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ก�ำหนดให้ สมศ.ท�ำการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.

มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้ จ�ำนวน
๑๒ ตัวบ่งชี้ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ๔ มาตรฐานตามทีก่ ฎกระทรวงฯ ก�ำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุม่ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุม่ ตัวบ่งชี้
พื้ น ฐาน จ�ำนวน ๘ ตั ว บ่ ง ชี กลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ จ�ำนวน ๒ ตั ว บ่ ง ชี้ และกลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ มาตรการส่ ง เสริ ม
จ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้
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การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของตนเอง ด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการก�ำกับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้น
จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะด�ำเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด�ำเนินพันธกิจด้านต่างๆ
๒) เพื่ อ กระตุ ้ น เตื อ นให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
อย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถาน
ศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
๒) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ช ่ ว ยสะท้ อ นความแตกต่ า งของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ รวมทั้ ง
ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้น�ำสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ
๓) เพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
มากกว่ากระบวนการ
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๔) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง
๕) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน
คุณภาพภายใน
๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการด�ำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
๗) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		 ๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยท�ำให้
การผลิตก�ำลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศ
		 ๒) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็นระบบในการก�ำหนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
		 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเลิศ
ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการประเมิน
ทุกด้านตามพันธกิจ
๒) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และสืบค้น
ได้ง่าย ส�ำหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๓) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด
๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่ า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต ้ อ งด�ำเนิ น
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การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง” ในขณะที่ ม าตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ เดี ย วกั น ระบุ ถึ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกไว้ว่า “ให้มีส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ท�ำหน้ า ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และท�ำการประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ
ที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกทีเ่ น้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
(ทุกปี)

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจำ�ปี / SAR

การประเมิน โดย สมศ.
(อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ในทุก ๕ ปี)

รายงานผลการประเมิน

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณาชน

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี
ข้อมูลป้อนกลับ

ต้นสังกัด /
สถานศึกษา

กำ�หนดนโยบาย /
งบประมาณ

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ�ำเป็นต้อง
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชือ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาจ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองทีม่ คี วามลุม่ ลึก สะท้อนภาพทีแ่ ท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยูใ่ นท้องถิน่ ใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๑ แนวคิดและทิศทาง
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยให้
น�้ำหนักร้อยละ ๗๕
๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๒๕ เพื่อให้ความส�ำคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู เครือ่ งมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน
๔) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และพัฒนาการ โดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกันคุณภาพ
ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๖) ลดจ�ำนวนมาตรฐานและจ�ำนวนตั ว บ่ ง ชี้ โ ดยถ่ า ยโอนมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น�ำเข้ า
และกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน
๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
๑) ก�ำหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการ 		
๒) ค�ำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา
๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
๔) ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัจจัย ข้อจ�ำกัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย
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๕) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จ�ำเป็น แต่ยังคงอ�ำนาจจ�ำแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม
๖) ค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๓ หลักเกณฑ์การก�ำหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึ่งก�ำหนดให้ สมศ.ท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน
ศึกษา
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ผลการจัดการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การบริหารจัดการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน

ผลการจัดการศึกษา

17

กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

๑๑. ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา

ผลการจัดการศึกษา

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี
และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส�ำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด
กลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึ ง กลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น�ำสังคม
อาทิ การรักชาติ การบ�ำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและ
ความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ
สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และ
สิ่งเสพติด เป็นต้น
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานที่ว่าด้วย
การบริหารจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ที่ ๗)

มาตรฐานที่ว่าด้วย
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(ตัวบ่งชี้ที่ ๖)

มาตรฐานที่ว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕)

มาตรฐานที่ว่าด้วย
การประกันคุณภาพภายใน
(ตัวบ่งชี้ที่ ๘)
แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ

๒.๔ การก�ำหนดค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้
การก�ำหนดค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
ตารางที่ ๒ น�้ำหนักตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ชื่อตัวบ่งชี้
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
รวมน�้ำหนัก

น�้ำหนัก
คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕
๘๐
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กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

ชื่อตัวบ่งชี้

น�้ำหนัก
คะแนน

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๕

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาน
ศึกษา
รวมน�้ำหนัก
๑๑. ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รวมน�้ำหนัก
รวมน�้ำหนักทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้

๕
๑๐
๕
๕
๑๐
๑๐๐

๒.๕ ข้อมูลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ที่
มีการด�ำเนินงานไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานเฉลีย่ ๒ ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด�ำเนิน
งานไม่ครบ ๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน ๑ ปีการศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)
๒.๖ รูปแบบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบ
การประเมิน ๕ รูปแบบ ดังนี้
		
๑) การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๖.๒
		
๒) การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๕.๑ – ๕.๘ และ ๘
		
๓) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ และ ๒.๒
		
๔) การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๒
		
๕) การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
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๒.๗ รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนดตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และ
มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๘๐ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
น�้ำหนัก
๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมี
อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีงาม
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ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑
๑.๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
		
ให้มีความปลอดภัย
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และพัฒนาการ ๑ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู ้ เ รี ย นมี น�้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ ง รู ้ จั ก ดู แ ลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย หมายถึง ผู้เรียนมีน�้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ ข องกรมพลศึ ก ษา หรื อ ส�ำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และผู ้ เรี ย น
ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๑.๒ ร้อยละของผูเ้ รียนทีป่ ลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่ มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น
		
เกณฑ์การให้คะแนน
		

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐
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X๔

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๑ คะแนน)
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปีการศึกษาทีผ่ า่ นมาหรือมีคา่ เฉลีย่
ร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
ให้นับว่าสถานศึกษามีพัฒนาการ (๑ คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตผู้เรียน
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. ข้ อ มู ล บั น ทึ ก สุ ข ภาพ การวั ด ส่ ว นสู ง การชั่ ง น�้ ำ หนั ก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่ า งกาย
			 ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ ส�ำนักงานกองทุน
			 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๔. ข้อมูลกิจกรรม แผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านน�้ำหนัก
			 ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย
๕. สถิติของสถานศึกษา เช่น ข้อมูลจากฝ่ายปกครองเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น
			 สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น
		
๖. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
		
๗. ผลการสังเกตสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมภายนอก
		
๘. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
		
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๓ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ หมายถึง ผูเ้ รียนมีความซาบซึง้ รับรูใ้ นคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สกึ ในสิ่งที่
ดีงามหรือไพเราะ จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
หรือนันทนาการ
วิธีการคำ�นวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด
		

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน

				

			

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ

						

๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๓ คะแนน)
พิ จ ารณาจากกระบวนการเชิ ง นโยบายของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผลงานของผู ้ เรี ย น
จากองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่
ข้อ ๑ มีการก�ำหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา
ข้อ ๒ มีการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
ข้อ ๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
๓ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือ
นันทนาการ
๒. ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
๓. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ฯลฯ
๔. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
น�้ำหนัก
๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึง ผูเ้ รียนทีเ่ ป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ หรือผูป้ กครอง
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ผู้เรียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๔
๔
๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
น�้ำหนัก		
๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู ้ เรี ย นเป็ น ลู ก ที่ ดี ข องพ่ อ แม่ หรื อ ผู ้ ป กครอง หมายถึ ง ผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ได้แก่
๑. บ�ำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามอัตภาพ เช่น จัดหา
หรือดูแลอาหารการกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการ์ดอวยพร หรือของขวัญให้ตามเทศกาล เป็นต้น
๒. ช่ ว ยท�ำกิ จ ธุ ร ะ การงาน เช่ น ช่ ว ยท�ำความสะอาดบ้ า นหรื อ งานบ้ า น ช่ ว ยซื้ อ ของ
ช่วยกิจธุระการงาน ที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
๓. รักษาชื่อเสียงวงศ์สกุล เช่น การไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นต้น
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ปฏิ บั ติ ต นในโอวาทของพ่ อ แม่ หรื อ ผู ้ ป กครอง ตั้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ไหว้ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง ก่ อ นไปและ
กลับจากโรงเรียน เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ
ผูป้ กครอง ตามคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่หรือผูป้ กครอง ตัง้ แต่ระดับดีขนึ้ ไป ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือสถานศึกษา ในกรณีทเี่ ป็นนักเรียนประจ�ำ อาจารย์ผดู้ แู ลสามารถประเมินแทนพ่อแม่ หรือผูป้ กครองได้
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วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๑๐๐

X๔

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลของสถานศึกษาในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง (ตามเกณฑ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา) ส�ำหรับนักเรียนประจ�ำให้อาจารย์ผู้ดูแลเป็นผู้ประเมินแทน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
น�้ำหนัก		
๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๒ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี ได้แก่
สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน
ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และ
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้เรียนที่ไม่
ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะปัญหาด้านความประพฤติ และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ
ปัญหาด้านความประพฤติ
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง
เกณฑ์การให้คะแนน
		
