบุดา้ นและวิธี)
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

4.ด้ านผลผลิต
4.1 ความเหมาะสมด้านผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ความสามารถ
ในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สาคัญของผูเ้ รี ยน)
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.2 ถ้าจะปรับปรุ งควรปรับปรุ งด้านใด โดยวิธีใด (ระบุดา้ นและวิธี)
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

