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 ต�มหมวด ๖ ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร

ศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งต้องได้รับ 

ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกอย่�งน้อยหนึง่ครัง้ในทกุห้�ปีนบัตัง้แต่ก�รประเมนิครัง้สดุท้�ย และเสนอผลก�รประเมนิ

ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - 

๒๕๔๘) และประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสรจ็สิน้ไปแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่�งก�รประเมนิ

คุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักก�รสำ�คัญของก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต�มที่ 

กำ�หนดในกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้

ระบุว่�ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้คำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยและหลักก�ร ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

 ๒. ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มเป็นจริงและ 

มีคว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

 ๓. สร้�งคว�มสมดุลระหว่�งเสรีภ�พท�งก�รศึกษ�กับจุดมุ ่งหม�ยและหลักก�รศึกษ�ของช�ติ  

โดยให้มีเอกภ�พเชิงนโยบ�ย ซึ่งสถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

ให้เต็มต�มศักยภ�พของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของ

สถ�นศึกษ�

 ๕. ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคุณภ�พ และพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของรัฐ เอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บัน

สังคมอื่น

 ๖. คำ�นึงถึงคว�มเป็นอิสระ เสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กำ�หนดให้ สมศ.ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ 

และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่�งๆ ดังนี้
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๑. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

๒. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

๓. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๔. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น สมศ. ได้กำ�หนดตัวบ่งชี้ จำ�นวน  

๑๒ ตวับ่งชี ้ซึง่ครอบคลมุทัง้ ๔ ม�ตรฐ�นต�มทีก่ฎกระทรวงฯ กำ�หนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุม่ตวับ่งชี ้ได้แก่ กลุม่ตวับ่งชี้ 

พื้นฐ�น จำ�นวน ๘ ตัวบ่งชี กลุ ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำ�นวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ ่มตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม  

จำ�นวน ๒ ตัวบ่งชี้
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ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเป็นก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� เพื่อตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ�

โดยหน่วยง�นหรือบุคคลภ�ยนอกสถ�นศึกษ�  เพื่อมุ่งให้ก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�น

ศึกษ�ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องเริ่มต้นจ�กก�รที่สถ�นศึกษ�มีระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน  เพื่อว�งแผนพัฒน�คุณภ�พ

ของตนเอง  ดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พ  มีก�รกำ�กับติดต�มคุณภ�พ  และมีระบบประเมินตนเองก่อน  ต่อจ�กนั้น

จึงรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดำ�เนินก�รพิจ�รณ�และตรวจสอบจ�กผลก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยในของสถ�นศึกษ�  ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในและก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศท�งเดียวกัน  เพร�ะต่�งมุ่งสู่ม�ตรฐ�นหรือคุณภ�พที่ค�ดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ของก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

๑)  เพื่อให้ทร�บระดับคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ในก�รดำ�เนินพันธกิจด้�นต่�งๆ

 ๒) เพื่อกระตุ ้นเตือนให้สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร 

อย่�งต่อเนื่อง

๓) เพื่อให้ทร�บคว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

๔) เพื่อร�ยง�นระดับคุณภ�พและพัฒน�ก�รในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� 

ต่อส�ธ�รณชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภ�พจริงในก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ต�ม

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ� กรอบแนวท�ง และวิธีก�รที่ สมศ. กำ�หนด ซึ่งสอดคล้องกับระบบก�รประกันคุณภ�พของสถ�น

ศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด 

 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนคว�มแตกต่�งของแต่ละสถ�นศึกษ�ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้ง 

ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รส่งเสริมและก�รชี้นำ�สังคมของสถ�นศึกษ�ต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐ

 ๓)  เพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�นคณุภ�พก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�โดยพจิ�รณ�จ�กผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ 

ม�กกว่�กระบวนก�ร
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 ๔)  เพื่อส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณภ�พและพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน 

อย่�งต่อเนื่อง

 ๕)  เพื่อส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�มีทิศท�งที่สอดคล้องกันในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกกับก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยใน

 ๖) เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือและมีเป้�หม�ยร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นต้นสังกัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นก�รเชื่อมโยงก�รดำ�เนินง�นสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พร่วมกัน

 ๗) เพื่อร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พและเผยแพร่ผลก�รประเมินคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รของสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรมต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑) ก�รบริห�รจัดก�รรวมถึงก�รใช้ทรัพย�กรของสถ�นศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล โดยทำ�ให้ 

ก�รผลิตกำ�ลังคนทุกระดับ ก�รสร้�งผลง�นวิจัย และก�รให้บริก�รวิช�ก�รเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับคว�ม