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน ดังนี้
๒.๑ สุภาพ นอบน้อม หมายถึง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน�้ำใจ และเป็นมิตร
เช่น ทักทาย หรือ ยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ
๒.๒ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ เช่น การช่วยเพื่อน
นักเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ฯลฯ
๒.๓ รับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ หมายถึง เข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของผูอ้ นื่ เช่น ตัง้ ใจ
ฟังเพื่อนอภิปราย / เล่าประสบการณ์หน้าห้อง / รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุยขณะที่เพื่อนพูด ฯลฯ
๒.๔ ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ เช่น
ไม่คดโกง ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ
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๒.๕ มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาเล่าเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทบทวนบทเรียนสม�่ำเสมอ ตั้งใจท�ำงานที่ครูมอบหมาย ฯลฯ
๒.๖ ดู แ ลรั ก ษาสถานที่ และสิ่ ง ของ ทั้ ง ส่ ว นรวมและส่ ว นตั ว หมายถึ ง ช่ ว ยท�ำนุ บ�ำรุ ง
สถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง เช่น ท�ำความสะอาดห้องเรียน ปิดน�้ำไฟเมื่อไม่ใช้
ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ
๒.๗ อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง
เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ
๒.๘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลส�ำคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความเคารพรัก ศรัทธา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจ และด�ำรงรักษาความเป็นไทย ฯลฯ
๒.๙ ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และด�ำรงรักษาระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
๐ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้เรียนที่ดี ๑-๓ ข้อ

๑ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้เรียนที่ดี ๔-๖ ข้อ

๒ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้เรียนที่ดี ๗-๙ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้ แ ก่ จ�ำนวนการขาดเรี ย น จ�ำนวนการทะเลาะวิ ว าท จ�ำนวนการ
ผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง เป็นต้น
๒. จ�ำนวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกความดี
๓. ผลงานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
๕. สมุดบันทึกผลการเรียนของผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
น�้ำหนัก		
๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
		
ผูเ้ รียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม หมายถึง ผูเ้ รียนให้การช่วยเหลือผูอ้ นื่ หรือส่วนรวมในฐานะ
สมาชิกของสังคม และปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น บริจาคเพื่อสาธารณกุศล ช่วยท�ำความสะอาดสถานที่
สาธารณะ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการคิด วางแผน ก�ำหนดกิจกรรม และด�ำเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๑๐๐

X๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมของผูเ้ รียน เช่น กิจกรรม
เพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ �ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น
๔. สมุดบันทึกความดีของผู้เรียน
๕. ผลการสังเกต สัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
น�้ำหนัก
๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผู ้ เรี ย นมี ค วามใฝ่ รู ้ และเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึ ง ผู ้ เรี ย นที่ ค ้ น คว้ า หาความรู ้ จ ากการอ่ า น
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ้ และผู ้ เรี ย นเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ ต รงร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ทั้ ง ในและ
นอกสถานศึกษา
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕

ชื่อตัวบ่งชี้

๓.๑

ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๒

ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้เรียนเรียนรู้
ด้ ว ยการแสวงหาข่ า วสาร ข้ อ มู ล ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด เห็ น จิ น ตนาการ ฯลฯ
ที่บันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่าน
การดู การฟัง และการเขียน
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
๑ ครั้ง และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีการเรียนรู้จากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้จากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๑๐๐

X๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน การดู
การฟัง และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๓. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
		
ผู ้ เรี ย นเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ ต รงร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา หมายถึ ง
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
		
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป จากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไป
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
		

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไป
๑๐๐

X๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปฏิทินกิจกรรมประจ�ำปีของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อมูลการด�ำเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันส�ำคัญต่างๆ การทัศนศึกษา
๔. ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
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๕. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการท�ำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๖. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
น�้ำหนัก
๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผู ้ เรี ย นคิ ด เป็ น ท� ำ เป็ น หมายถึ ง ผู ้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์
คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

๔.๑

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

๔.๒

ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด หมายถึง ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดเป็นระบบ ทีน่ �ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดในระดับดีขนึ้ ไป ตามทีก่ �ำหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการคิดในระดับดีขึ้นไป
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
		

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถ
ด้านการคิดในระดับดีขึ้นไป
๑๐๐

X๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดระดับดีขึ้นไปตามที่
ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ผลงานที่สะท้อนความคิดของผู้เรียน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู ้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม หมายถึ ง ผู ้ เรี ย นมี ค วามสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็นสมรรถนะในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีความสามารถในการท�ำงานและการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
		
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขนึ้ ไป
ตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขึ้นไป
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขึ้นไป
X๕
๑๐๐
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจ�ำนวนผูเ้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ในระดับดีขนึ้ ไป
ตามที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ระเบียนสะสมส�ำหรับผู้เรียนรายบุคคล
๓. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
น�้ำหนัก
๒๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ�ำกัดล่างของค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบในแต่ละกลุม่ สาระการเรียน
รู้ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ทั้งนี้ สมศ.จะเป็นผู้ด�ำเนินการให้ตามโปรแกรมการค�ำนวณ
พัฒนาการทางการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
น�้ำหนัก
ตัวบ่งชี้ที่
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

เชิงปริมาณ พัฒนาการ
รวม
(คะแนน) (คะแนน) (คะแนน)
๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓
และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย หมายถึ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลาง
ซึ่งการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริม
สร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด�ำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน�ำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็น
สือ่ แสดงภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัตลิ �้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรกั ษ์
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X ๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
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จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ในช่วง
ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่
๐.๐๐
		

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓
และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
		
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิด อย่า งมี เ หตุ ผ ล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถี่ ถ ้ ว นรอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อนื่ ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์
ต่อการด�ำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X ๑๐๐

		
๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ใน
ช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ย
ที่ ๐.๐๐

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.๖
ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ง
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจ�ำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ
ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใช้ เ พื่ อ อ�ำนวยความสะดวกในชี วิ ต และการท�ำงาน เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ผลของความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็ น ผล คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ มี ทั ก ษะส�ำคั ญ ในการค้ น คว้ า หาความรู ้ มี ค วามสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ดี
ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ดี
ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีในระดับ
ชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
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X ๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ใน
ช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

คะแนนที่ได้
๐.๕

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่

๐.๒๕

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ย
ที่ ๐.๐๐

๐

		

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม หมายถึ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้ าใจ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ
เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน�ำความรู้ไป
ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษา
เปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
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X ๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึน้
หรือคงคะแนนอยูใ่ นช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง
หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดีในระดับชั้น ป.๖
ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผู ้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา หมายถึ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางซึ่ ง การเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางกาย ทางจิ ต
ทางสั ง คม ทางปั ญ ญา หรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ สุ ข ภาพ หรื อ สุ ข ภาวะจึ ง เป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ เพราะเกี่ ย วโยงกั บ ทุ ก มิ ติ
ของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี
ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี
ในระดับชั้น ม.๖

วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
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X ๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคง
คะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่า
ร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

คะแนนที่ได้
๐.๕

๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ และ
ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ หมายถึง กลุม่ สาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางซึง่ การเรียนรูศ้ ลิ ปะ
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณค่า ซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์
สังคม ตลอดจนการน�ำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ( ๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X ๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ในช่วง
ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ ิลปะระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่
๐.๐๐

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี หมายถึ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ตามหลักสูตรแกนกลางซึง่ การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีชว่ ยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะ
พืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ และรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำรงชีวติ การอาชีพ
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท�ำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
และมีความสุข
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี
ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี
ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑.ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในแต่ละช่วงชัน้ (จ�ำนวนช่วงชัน้ ขึน้ อยูก่ บั ทีส่ ถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
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X ๑๐๐

		
๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึน้
หรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง
หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓
และ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น
ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก		
๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ หมายถึ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางซึ่ ง การเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศมีความส�ำคั ญ และจ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในชี วิ ต ประจ�ำวั น เนื่ อ งจากเป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
น�ำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้
และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิต
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
		 ๑. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ ระดั บ ดี
ในระดับชั้น ป.๖
		 ๒. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ ระดั บ ดี
ในระดับชั้น ม.๓
๓. ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ ระดั บ ดี
ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณ
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่าง
ประเทศ ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
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X ๑๐๐

		
๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้น หรือคงคะแนน
อยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อย
ละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

X๒

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารภาษาต่ า งประเทศ ระดั บ ดี ในระดั บ ชั้ น ป.๖
ม.๓ และ ม.๖
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§ กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๓ เพียงปีเดียว ไม่มีผลเทียบกับปีที่ผ่านมา
ให้ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ โดยมีน�้ำหนักคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑–๕.๘ ตัวละ ๒.๕ คะแนน และมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
		
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒.๕ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X ๒.๕

§ กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ ยังไม่มีผลการทดสอบ O-NET ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ จึงไม่สามารถ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ ได้ ให้ประเมินเพียง ๑๑ ตัวบ่งชี้ โดยสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
ของ สมศ.ต้องมีผลประเมิน ดังนี้ ๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ ๖๔
คะแนนขึ้นไป ๒) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๙ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป และ ๓) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
น�้ำหนัก		 ๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ หมายถึง การด�ำเนินการของสถานศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นถึงความสามารถของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๖.๑
๖.๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา
น�้ำหนัก
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
		
ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถาน
ศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ�ำนวน ๕ ข้อ ดังนี้
๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภาก�ำหนด
(ไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ชม./ปี)
๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูข้ องครูทกุ คนอย่างสม�ำ่ เสมออย่างน้อย ภาคการ
ศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู ทุ ก คนอย่ า งสม�่ ำ เสมอ อย่ า งน้ อ ย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการน�ำผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
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เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
พิจารณาจากผลการด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ด�ำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ด�ำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ด�ำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ด�ำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ด�ำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
๒. แผนการจัดการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ของครู
๓. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
๔. ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
น�้ำหนัก
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จ�ำนวน ๘ ข้อ ดังนี้
๑. การก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความ
คิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คล แล้ ว น�ำข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการจั ด
การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
๓. การออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อน�ำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
๕. การจั ด เตรี ย มและใช้ สื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรม น�ำภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้
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๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน�ำมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง
๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและน�ำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
๘. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
พิจารณาจากผลการด�ำเนินการของครู ตามข้อ ๑-๘
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ครูตำ�่ กว่าร้อยละ ๕๐ ครูตั้งแต่ร้อยละ
ครูตั้งแต่ร้อยละ
ครูตั้งแต่ร้อยละ ครูตั้งแต่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะครบ
๕๐ – ๕๙
๖๐ – ๗๔
๗๕ – ๘๙
ขึ้นไป
ตามเกณฑ์พิจารณา มีคุณลักษณะครบ มีคุณลักษณะครบ มีคุณลักษณะครบ มีคณ
ุ ลักษณะครบ
ทั้ง ๘ ข้อ
ตามเกณฑ์พิจารณา ตามเกณฑ์พิจารณา ตามเกณฑ์พิจารณา ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ
ทั้ง ๘ ข้อ
ทั้ง ๘ ข้อ
ทั้ง ๘ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด�ำเนินการของครูตามข้อ ๑-๘
๒. แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ที่ครูด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ๓. ข้อมูลจากการนิเทศ ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของครูตามข้อ ๑-๘
		 ๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
		 ๕. ผลจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
		 ๖. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มคี ณ
ุ ภาพ ยัง่ ยืน
และต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
ข้อที่ ๑
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
น�้ำหนัก
๒ คะแนน
ค�ำอธิบาย
		
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การตามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง
ความส�ำเร็จของการบริหารจัดการของผู้บริห ารสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริห าร
จั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกรอบที่ ก ฎหมายก�ำหนด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต าม
จุ ด หมายของการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ตามแนวทางของการกระจายอ�ำนาจการบริ ห ารและการจั ด การ
ศึกษา ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กระจายอ�ำนาจการบริห ารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ หรือระเบียบกฎหมายตามที่ต้ นสังกัดก�ำหนด
โดยสามารถจั ด ระบบบริห ารให้มีความเหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การ
ใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น
ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการ
แบ่งงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป
๑) ด้ า นวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้น�ำในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น วางแผนงานวิชาการ
จัดให้มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมินผลการใช้หลักสูตร
พัฒ นาและส่ ง เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นอย่า งหลากหลาย จั ด หาสื่ อ
การเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน่ มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีสว่ นร่วม โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�ำเนินงาน
๒) ด้ า นงบประมาณ หมายถึง ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ระบบการบริ ห ารงบประมาณที่ ค ล่ อ งตั ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ
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การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดและใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย หรือตามที่ต้นสังกัดก�ำหนด
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนการบริหารบุคลากรอย่าง
เป็นระบบในด้านการวางแผนอัตราก�ำลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย มาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ มี ร ะบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอจจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
๔) ด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป หมายถึ ง ผู ้ บ ริ ห ารจั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ เ ป็ น หมวดหมู ่
ครอบคลุ ม และเพี ย งพอ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา และต่ อ การน�ำไปใช้ ใ นการก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพั ฒนาองค์ก รที่เ กี่ย วข้ องกั บงานด้า นบุค ลากร ผู้ เรีย น งานธุร การ
งานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ การประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง มี ร ะบบการก�ำกั บ ติ ด ตาม และการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน
๑.๕ คะแนน
๒ คะแนน
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพใน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพใน ผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการ การบริหารจัดการและการ ในการบริหารจัดการและ การบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก ๑ ด้าน
ระดับดีมาก ๒ ด้าน
ระดับดีมาก ๓ ด้าน
ระดับดีมาก ๔ ด้าน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน
๒. แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี
๓. ปฏิทินปฏิบัติงานประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๔. รายงานการประชุ ม ที่ แ สดงถึ ง การน�ำผลจากการประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หรือคณะกรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น มาสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
๕. แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ร ะบุ ไว้ ต ามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
แต่ละปี
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๖. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๘. วารสาร/จุลสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของสถานศึกษาไปสู่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. สารสนเทศของสถานศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง ข้ อ มู ล ในภาพรวมของการบริ ห ารจั ด การในด้ า นวิ ช าการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
๑๐. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๑. ผลจากการสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
น�้ำหนัก ๑ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ประสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ตั้งแต่การได้มาของคณะกรรมการ จ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธี
การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้
๑. องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก�ำหนดเอกลั ก ษณ์ นโยบายและแผนพั ฒ นา
ของสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา
๔. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ท�ำสาระหลั ก สู ต ร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๕. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก�ำกั บ และติ ด ตามการด�ำเนิ น งานตามแผนของ
สถานศึกษา
๖. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนในเขตบริ ก าร
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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๗. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ดู แ ลเด็ ก พิ ก าร
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
๙. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
๑๐. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษา
กั บ ชุ ม ชน ตลอดจนประสานงานกั บ องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง วิ ท ยาการ
ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๑๑. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการด�ำเนิ น งาน
ประจ�ำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
๑๒. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและ/หรื อ คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อด�ำเนินงานตามระเบียบ
๑๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และ
ให้ผู้บริห ารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่มีการประชุม
๑๔. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ รั บ ทราบและพึ ง พอใจ
ต่อผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ด�ำเนินการได้

๒ คะแนน
ด�ำเนินการได้

๓ คะแนน
ด�ำเนินการได้

๔ คะแนน
ด�ำเนินการได้

๕ คะแนน
ด�ำเนินการได้ ครบ
ถ้วน ๑๔ ข้อ

ต�่ำกว่า ๘ ข้อ
๘-๙ ข้อ
๑๐-๑๑ ข้อ
๑๒-๑๓ ข้อ
หมายเหตุ ส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดอืน่ ทีน่ อกเหนือจาก สพฐ. ให้ปรับเทียบเคียงการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
การพิจารณา หรือระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ
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การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้
๕

X๑

= คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์
การพิจารณาข้อที่ ๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงการได้มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียดการก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลสถานศึกษา
รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓. เอกสาร/หลั ก ฐาน ที่ แ สดงรายละเอี ย ดการด�ำเนิ น การตามระบบการก�ำกั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
โดยมี เ อกสาร/หลั ก ฐาน/รายงานหรื อ บั น ทึ ก การประชุ ม ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานได้ ก�ำหนดให้ มี ก ระบวนการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การควบคุ ม และตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๔. เอกสาร/หลั ก ฐาน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารติ ด ตามผลการ
ด�ำเนินงานส�ำคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่เป็นมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. เอกสาร/หลั ก ฐาน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง นโยบายของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ก�ำหนดให้มีระบบการประเมินตนเอง และมีการด�ำเนินงานตามระบบนั้น
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. ผลการส�ำรวจความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ผลการด�ำเนิ น งานของสถานศึ ก ษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
น�้ำหนัก ๒ คะแนน
ค�ำอธิบาย
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษามี ค วามสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม ดังต่อไปนี้
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๑. สะอาด
สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
๒. สุขลักษณะ
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๓. สวยงาม
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพืน้ ที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
สถานศึกษาด�ำเนินการ
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานที่
๒. การสังเกต สภาพแวดล้อม
๓. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๗
คะแนนรวม =
คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑ + คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์
การพิจารณาข้อที่ ๒ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓
ของตัวบ่งชี้ที่ ๗
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด หมายถึง การด�ำเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ที่ ๑๔ ระบุ ว ่ า “ก�ำหนดให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ให้ มี ร ะบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน” ที่ ยึ ด หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดย
การส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องด�ำเนินการประกัน
คุ ณ ภาพภายในที่ ค รอบคลุ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามกฎกระทรวงฯ ซึ่ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากต้ น สั ง กั ด
จะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒.๕ คะแนน)
		
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน
ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัดที่
เป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐานปีล่าสุด
การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้*
๕

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์
การพิจารณาเชิงปริมาณ

คะแนนที่ได้* หมายถึง คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ต้นสังกัดปีล่าสุด (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ที่สะท้อนการด�ำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากต้นสังกัด
๓. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน)
		
พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการของระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีค่ รอบคลุมการด�ำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ดังต่อไปนี้
๑. ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/
ต�ำรา วิธีการเรียนการสอน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)
๒. จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพการด�ำเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาข้ า งต้ น
๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์การให้คะแนน
พัฒนาการ

คะแนนที่ได้

คุ ณ ภาพการด�ำเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษามี พั ฒ นาการและ
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง

๒

คุ ณ ภาพการด�ำเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษามี พั ฒ นาการแต่
ไม่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง

๑

คุณภาพการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่มีพัฒนาการและ
ไม่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง

๐

หมายเหตุ หากสถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะได้คะแนนเป็น ๐
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การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้
= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
X ๒.๕
ตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ
๒
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ที่สะท้อนการด�ำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
๒. รายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง
๓. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘ =

คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ +
คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ี่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึ ง ความส�ำเร็ จ ตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส ่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะสถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

๙

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๐
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น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๙

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

น�้ำหนัก		
ค�ำอธิบาย
ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
จัดตั้ง สถานศึกษา หมายถึง ผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งก�ำหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ซึง่ ก�ำหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตของสถานศึกษา โดย สมศ.จะประเมิน
ตามอัตลักษณ์ของผลผลิตที่สถานศึกษาก�ำหนด
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนปฏิบัติงานด้านผลผลิต
โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ดา้ นผลผลิตที่ก�ำหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการด�ำเนินงานด้านผลผลิตบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา
๕. ผลการด�ำเนินงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

๑ ข้อ

๒ ข้อ

๓ ข้อ

๔ ข้อ

๕ ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีด้านผลผลิตของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาในด้ า นผลผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานด้านผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๔. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๕. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
น�้ำหนัก
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง
ผลการด�ำเนินงานที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา เช่น จุดเน้นหรือจุดเด่นด้าน
กีฬา ศาสนา ภาษา สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิชาการ เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�ำหนดจุดเน้น จุดเด่น ของ
สถานศึกษา รวมทั้งก�ำหนดแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
๔. ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
๕. สถานศึกษามีจุดเน้น หรือจุดเด่น ตามที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติ

๒ คะแนน
ปฏิบัติ

๓ คะแนน
ปฏิบัติ

๔ คะแนน
ปฏิบัติ

๕ คะแนน
ปฏิบัติ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

๑ ข้อ

๒ ข้อ

๓ ข้อ

๔ ข้อ

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นการก�ำหนดจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
๒. แผนกลยุ ท ธ์ แผนการปฏิ บั ติ ง านประจ�ำปี รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ ง
กับจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาทีก่ �ำหนด หรือผลการ
ด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จนถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๕. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรั ฐ ซึ่ ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นตามกาลเวลาและปั ญ หาสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นไป โดยมี เ ป้ า หมายที่ แ สดงถึ ง
ความเป็นผู้ชี้น�ำสังคม อาทิ การรักชาติ การบ�ำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและ
สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ การน้ อ มน�ำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ เ ป็ น
แบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้ง
การแก้ ป ั ญ หาสั ง คม อาทิ ความขั ด แย้ ง อุ บั ติ ภั ย และสิ่ ง เสพติ ด เป็ น ต้ น ประกอบด้ ว ย ๒ ตั ว บ่ ง ชี้
(ค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน)

72

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

๑๑
๑๒

ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๓ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของสถานศึ ก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษา
มีการก�ำหนดมาตรการที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา
โดยการด�ำเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม อาจมีการน้อมน�ำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากการด�ำเนินโครงการพิเศษทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดเพือ่ น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาในการแก้ไขปัญหา
ในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
๑. มีการด�ำเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้อย ๑ โครงการ
๒. มีการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๓. บรรลุเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงาน ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติ

๒ คะแนน
ปฏิบัติ

๓ คะแนน
ปฏิบัติ

๔ คะแนน
ปฏิบัติ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพ

๑ ข้อ

๒ ข้อ

๓ ข้อ

๔ ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้
๔

X๒

= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
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๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๓ คะแนน)
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหา เช่น ปัญหาผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
ปัญหาผู้เรียนขาดสารอาหาร ปัญหาท้องวัยใส ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชี พ ตามศั ก ยภาพของผู ้ เรี ย นและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา การเป็ น แบบอย่ า งการจั ด การเรี ย นรู ้
การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
๑
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของปัญหาที่สถานศึกษาน�ำไปแก้ไข มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
๒
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ของปัญหาที่สถานศึกษาน�ำไปแก้ไข มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
โครงการอย่างน้อย ๑ โครงการของสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดี
๓
ขึ้นในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด�ำเนินงาน รวมทั้งความส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/
หรือชุมชนรอบสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป
๖. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑

=

คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ +
คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
		
ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
น�้ำหนัก		
๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) หมายถึง สถานศึกษา
มีการก�ำหนดมาตรการที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน่วยงานสนับสนุน เช่น ส�ำนักงบประมาณ
สถานประกอบการ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ไม่ได้รับการรับรอง
๒. กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองได้
รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีและดีมาก
๓. กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ตามมาตรการ
ที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา ดังนี้
๑. มีแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีตามมาตรการที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพตามกลุ ่ ม สถานศึ ก ษาข้ า งต้ น โดยใช้ ข ้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด)
๒. มี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่า งสถานศึ ก ษากั บ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทั้ ง เป็ น
ลายลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์
๓. มีการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๔. ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕. มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติ
ได้อย่างมี
คุณภาพ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติ

๓ คะแนน
ปฏิบัติ

๔ คะแนน
ปฏิบัติ

๕ คะแนน
ปฏิบัติ

ได้อย่างมี
คุณภาพ ๒ ข้อ

ได้อย่างมี
คุณภาพ ๓ ข้อ

ได้อย่างมี
คุณภาพ ๔ ข้อ

ได้อย่างมี
คุณภาพ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด�ำเนินงาน รวมทั้งความส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๔. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๕. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของสถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการก�ำหนดการพิจารณาให้
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาดังนี้
๑ ) การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้
		 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก�ำหนดให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐาน จ�ำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักรวม ๘๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๔ และตัวบ่งชี้
ที่ ๖ มีค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ มีค่าน�้ำหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ ๗ - ๘ มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มีจ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน) และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีจ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน)
๒ ) การค�ำนวณผลการประเมิน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกนั้ น น�ำเสนอโดยค�ำนวณผลเป็ น รายตั ว บ่ ง ชี้ แ ละแยกตาม
แต่ ล ะประเภทของตั ว บ่ ง ชี้ โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น แต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ในการค�ำนวณทศนิ ย ม
ใช้ทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และน�ำเสนอผลการประเมินใน
ภาพรวมเพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง
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กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

จ�ำนวนตัวบ่งชี้
๘
๒

คะแนนเต็ม
๘๐
๑๐

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ภาพรวม

๒
๑๒

๑๐
๑๐๐

๓) การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ สมศ.
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
(๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป
(๒) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
(๓) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๓.๒ การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสู ่ ความ
เป็นเลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
หลักการ “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาที่สมัครเป็นแกนน�ำในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย
การพัฒนาอีก ๙ แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ดีขึ้นกว่าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
เงื่อนไข
๑) เป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นผูเ้ สนอขอเข้าร่วมโครงการเอง
๒) เป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ คือสถานศึกษาแกนน�ำ หรือสถานศึกษาเครือข่าย
การพัฒนา
๓) สถานศึกษาแกนน�ำจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา
อย่างน้อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาจะต้องลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาแกนน�ำ
คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑) สถานศึกษาแกนน�ำหรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๑” สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 ๑.๑ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น หรือ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
สมศ.
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๑.๒ ในกรณีเป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาหลายระดับ เช่น สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีผลการประเมินดีมากและได้การรับรองทุกระดับการศึกษา
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๙” เป็นสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ต�่ำกว่าระดับดีมาก กล่าวคือ
กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือด้านการอาชีวศึกษา จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี
พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
หลักเกณฑ์ส�ำคัญ
		