ต้องก�รของสังคมและประเทศ

  ๒) สถ�นศกึษ� หน่วยง�นบรหิ�รก�รศกึษ� และรฐับ�ล มข้ีอมลูทีถ่กูต้องและเป็นระบบในก�รกำ�หนด

นโยบ�ย ว�งแผน และบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�

  ๓) สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่องเข้�สู่ระดับม�ตรฐ�นส�กลและมีคว�มเป็นเลิศ 

ต�มจุดเน้น จุดเด่นของสถ�นศึกษ�

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน 

 คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกส�รอ้�งอิง

ในก�รปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ� โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 ๑) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดตัวบ่งชี้ในก�รปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ�ให้ครอบคลุมก�รประเมิน 

ทุกด้�นต�มพันธกิจ

 ๒) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดเก็บข้อมูลสำ�หรับก�รประเมินต�มตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และสืบค้น

ได้ง่�ย สำ�หรับเตรียมรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 ๓)  เพื่อเป็นแนวท�งในก�รประเมินตนเองของสถ�นศึกษ�ก่อนที่จะรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก  

โดยรูปแบบก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเองเป็นไปต�มที่หน่วยง�นต้นสังกัดกำ�หนด

๑.๓  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ต�มม�ตร� ๔๘ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่� “ให้หน่วยง�นต้นสังกัดและสถ�นศึกษ�จัดให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�น

ศึกษ�และให้ถือว่�ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่ต้องดำ�เนิน
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ก�รอย่�งต่อเนื่อง” ในขณะที่ม�ตร� ๔๙ แห่งพระร�ชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกไว้ว่� “ให้มีสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� มีฐ�นะเป็นองค์ก�รมห�ชน 

ทำ�หน้�ที่พัฒน�เกณฑ์ วิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้มี 

ก�รตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ�”

จ�กข้อมูลข้�งต้นจะเห็นว�่ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ�ปกติ

ที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง  โดยมีก�รควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภ�พ  มีก�รตรวจสอบ   ติดต�ม  และ

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ  ด้วยเหตุนี้ระบบก�ร

ประกันคุณภ�พภ�ยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำ�เข้�  กระบวนก�ร  และผลผลิตหรือผลลัพธ์  ซึ่งต่�งจ�กก�รประเมิน

คณุภ�พภ�ยนอกทีเ่น้นก�รประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�  ดงันัน้คว�มเชือ่มโยงระหว่�งก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในกบั

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น  ได้แสดงให้เห็นคว�มเชื่อมโยงต�มแผนภ�พที่ ๑ ดังนี้

แผนภ�พที่ ๑ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในกับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

 จ�กแผนภ�พที่ ๑ จะเห็นว่� เมื่อสถ�นศึกษ�มีก�รดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พภ�ยในแล้ว จำ�เป็นต้อง 

จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีที่เป็นร�ยง�นประเมินคุณภ�พภ�ยใน  ซึ่งเป็นผลจ�กก�รประกันคุณภ�พภ�ยในหรือเรียกว่� 

ร�ยง�นก�รประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัด หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

และเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน เอกส�รดงักล่�วจะเป็นเอกส�รเชือ่มโยงระหว่�งก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในของสถ�นศกึษ� 

ก�รติดต�มตรวจสอบโดยหน่วยง�นต้นสังกัด และก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกโดย สมศ. ดังนั้นสถ�นศึกษ�จำ�เป็น

ต้องจดัทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิตนเองทีม่คีว�มลุม่ลกึ สะท้อนภ�พทีแ่ท้จรงิของสถ�นศกึษ�ในทกุองค์ประกอบคณุภ�พ

ก�รปฏิบัติง�น

ของสถ�นศึกษ�

ก�รประเมินตนเอง

ของสถ�นศึกษ� 

(ทุกปี)

การประกันคุณภาพภายใน

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

ติดต�มตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี

ต้นสังกัด / 

สถ�นศึกษ� 
กำ�หนดนโยบ�ย / 

งบประม�ณ

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สำ�นักงบประม�ณ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

และส�ธ�รณ�ชน

การประเมินคุณภาพภายนอก

ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รประเมิน โดย สมศ. 