๑) สถานศึกษาแกนน�ำในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
		
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ
		
๓) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” นั้น อาจเป็นสถาน
ศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” มีสถาน
ศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จ�ำนวน ๒ แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๗ แห่ง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาทีเ่ ป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือขั้นพื้นฐานก็ได้ เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้
อาจน�ำสถานศึกษาทีม่ เี จ้าของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนน�ำให้เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาก็ได้ กรณี
นี้สถานศึกษาแกนน�ำแต่ละแห่งจะมีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง
ขั้นตอนของโครงการ
๑) สถานศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะเป็นสถานศึกษาแกนน�ำในการพัฒนาหรือเรียกว่าสถานศึกษาทีเ่ ป็น
“๑” ต้องแสดงความจ�ำนงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดท�ำข้อเสนอโครงการให้ สมศ. ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มด�ำเนินการ
อย่างน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งรายชื่อสถาน
ศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนา จ�ำนวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาที่เป็น “๙” และ
ระยะเวลาที่ใช้เพื่อการพัฒนา เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมิน “๑ ช่วย ๙”
๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) คณะ
กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
๓) สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
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๔) สถานศึ ก ษาด�ำเนิ น การตามแผนงานและรายละเอี ย ดโครงการตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จาก สมศ.
๕) สมศ. ด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๗) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติมากรรมคุณภาพ
เพื่อแสดง ณ สถานศึกษา
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา
ที่ขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้ด�ำเนินการร่วมกัน
จริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็น
ผู้ริเริ่ม ร่วมด�ำเนินการ และก�ำกับติดตามตลอดระยะเวลาที่ก�ำหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ครู ผู ้ บ ริ ห าร และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาโดยรวมจนเกิ ด ผลส� ำ เร็ จ อย่ า งแท้ จ ริ ง และสถานศึ ก ษาทั้ ง ๙ แห่ ง
มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล
๓.๓ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑) การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ก�ำหนดเสร็ จ สิ้ น ภายในวั น ที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง
ว่ า ด้ ว ยระบบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การประกั น คุ ณ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้ อ งด�ำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ า นั้ น หากมิ ไ ด้ ด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วให้ ส�ำนั ก งานรายงานต่ อ คณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๒) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมส�ำเนาแจ้งมายัง สมศ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน โดยก�ำหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดสามารถทักท้วง
แผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน หากไม่มีการทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ�้ำได้ภายใน
สองปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส ถานศึ ก ษาส่ ง แผนพั ฒ นาไปยั ง ต้ น สั ง กั ด และ สมศ. หากสถานศึ ก ษามิ ไ ด้ ด�ำเนิ น การ
ดั ง กล่ า ว ส�ำนั ก งานจะไม่ ท�ำการประเมิ น ซ�้ ำ ส�ำหรั บ สถานศึ ก ษานั้ น และจะรายงานต่ อ คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
๓) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข และได้รับพิจารณา
ประเมินซ�้ำ จะด�ำเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้
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(๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิงปริมาณ
ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัดมายังส�ำนักงาน เพื่อพิจารณา
ปรับผลการประเมิน โดยส�ำนักงานจะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้
(๓.๒) กรณี ส ถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน ในตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ประเด็ น การพิ จ ารณา
เชิงคุณภาพ ส�ำนักงานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทั้งนี้การ
ปรับเปลีย่ นผลการประเมินจะต้องเป็นไปตามขัน้ ตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศทีส่ �ำนักงานหรือคณะกรรมการ
บริหาร สมศ. ก�ำหนด
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ๑) การจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก ๒) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๓) ขั้นตอนการประเมิน ๔) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก และ ๕) การ
ติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก
ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่ง สมศ.จะคัดเลือกและให้การรับรองหน่วยประเมินที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสมศ. หน่วยประเมินต้อง
มีคณะผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. อย่างน้อยตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป รวมทั้งแสดงความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาที่ท�ำกับ สมศ.
ทัง้ นี้ หน่วยประเมินต้องจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก ซึง่ ได้รบั การรับรองจาก สมศ. และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนในการ
ประเมินสถานศึกษานัน้ ๆ แต่ละคณะจะต้องคัดเลือกผูป้ ระเมินภายนอกในคณะของตนเอง จ�ำนวน ๑ คน เพือ่ ท�ำหน้าที่
เป็นผูป้ ระสานงาน นอกจากนี้ หากสถานศึกษานัน้ มีการจัดการศึกษาปฐมวัย หน่วยประเมินจะต้องมีผปู้ ระเมินภายนอก
ทีค่ วามเชีย่ วชาญด้านการศึกษาปฐมวัยด้วย จ�ำนวนผูป้ ระเมินภายนอกทีเ่ ข้าท�ำการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง
ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
(มีจ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๑ คน)
สถานศึกษาขนาดกลาง
(มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่
(มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
(มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป)
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จ�ำนวนผู้ประเมินภายนอก
๒-๔ คน
๓-๕ คน
๔-๖ คน
๕-๗ คน

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก เนือ่ งจากผูป้ ระเมินภายนอก
ต้องตรวจสอบและค้นหาร่องรอย หลักฐาน เพือ่ ยืนยันการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาตามสภาพจริง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลสามารถท�ำได้หลายวิธี วิธีเหมาะสมที่ สมศ. น�ำเสนอส�ำหรับการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๓ วิธีหลัก ดังนี้
๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจ�ำ
ปี ข องสถานศึ ก ษา รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน รายงานการประชุ ม รายงานการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ
สถานศึ ก ษานั้ น ๆ เอกสารที่ ร ายงานเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของผู ้ เรี ย น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ อ าจรวมถึ ง
ป้ า ยกระดาน แผนที่ เทปบั น ทึ ก เสี ย ง วี ดี ทั ศ น์ ในการศึ ก ษาเอกสารควรมี ก ารตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ
คณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารอย่างระมัดระวังและควรศึกษาอย่าง
มีวิจารณญาณและอย่างมีจิตวิพากษ์และมีการเปรียบเทียบข้อมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทีน่ ยิ มใช้กนั คือ การอ่าน เช่น ศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม ป้ายประกาศ เป็นต้น ถ้าแหล่งข้อมูลเอกสารเป็นในรูปแบบ
อื่น เช่น ถ้าเป็นแผนที่ให้เก็บข้อมูลโดยการอ่านและการดู ถ้าเป็นวีซีดีให้เก็บข้อมูลโดยการดู และการฟัง ถ้าเป็นเทป
บันทึกเสียง ให้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการฟัง เป็นต้น
๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ประเมินภายนอกด�ำเนินการสอบถามจากบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และ
บันทึกผลการสัมภาษณ์ บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง เป็นต้น ถ้าแหล่งข้อมูลมีจ�ำนวนมาก คณะผูป้ ระเมิน
ภายนอกจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด จึงจะได้ขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์มหี ลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น
๓) การสั ง เกต เป็ น วิ ธี เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยตรงจากปฏิ กิ ริ ย าท่ า ทางของกลุ ่ ม เป้ า หมาย หรื อ เหตุ ก ารณ์
หรื อ ปรากฏการณ์ ห รื อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะใดขณะหนึ่ ง และจดบั น ทึ ก ไว้ โ ดยไม่ มี การสั ม ภาษณ์
เช่ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นกายภาพของสถานศึ ก ษา แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางสั ง คมรอบๆ สถานศึ ก ษา หรื อ อาจจะเป็ น
การสั ง เกตการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เป็ น ต้ น โดยแหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภทนี้
คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกสามารถเก็ บ รวบรวมได้ ใ นระยะเวลาอั น สั้ น ในช่ ว งของการตรวจเยี่ ย มสถานศึ ก ษา
ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าท�ำการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอกจะต้องท�ำแบบสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องสังเกต
อะไรบ้าง สังเกตที่ไหน ซึ่งจะท�ำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตท�ำได้รวดเร็วขึ้น
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๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยขั้นตอนการ
ประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยม ทั้ง ๓ ขั้นตอนมีความ
ส�ำคัญและมีความเชือ่ มโยงกันซึง่ จะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์ตอ่
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�ำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

๑

๒

๓

ผู้รับผิดชอบ

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

กิจกรรม

ค�ำอธิบาย

ประธาน
คณะผู้ประเมินภายนอก
เรียกประชุมเพื่อมอบหมาย
งานให้
ผู้ประเมินภายนอก

๑. ประธานคณะผูป้ ระเมินภายนอกประชุมเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการ
ด�ำเนินการ พร้อมมอบหมายงานให้ผปู้ ระเมินภายนอกแต่ละคน
ได้รบั ทราบเพือ่ น�ำไปด�ำเนินการวิเคราะห์ SAR
๒. คณะผู้ประเมินภายนอกด�ำเนินการวิเคราะห์ SAR หรือ
รายงานประจ�ำปี ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายพร้อมสรุปประเด็น
การ พิจารณา เพื่อส่งมอบให้เลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก
น�ำไปด�ำเนินการจัดเตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมต่อไป

คณะผู้ประเมินภายนอก
จัดการประชุมเพื่อวางแผน
เตรียมการก�ำหนดการ
ตรวจเยี่ยม

แจ้งสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อม
รับการประเมิน

คณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและ
การประเมิน ก�ำหนดตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมาย
ภาระงานให้ผู้ประเมินภายนอกแต่ละคนอย่างชัดเจน และ
นัดหมายวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

๑. คณะผู้ประเมินภายนอกแจ้งสถานศึกษาก่อนเข้าประเมิน
ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ *
๒. สถานศึกษารับการประสานจากคณะผู้ประเมินภายนอก
เตรียมเอกสารหลักฐาน และความพร้อมรับการประเมิน

หมายเหตุ * สถานศึ ก ษาสามารถท�ำการทั ก ท้ ว งคณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอก โดยท�ำหนั ง สื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการฯ สมศ. พิจารณาและผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

๑

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

๒

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

๓

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

๔

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

กิจกรรม

ค�ำอธิบาย

คณะผู้ประเมินภายนอก
เดินทางไปสถานศึกษา

คณะผู้ประเมินภายนอกเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามก�ำหนดวัน เวลาที่ได้นัดหมายกับสถานศึกษา
ซึง่ เวลาการประเมินสถานศึกษาหนึง่ ๆ มีก�ำหนดระยะ
เวลา ๓ วัน

ในวันแรก คณะผู้ประเมินภายนอกจัดประชุมชี้แจง
แก่คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถานศึกษา เพือ่ ให้
คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมชี้แจง ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ของการประเมินพร้อม รวมทั้ ง แจ้ ง ให้ ท ราบเกี่ ย วกั บ แผนและตารางการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตนของสถานศึกษา
แนวทางการประเมินด�ำเนินการ
ระหว่างการตรวจเยีย่ มและสถานศึกษาเตรียมเอกสาร
หลักฐาน และความพร้อมรับการประเมิน
๑. คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกท�ำการประเมิ น
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามขอบข่ า ยและประเด็ น
คณะผู้ประเมินภายนอก
ที่ก�ำหนดไว้
ด�ำเนินการประเมินตามที่
๒. คณะผู้ประเมินภายนอกน�ำข้อค้นพบหรือข้อมูล
ได้รับมอบหมาย
ที่ได้ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน
คณะผู้ประเมินภายนอกน�ำเสนอข้อสังเกตด้วยวาจา
ต่อองค์ประชุมของสถานศึกษา** เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ
คณะผู้ประเมินภายนอกเสนอข้อสังเกต และให้โอกาสสถานศึกษาชี้แจงในกรณีที่สถานศึกษา
และสรุปผลการประเมิน
เห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถกู ต้อง ไม่ชดั เจนหรือไม่ครอบคลุม
บางประเด็น แล้วสรุปผลการประเมินเพือ่ น�ำข้อมูลไป
เขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

หมายเหตุ ** ในการรับฟังผลประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มีองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน
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ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

๑

ผู้รับผิดชอบ

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

กิจกรรม

คณะผู้ประเมินภายนอกจัดท�ำ (ร่าง)
รายงานผลการประเมิน
เพื่อส่งให้สถานศึกษาพิจารณา

๒

๓

๔
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สมศ./
คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

สมศ.

สมศ.

คณะผู้ประเมินภายนอกจัดส่ง (ร่าง)
รายงานผลการประเมินให้
ผู้ประเมินอภิมานภายนอก

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา

สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประจำ�ปี

ค�ำอธิบาย
๑. คณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกันจัดท�ำ(ร่าง)
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด
ที่รวบรวมได้ ตามกรอบของ สมศ.
๒. คณะผู้ประเมินภายนอกเสนอ (ร่าง )รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถานศึกษา
ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจ
ประเมินฯ เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณารับรอง
(ร่าง) รายงานการประเมิน ฯ
๓. สถานศึกษาได้รับ (ร่ าง) รายงานผลการ
ประเมินและพิจารณารับรอง (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมิน ภายใน ๒๐ วันนับจากวันที่
ได้รับ หากพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่ าวจะถือว่ า
สถานศึ ก ษายอมรั บ (ร่ า ง) รายงานผล
การประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
๑. คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกจั ด ส่ ง (ร่ า ง)
รายงานผลการประเมิน ที่ได้รับการรับรองจาก
สถานศึ ก ษาให้ ผู ้ ป ระเมิ น อภิ ม านภายนอก
ตรวจอ่าน
๒. คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกปรั บ แก้ ร ายงาน
ผลการประเมิน ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
อภิ ม านภายนอก พร้ อ มจั ด ส่ ง รายงานฉบั บ
สมบูรณ์มายัง สมศ.
สมศ. พิจ ารณารับรองมาตรฐานพร้อมจัดส่ง
สถานศึกษาและต้นสังกัด
๑. สมศ. จัดท�ำรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่ อ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน
๒. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถาน
ศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด ให้ สมศ.
จัดท�ำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วย
งานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่ก�ำหนด

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
ในระหว่างและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. จะด�ำเนินการ ก�ำกับ
ดูแลคุณภาพ และประเมินผลงานของคณะผูป้ ระเมินภายนอก โดยอาศัยทัง้ ข้อมูลย้อนกลับจากสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินและบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องว่าผูป้ ระเมินภายนอกได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ หมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์และข้อก�ำหนด
ของ สมศ. หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาที่คณะผู้ประเมินภายนอกจัดส่งมายัง สมศ.
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
การติดตามผลเป็นขัน้ ตอนทีท่ �ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาให้พิจารณาจากรายงานประจ�ำปีที่สถานศึกษาแต่ละแห่งต้อง
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ. รับรอง รวมทั้งการติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่างว่าสถานศึกษา
นั้นๆ ได้ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือไม่
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้ จั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนขึ้ น เรี ย กว่ า “ส�ำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สมศ.”
มาตรา ๖ ให้ส�ำนักงานมีที่ตั้งของส�ำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้ส�ำนักงานมีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก และ
ท�ำการประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความ
มุ ่ ง หมาย หลั ก การ และแนวการจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ ตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
แห่งชาติ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก�ำหนดกรอบแนวทาง และวิธกี ารประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(๓) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
(๔) ก�ำกั บ ดู แ ลและก�ำหนดมาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ ด�ำเนิ น การโดย
ผูป้ ระเมินภายนอก รวมทัง้ ให้การรับรองมาตรฐาน ทัง้ นี้ ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ส�ำนักงานอาจด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
(๕) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ�ำปีตอ่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และส�ำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ก�ำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรา ๙ นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจกระท�ำกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
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(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�ำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๓) ท�ำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�ำนักงาน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
(๖) มอบให้บุคคลท�ำกิจการที่อยู่ภายในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
(๗) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
(๘) กระท�ำการอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�ำนักงาน และตาม
คณะกรรมการมอบหมาย
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกให้ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความจริงและความรับ
ผิดชอบที่ตรวจสอบได้
		 (๓) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุง่ หมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มี
เอกภาพเชิงนโยบาย ซึง่ สถานศึกษาสามารถก�ำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ
ของสถานศึกษาและผู้เรียน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถานศึกษา
ข้อ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ให้ส�ำนักงานท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละ
แห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
		 (๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
		 (๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
		 (๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 (๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
		 ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานประกาศก�ำหนดมาตรฐานอื่นได้โดยใช้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ไม่ผ่าน
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เกณฑ์มาตรฐาน ให้ส�ำนักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษานั้น และให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและด�ำเนินการตามแผน เพื่อขอรับ
การประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก
ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อส�ำนักงานเพือ่ พิจารณาอนุมตั ภิ ายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก�ำหนดเวลาตามข้อ ๔๐ ให้ส�ำนักงาน
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม
(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๑
คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก

ผลการจัดการศึกษา

ด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๑ ผู ้ เ รี ย นมี สุ ข ภาวะที่ ดี
และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตั ด สิ น ใจ แก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ส ติ
สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท�ำงาน
รักการท�ำงาน สามารถท�ำงานร่วม
กับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก�ำหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรปู การศึกษา
เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑ ผู ้ เ รี ย นมี สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
(๑ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด�ำเนินการโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
มาตรฐานที่ ๒
แนวการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓
แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม
(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

ด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
เป็นส�ำคัญ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ประสิทธิผล
การบริหารจัดการ

ด้านการจัดการศึกษา (๔ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๘ ผู ้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหาร
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)
และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ านตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถาน
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
การศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพ
แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ด้ า นการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
(๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ง
เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
การประกัน
คุณภาพภายใน

ด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๘ พั ฒ นาการของการประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ
ต้นสังกัด
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ภาคผนวก ง
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาหลั ก ในการศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ที่ยึดโยงกัน และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งที่แยกจากกันตั้งแต่
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยยุ ค ใหม่ ปรั บ กระบวนทั ศ น์ การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุคใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม
เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพคล่องตัว เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ในการนีจ้ �ำเป็นต้องมีกลไกหรือหน่วยงานทีว่ ิเคราะห์ปัญหาของระบบการศึกษาและเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวทางปฏิรูประบบอย่างเป็นขั้นตอน โดย
ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้ สี่ประการหลัก ด้วยกันดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ป ั ญ หา
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท�ำงานเป็นกลุ่มได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม มีจิตส�ำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก�ำลังคนที่มีคุณภาพ
มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้
๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์จึงควรเร่งด�ำเนินการ ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) จัดให้มีระบบการศึกษาเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน สามารถ
เทียบเคียงกันโดยให้มกี ารวัดผลระดับชาติในชัน้ ปีสดุ ท้ายของแต่ละช่วงชัน้ และน�ำผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ส่วนชั้นปีที่เหลือให้เป็นการวัดผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาให้มีผลระดับ
ชาติเมื่อจบหลักสูตร
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๒) แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของบุตรหลาน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
มาตรการ :
๔) พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให้ความ
รูแ้ ก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูเ้ ตรียมตัวเป็นพ่อแม่ เพือ่ ให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการตามวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความ
พร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
๕) จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลทุกระดับและประเภท
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เอือ้ ต่อการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญ
ั ญา ให้สามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ รวม
ทัง้ จัดบริการการศึกษาและเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพพิเศษด้านต่างๆ
๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทและสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อน�ำผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ให้สามารถผลิตก�ำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถทั้งเชิง
วิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นก�ำลังคนฐานความรู้ ช่างเทคนิคที่
มีฝีมือ และนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการท�ำงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
๘) ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนการจัดกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาตามพันธกิจทีเ่ ป็นจุดเน้นตามความเชีย่ วชาญ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน รวมทัง้ เชือ่ มโยงกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสังคมการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตลอดจนพัฒนาการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal arts education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ก�ำจัดการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิและการซื้อปริญญาบัตร โดยมีมาตรการลงโทษทั้งบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
๙) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคูก่ บั การเรียนรูภ้ าษาสากลเป็นภาษาทีส่ อง
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภาษาที่
สนใจ เป็นต้น
๑๐) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการศึกษา
เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะน�ำและด้วยตนเอง
๑.๒ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ มาตรการหลัก :
๑) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ (National Qualification Framework) เพือ่ การรับรอง
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผู้ส�ำเร็จการศึกษาในทุกระดับ / ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ
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(Vocational Qualification) เพื่อการรับรองสมรรถนะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ
และตามความต้องการของผู้จ้างงาน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระบบการจ้างงานและก�ำหนดเงินเดือน /
ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ เพื่อจูงใจผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
มาตรการ :
๒) จัดการศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติในสัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียน
รู้งานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการท�ำงานระหว่าง
เรียน การพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนท�ำนองธนาคารหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนควบคู่กับการท�ำงาน
๓) พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง
และสาขาอาชีพต่างๆ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
๔) พัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพต่อยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีทักษะ
ความรูด้ า้ นอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หากไม่ศกึ ษาต่อ รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ เพือ่ ประกอบ
อาชีพอิสระ
๕) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นากลุ ่ ม จั ง หวั ด และจั ด หลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาระดับต้น (ปวช. ๓ ปี) ระดับกลาง (ปวส. ๒ ปี) และระดับเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ปริญญาตรี
๒ – ๓ ปี) ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อผลิตก�ำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นความร่วม
มือกับสถานประกอบการ
๖) สร้างกลไกการวิจยั และถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจเอกชน สถานประกอบ
กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
๗) ก�ำหนดทิศทางความต้องการก�ำลังคน และสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ / องค์กรผูใ้ ช้ก�ำลังคน สถาบันการศึกษา / ผูผ้ ลิต
๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออ�ำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ
กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ
มีขวัญก�ำลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรัก
ในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการให้ทนุ การศึกษาแก่ผเู้ รียนดี มีใจรักมาเรียน
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ครู และรับประกันบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อส�ำเร็จการศึกษา หรือจัดให้นิสิต / นักศึกษา ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นต้น
๒) ให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู
รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู
มาตรการ :
๓) วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ และการ
ศึกษานอกระบบ
๔) จัดระบบเพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู โดยศึกษาวิชาครูเพิ่ม
เติมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้
๕) พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรส�ำหรับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เชื่อม
โยงความสามารถในการสอน และประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลผลิต
เชิงพาณิชย์
๒.๒ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๒) เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๓) พั ฒ นาครู คณาจารย์ โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู ้ เรี ย นเป็ น ส�ำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครู ป ระจ�ำการที่ ส อนไม่ ต รงวิ ชาเอกให้ สามารถจั ด การเรี ย นการสอน
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ให้ มี ร ะบบและมาตรการจู ง ใจให้ ค รู คณาจารย์ ผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรการศึ ก ษา
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรการ :
๔) พัฒนาคณาจารย์ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้สามารถจัดการเรียน
การสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๒.๓ การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จ�ำเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ
เพื่อให้ครูได้ท�ำหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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๒) ปรับปรุงเกณฑ์ก�ำหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนร่วมด้วยและจัดให้มีจ�ำนวน
ครูเพียงพอตามเกณฑ์และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
มาตรการ :
๓) แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาออกจากกัน
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทุกระดับ/
ประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ส�ำหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
และราคาเหมาะสม
มาตรการ :
๒) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้
๓) พัฒนาห้องสมุดชุมชน ให้กระจายอย่างทั่วถึงในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต
๔) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย มีคุณภาพ และกระจายอย่างทั่วถึง เช่น ศูนย์
การเรียนรูช้ มุ ชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวติ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ อุทยานประวัตศิ าสตร์ เป็นต้น เพือ่ เปิดโอกาสการ
ศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕) ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคมเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ ระดม
ทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น
๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน�ำระบบและวิธีการ
บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
๔.๑ กระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ให้มกี ลไกขับเคลือ่ นการกระจายอ�ำนาจสูเ่ ขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามศักยภาพ
ความพร้อม

102

มาตรการ :
๒) ให้มีการกระจายอ�ำนาจตามศักยภาพความพร้อม โดยมีแผนการขับเคลื่อนการกระจายอ�ำนาจ
แบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพร้อม รวมทั้งมีแผนส่งเสริมเขตพื้นที่และสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและความ
พร้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม
๓) สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และสนับสนุนสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เป็นสถานศึกษานิตบิ คุ คลเต็มรูป และในระดับอุดมศึกษา
ให้พัฒนาสู่การเป็นสถาบันของรัฐในก�ำกับ
๔) พัฒนาภาวะผู้น�ำบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้น�ำตาม
ช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ มีการก�ำหนดคุณสมบัติ การเข้าสู่ต�ำแหน่ง เส้นทางความ
ก้าวหน้า และระบบการจูงใจ
๕) ปรับและพัฒนาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นยุทธ์ศาสตร์เชิงวิชาการ โดย
ลดภาระงานเชิงธุรการและการสั่งการ แต่เน้นการให้ค�ำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างกลไกการป้องกันการด�ำเนินการเข้าสู่ต�ำแหน่งโดยไม่ชอบธรรม
๖) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (area-base)
ทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด
เพื่อประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภท/สังกัดให้เกื้อกูลกัน
๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการหลัก :
๑) ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ทัง้ วิธกี ารได้มาของ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูงทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นทีย่ อมรับนับถือในสังคม
สร้างกลไกการเข้าสู่ต�ำแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ :
๓) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับ/ประเภท
ต่างๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ ให้มีบทบาท
ในการบริหารจัดการศึกษามากขึน้ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา
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๔.๓ พัฒนาการบริหารการจัดการเพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกคนตัง้ แต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ผูอ้ ยู่
ในสภาวะยากล�ำบาก ผูบ้ กพร่องทางร่างกายและสติปญ
ั ญา และชนต่างวัฒนธรรม ก�ำลังแรงงานและผูส้ งู อายุมโี อกาส
เข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจึงก�ำหนดแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ เพือ่ ให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
ก�ำลังแรงงานและผู้สูงอายุ มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการ
๒) จัดให้ประชาชนทุกคนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยมีเป้าหมายไม่ต�่ำ
กว่า ๑๕ ปีในสถานศึกษาเพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุม่ ประชาชนกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม และ
ระหว่างหญิงและชาย
๓) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ส่งเสิรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรการ :
๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาของคณะสงฆ์สายสามัญเพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กด้อย
โอกาส รวมทั้งพระและสามเณรได้รับการศึกษามากขึ้น
๕) ส่งเสริมการจัดวิทยาลัยชุมชน เพือ่ ให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
๖) พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) ปรับระบบการวัด ประเมินผลผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และระบบการรับเข้าศึกษาต่อ
ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางเลือก และระบบการศึกษาทีย่ ืดหยุ่น หลากหลาย โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๔.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น จึงก�ำหนด
แนวทางปฏิรูป ดังนี้
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๔.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษา ให้มากขึ้น
มาตรการหลัก :
๑) สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วม
จัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ในทุกระดับ/ประเภทให้มากขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนด้านวิชาการ
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร และ/หรือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวที่เป็นธรรม เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และเป็นการประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกับรัฐ
๒) ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผูก้ �ำกับนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบที่ดี และส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง
และขยายผล เพื่อให้การจัดการศึกษาและเรียนรู้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
มาตรการ :
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติท้องถิ่น
๔) สนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดตัง้ ศูนย์การเรียน โดยบุคคล ครอบครัว สถานประกอบ
การ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ตามความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย โดยให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาเอกชน และการศึกษาทางเลือก
๖) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
ร่วมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์แก่ผเู้ รียนมากขึน้ ในรูปแบบ
หลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว
๗) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูข้ องสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม ทัง้ ทีเ่ ป็นการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับและประเภทการศึกษา ร่วมจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
๘) พัฒนาระบบการวัดประเมินผล การรับเข้าศึกษาต่อ การจัดหลักสูตร การเรียนการสอนให้เอื้อ
ต่อการศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๙) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันสังคมอื่น
ร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนมากขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย
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๔.๔.๒ ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ตาม
ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามากขึ้น โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้อง
กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ จึงก�ำหนดแนวทางปฏิรูป ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในการจัดการศึกษาและเรียนรูแ้ ละการสนับสนุนการศึกษา
และเรียนรู้ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
๒) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารครู และบุคลากรการศึกษา อปท. ให้เป็นมืออาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ และก�ำกับดูแลด้านคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
มาตรการ :
๓) จัดท�ำแผนบูรณาการเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท�ำแผนที่ตั้งสถานศึกษาและก�ำหนดเป้าหมายผู้เรียนแต่ละระดับ/ประเภท/สังกัดในพื้นที่
๔) ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ เพื่อก�ำหนด
นโยบาย แผน และทิศทางการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ให้ เ อื้ อ ต่ อ การสนั บ สนุ น
การจั ด การศึ ก ษาและความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ่ น จั ด กลุ ่ ม สถานศึ ก ษา
ตามความพร้อม
๖) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของ อปท. ทัง้ กับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถาบัน
อุดมศึกษา สถาบัน/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน อปท. สร้างภาคีเครือข่ายด้วยกันเอง
๔.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการหลัก :
๑) ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณ โดยเน้นอุปสงค์หรือผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ (demand
side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ
๒) วางแผนเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวมสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตราการขยายตัว
ของประชากรที่มีแนวโน้มลดลง โดยมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้เรียนและครูได้รับผลกระทบ
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มาตรการ :
๓) จั ด สรรงบประมาณโดยค�ำนึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและความจ�ำเป็ น ที่ แ ตกต่ า งแต่ ล ะพื้ น ที่ /
กลุ่ม โดยแยกงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาตามความจ�ำเป็นเฉพาะพื้นที่ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายรายหัวส�ำหรับผู้เรียนกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้พิการ
ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น จากงบประมาณปกติ
๔) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ อปท.จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและเรียนรู้มากขึ้น
๕) พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่าและทุนกูย้ มื เพือ่ เป็นกลไกเพิม่ โอกาสทางการศึกษา
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนตามความต้องการของประเทศ
๖) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่าง
หลากหลายจากทุกภาคส่วน โดยปรับกลไกของรัฐให้เอื้อและรองรับ
๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
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ภาคผนวก จ
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
ภายใต้แนวคิดและหลักการด�ำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ที่ดีนั้น ในส่วนที่หนึ่ง ต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
และใช้ในการจัดการบริหารภายในสถานศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน ด้วยการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งเป้าหมาย ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน/พัฒนา และระยะเวลาพัฒนา มีการจัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรที่จ�ำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ และงบประมาณ รวมทั้งท�ำความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความชัดเจนในการด�ำเนินงานกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และในส่วนที่สองต้องมีระบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมมิ่ง
(Plan - Do - Check - Act) เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
P (Plan) วางระบบ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ และกระบวนการด�ำเนินงานที่จ�ำเป็น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ต่อผู้เรียน
D (Do) การปฏิบัติ สถานศึกษามีการน�ำกระบวนการไปปฏิบัติ
C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและวัดกระบวนการตลอดจนการบรรลุ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน
A (Act) การพัฒนาปรับปรุง ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
ทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน และสถานศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมคิด ร่วมด�ำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ (DecisionMaking) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และใช้หลักการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
(ปรับจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�ำนักงาน. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓.)
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ภาคผนวก ฉ
ขีดจ�ำกัดล่าง

ขีดจ�ำกัดล่าง หมายถึง คะแนนต�่ำสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละชั้นและวิชาในระดับชาติ
วิธีค�ำนวณ ค่าขีดจ�ำกัดล่าง ค�ำนวณตามสูตร ดังนี้

X

S.D.
n

คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในวิชาและชั้นที่สอบ O-NET
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ จ�ำนวนผูเ้ ข้าสอบในแต่ละวิชาและชั้นที่สอบ O-NET
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ภาคผนวก ช
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเป็นการน�ำผลคะแนนในรายตัวบ่งชี้และในภาพรวมมาเปรียบเทียบเพื่อ
พิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง
ช่วงคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
๔.๕๐ – ๕.๐๐
๓.๗๕ – ๔.๔๙
๓.๐๐ – ๓.๗๔
๒.๕๐ – ๒.๙๙
๐.๐๐ – ๒.๔๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐
๗.๕๐ – ๘.๙๙
๖.๐๐ – ๗.๔๙
๕.๐๐ – ๕.๙๙
๐.๐๐ – ๔.๙๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๒๐ คะแนน)
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๕
๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๕.๙๙
๘.๐๐ – ๑๑.๙๙
๔.๐๐ – ๗.๙๙
๐.๐๐ – ๓.๙๙
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๒.๕ คะแนน)
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - ๕.๘
๒.๐๐ – ๒.๕๐
๑.๕๐ – ๑.๙๙
๑.๐๐ – ๑.๔๙
๐.๕๐ – ๐.๙๙
๐.๐๐ – ๐.๔๙

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
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ภาคผนวก ซ
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์						
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี				
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ					
กรรมการ
ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
กรรมการ
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ						
กรรมการ
ดร.สิริพร บุญญานันต์						
กรรมการ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร					
กรรมการ
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์						
กรรมการ
นายอภิชาติ จีระวุฒิ							
กรรมการ
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์						
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 				
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์					
ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์						
รองศาสตราจารย์ ดร.น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์				
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า					
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์						
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์			
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล 				
ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน					
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
		 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔)
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ (กรรมการ) (ตัง้ แต่กมุ ภาพันธ์ ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔)
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช (กรรมการ) (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ					
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล				
กรรมการ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์						
กรรมการ
ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี						
กรรมการ
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์						
กรรมการ
นายพรชัย มงคลวนิช						
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ				
กรรมการ
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม							
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์				
กรรมการ
ดร.อุทัย ดุลยเกษม							
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
ประธานกรรมการ
ดร.ดิเรก พรสีมา							
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์				
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง				
กรรมการ
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์					
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร				
กรรมการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล						
กรรมการ
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา					
กรรมการ
ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์						
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
นายสมนึก พิมลเสถียร (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)
รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก ฌ
คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
		 ตามทีส่ �ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกได้ใช้เป็นคู่มือใน
การประเมินสถานศึกษาและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
		 เพื่อให้การด�ำเนินการในการจัดท�ำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นไปตามระเบียบและหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงานฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมี
รายชื่อคณะกรรมการดังนี้
		 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์						
ประธานกรรมการ
		 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์						
กรรมการ
		 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม						
กรรมการ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์				
กรรมการ
		 ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา					
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ญ
คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
		 ตามทีส่ �ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
เกณฑ์และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และท�ำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงจุดมุง่ หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติประกอบกับการด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ต้อง
มีการพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งคู่มือส�ำหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก และ
คูม่ อื ส�ำหรับผูป้ ระเมินภายนอกเพือ่ ให้การด�ำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
		 ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์				
ที่ปรึกษา	
		 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี			
ประธานกรรมการะดับอุดมศึกษา
		 ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน				
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์						
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 รองศาสตราจารย์เรณู เวชรัชต์พิมล					
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะด�ำรงค์สิน				
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม			
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง				
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์				
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร				
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 ดร.กฤติมา เหมวิภาต						
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์						
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 นางทิพย์ นิลนพคุณ						
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์					
กรรมการระดับอุดมศึกษา
		 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม						
ประธานกรรมการด้านการอาชีวศึกษา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์				
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ				
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
		 ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี						
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
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รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี				
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร				
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง				
ดร.คมศร วงษ์รักษา						
ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา					
ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์						
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร				
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิตติวงศ์				
ดร.สมชาย สังข์สี							
นางวนิดา จันทร์วงศ์						
นางสุภาวดี จันทะดี						
ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร						
นายพรรษา สุขสมจิตร์						
นายนาวิน วิยาภรณ์						
หัวหน้ากลุ่มงานประเมิน สมศ.					
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประเมิน สมศ.					

กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก ฎ
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา			
คณะท�ำงาน 		
				
				
				

				
				
				
				
				
หมายเหตุ			

จัดท�ำต้นฉบับ 		
ประสานการจัดพิมพ์		

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์
รองผู้อ�ำนวยการ สมศ. (นายนาวิน วิยาภรณ์)
รองผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ดร.คมศร วงษ์รักษา)
นางสาวภารดี เจียรนัยกูร
นางมณีรัตน์ จันทนา
นางอรนิศา	 เพชรผล
นางสาวมนัญญา งามแสง
นางสาวนุชจรี ชมยินดี
นางสาวสุภาพร ศิริฉัตร
นางสาวพรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ
นางศิริธร เวียนศิริ
นางสาวนพวรรณ สุทธศิลป์
ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๓)
นางสาวนภาภร ส่งแสง (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สมศ.
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