(อย่�งน้อย ๑ ครั้ง

ในทุก ๕ ปี)

ร�ยง�นประจำ�ปี / SAR
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สมศ. มีแนวคิดและหลักก�รในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติ 

ก�รศึกษ�แห่งช�ติโดยมุ่งเน้นคุณภ�พของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้คว�มมั่นใจว่�ผู้เรียนจะได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

ใกล้เคยีงกนัไม่ว่�จะอยูใ่นท้องถิน่ใดกต็�ม โดยมรีะบบก�รประกนัคณุภ�พเป็นเครือ่งมอืในก�รส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้มีก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๑  แนวคิดและทิศทาง 

๑) ประเมินอิงเกณฑ์ต�มจุดเน้นของสถ�นศึกษ� 

๒) ประเมินจ�กผลก�รจัดก�รศึกษ�เป็นหลัก ต�มม�ตร� ๕๑ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ โดยให้

นำ้�หนักร้อยละ ๗๕ 

๓) ประเมินในเชิงกระบวนก�ร โดยให้นำ้�หนักร้อยละ ๒๕  เพื่อให้คว�มสำ�คัญกับคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  

ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� คร ูเครือ่งมอือปุกรณ์ คณุภ�พและคว�มพร้อมของผูเ้รยีน ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นสำ�คัญ ก�รบริห�รจัดก�รที่ใช้โรงเรียนเป็นฐ�น และก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๔) ประเมินโดยวิธีก�รและข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณ เชิงคุณภ�พ และพัฒน�ก�ร โดยพิชญพิจ�รณ์ (Peer Review)

๕) ประเมินโดยก�รยืนยันร�ยง�นก�รประเมินตนเองที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้ก�รประกันคุณภ�พ

ภ�ยในมีคว�มเข้มแข็งยิ่งขึ้น

๖) ลดจำ�นวนม�ตรฐ�นและจำ�นวนตัวบ่งชี้โดยถ่�ยโอนม�ตรฐ�นและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนำ�เข้� 

และกระบวนก�รให้อยู่ในระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้  

 ๑) กำ�หนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งก�รประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ม�กกว่�ปัจจัยนำ�เข้�และกระบวนก�ร   

   ๒) คำ�นึงถึงลักษณะและประเภทของสถ�นศึกษ� 

 ๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภ�พและปริม�ณ  ทั้งเชิงบวกและลบ 

 ๔) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัจจัย ข้อจำ�กัด ตลอดจนวัฒนธรรม และคว�มเป็นไทย
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 ๕) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐ�นเท่�ที่จำ�เป็น แต่ยังคงอำ�น�จจำ�แนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ม�ตรก�ร

ส่งเสริม

 ๖) คำ�นึงถึงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในและก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

๒.๓ หลักเกณฑ์การก�าหนดตัวบ่งชี้

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้กำ�หนดตัวบ่งชี้เป็น  ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม

ตัวบ่งชี้พื้นฐ�น กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�

แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึ่งกำ�หนดให้ สมศ.ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�

แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วย 

ผลก�รจดัก�รศกึษ�ในแต่ละระดบัและประเภทก�รศกึษ� ๒) ม�ตรฐ�นทีว่่�ด้วยก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ� ๓) ม�ตรฐ�น

ที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และ ๔) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน   

ดังจะเห็นคว�มสอดคล้องต�มต�ร�งที่ ๑

ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๑. ผู้เรียนมีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี

ผลการจัดการศึกษา

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์

๓. ผู้เรียนมีคว�มใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น

๕. ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียน

๖. ประสิทธิผลของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำ�คัญ

การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

๗. ประสิทธิภ�พของก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�สถ�น

ศึกษ�
การบริหารจัดการศึกษา

๘. พัฒน�ก�รของก�รประกันคุณภ�พภ�ยในโดยสถ�นศึกษ�

และต้นสังกัด
การประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

๙. ผลก�รพฒัน�ให้บรรลตุ�มปรชัญ� ปณธิ�น/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�
ผลการจัดการศึกษา

๑๐. ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสริม

๑๑. ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ�ทของ

สถ�นศึกษ�
ผลการจัดการศึกษา

๑๒. ผลก�รส่งเสริมพัฒน�สถ�นศึกษ�เพื่อยกระดับม�ตรฐ�น 

รักษ�ม�ตรฐ�น และพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ 

ที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

การบริหารจัดการศึกษา

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดตัวบ่งชี้  

และเกณฑ์ก�รประเมินบนพื้นฐ�นที่ทุกสถ�นศึกษ�ต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งส�ม�รถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี   

และมีคว�มเชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน  

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  หม�ยถึง  กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิต  ต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมถึงคว�มสำ�เร็จต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถ�นศึกษ� โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และหน่วยง�น 

ต้นสังกัด  

 กลุ ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หม�ยถึง กลุ ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� 

โดยสถ�นศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งพัฒน�เพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญห�สังคมต�มนโยบ�ยของรัฐ   

ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนต�มก�ลเวล�และปัญห�สังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้�หม�ยที่แสดงถึงคว�มเป็นผู้ชี้นำ�สังคม 

อ�ทิ ก�รรักช�ติ ก�รบำ�รุงศ�สน�และเทิดทูนพระมห�กษัตริย์ ก�รส่งเสริมและสืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�

จ�กพระร�ชดำ�ริ ก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติเป็นแบบอย่�ง ก�รสร้�งสังคมสันติสุขและ 

คว�มปรองดอง  ก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืในกรอบประช�คมอ�เซยีน  ก�รส่งเสรมิด้�นสิง่แวดล้อม  พลงัง�น  เศรษฐกจิ  

สุขภ�พ  ค่�นิยม  จิตส�ธ�รณะ  และคว�มประหยัด  รวมทั้งก�รแก้ปัญห�สังคม  อ�ทิ  คว�มขัดแย้ง  อุบัติภัย  และ

สิ่งเสพติด  เป็นต้น
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 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐ�นมีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นต�มกฎกระทรวงฯ โดยมีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งม�ตรฐ�น

และตัวบ่งชี้ต่�งๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภ�พ ดังนี้ 

 แผนภ�พที่ ๒ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งม�ตรฐ�นและตัวบ่งชี้ต่�งๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภ�พ

๒.๔  การก�าหนดค่าน�้าหนักตัวบ่งชี้

ก�รกำ�หนดค่�นำ้�หนักตัวบ่งชี้ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีดังนี้  

 ตารางที่ ๒  น�้าหนักตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก 

คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้ 

พื้นฐ�น

๑. ผู้เรียนมีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี ๑๐

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์ ๑๐

๓. ผู้เรียนมีคว�มใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง ๑๐

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น ๑๐

๕. ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียน ๒๐

๖. ประสิทธิผลของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ๑๐

๗. ประสิทธิภ�พของก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�สถ�นศึกษ� ๕

๘. พัฒน�ก�รของก�รประกันคุณภ�พภ�ยในโดยสถ�นศึกษ�และต้นสังกัด ๕

รวมน�้าหนัก ๘๐

ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วย

ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

(ตัวบ่งชี้ที่ ๗)

ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วย

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

(ตัวบ่งชี้ที่ ๖)

ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วย

ผลก�รจัดก�รศึกษ�

(ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕)

ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วย

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

(ตัวบ่งชี้ที่  ๘)
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก 

คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์

๙. ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�
๕

๑๐. ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�น

ศึกษ�
๕

รวมน�้าหนัก ๑๐

กลุ่มตัวบ่งชี้

ม�ตรก�รส่งเสริม

๑๑. ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ�ทของสถ�นศึกษ� ๕

๑๒. ผลก�รส่งเสริมพัฒน�สถ�นศึกษ�เพื่อยกระดับม�ตรฐ�น รักษ�ม�ตรฐ�น และ

พัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�
๕

รวมน�้าหนัก ๑๐

รวมน�้าหนักทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้ ๑๐๐

๒.๕ ข้อมูลการด�าเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 ข้อมูลที่ใช ้ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับก�รศึกษ�  

ขั้นพื้นฐ�น ใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน (กรณีสถ�นศึกษ�เปิดใหม่ที่

มกี�รดำ�เนนิง�นไม่ครบ ๓ ปีก�รศกึษ� ให้ใช้ข้อมลูผลก�รดำ�เนนิง�นเฉลีย่ ๒ ปีก�รศกึษ�ล่�สดุ หรอืห�กมกี�รดำ�เนนิ

ง�นไม่ครบ ๒ ปีก�รศึกษ� ให้ใช้ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น ๑ ปีก�รศึกษ�ล่�สุดก่อนก�รประเมิน) 

๒.๖ รูปแบบการประเมิน

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘) ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีรูปแบบ 

ก�รประเมิน ๕ รูปแบบ ดังนี้

  ๑) ก�รประเมินเชิงปริม�ณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๖.๒

  ๒) ก�รประเมินเชิงปริม�ณและพัฒน�ก�ร ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๕.๑ – ๕.๘ และ ๘

  ๓) ก�รประเมินเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ และ ๒.๒

  ๔) ก�รประเมินเชิงคุณภ�พ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๒

  ๕) ก�รประเมินเชิงคุณภ�พและพัฒน�ก�ร ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ 
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๒.๗  รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หม�ยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์ก�รประเมินบนพื้นฐ�นที่ทุกสถ�นศึกษ�ต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งส�ม�รถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี  และ

มีคว�มเชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน  ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๘๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๑ ผู้เรียนมีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี ๑๐

๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์ ๑๐

๓ ผู้เรียนมีคว�มใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง ๑๐

๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น ๑๐

๕ ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียน ๒๐

๖ ประสิทธิผลของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ๑๐

๗ ประสิทธิภ�พของก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�สถ�นศึกษ� ๕

๘ พัฒน�ก�รของก�รประกันคุณภ�พภ�ยในโดยสถ�นศึกษ�และต้นสังกัด ๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

น�้าหนัก  ๑๐ คะแนน

 ค�าอธิบาย

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  หม�ยถึง ผู้เรียนที่มีนำ้�หนัก ส่วนสูง และสมรรถภ�พท�งก�ยต�ม

เกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีคว�มปลอดภัย  และผู้เรียนที่มีสุนทรียภ�พ  มีคว�มซ�บซึ้ง  รับรู้ในคุณค่�หรือมี

อ�รมณ์คว�มรู้สึกในสิ่งดีง�ม 
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ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๑.๑ ผู้เรียนมีนำ้�หนัก ส่วนสูง และสมรรถภ�พท�งก�ยต�มเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง

ให้มีคว�มปลอดภัย

๕

๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภ�พ ๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน�้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง 

  ให้มีความปลอดภัย

น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และพัฒนาการ ๑ คะแนน)

ค�าอธิบาย

 ผู ้ เรียนมีน�้ าหนัก ส ่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์  รวมทั้ งรู ้ จักดูแลตนเอง 

ให้มีความปลอดภัย หม�ยถึง ผู้เรียนมีนำ้�หนัก ส่วนสูง ต�มเกณฑ์ของกรมอน�มัย และมีสมรรถภ�พท�งก�ย 

ต�มเกณฑ์ของกรมพลศึกษ� หรือสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และผู ้เรียน 

ปลอดจ�กปัญห�ท�งเพศ ย�เสพติด และสิ่งมอมเม� เช่น สุร� บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น

 ๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน)

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีนำ้�หนัก ส่วนสูง สมรรถภ�พท�งก�ยต�มเกณฑ์ 

๑.๒ ร้อยละของผูเ้รยีนทีป่ลอดจ�กปัญห�ท�งเพศ ย�เสพตดิ และสิง่มอมเม� เช่น สรุ� บหุรี ่เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น

  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๔ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ๑.๑ และ ๑.๒ 

๑๐๐

 

X ๔
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 ๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จ�กก�รสังเกตผู้เรียน 

๒. ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�

๓. ข้อมูลบันทึกสุขภ�พ ก�รวัดส่วนสูง ก�รชั่งนำ้�หนัก และผลก�รทดสอบสมรรถภ�พร่�งก�ย 

   ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของกรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข หรือ กรมพลศึกษ� หรือ สำ�นักง�นกองทุน 

   สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

๔. ข้อมูลกิจกรรม  แผนง�น  โครงก�ร  ผลก�รพัฒน�ผู้เรียน  โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญห�ด้�นนำ้�หนัก  

   ส่วนสูง สมรรถภ�พท�งก�ยต�มเกณฑ์ และก�รรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย

๕. สถิติของสถ�นศึกษ� เช่น ข้อมูลจ�กฝ่�ยปกครองเกี่ยวกับปัญห�ท�งเพศ ย�เสพติด และสิ่งมอมเม� เช่น  

   สุร� บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น 

  ๖. ข้อมูลผลก�รตรวจสอบห�ส�รเสพติดจ�กแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

  ๗. ผลก�รสังเกตสภ�พแวดล้อมภ�ยในสถ�นศึกษ�และสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก

  ๘. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือ 

มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

ให้นับว่าสถานศึกษามีพัฒนาการ  (๑ คะแนน)

สถ�นศกึษ�มค่ี�เฉลีย่ร้อยละของปีก�รศกึษ�ล่�สดุสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก�รศกึษ�ทีผ่่�นม�หรอืมค่ี�เฉลีย่

ร้อยละของปีก�รศึกษ�ล่�สุดอยู่ในระดับดีม�ก (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

ให้นับว่�สถ�นศึกษ�มีพัฒน�ก�ร (๑ คะแนน)
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

  น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๓ คะแนน)

ค�าอธิบาย

 ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภาพ  หม�ยถึง ผูเ้รยีนมีคว�มซ�บซึง้  รบัรูใ้นคณุค่�หรอืมอี�รมณค์ว�มรู้สกึในสิ่งที่

ดีง�มหรือไพเร�ะ จ�กก�รฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่�นกิจกรรมก�รเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ 

ดนตรี/น�ฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทน�ก�ร เป็นต้น

 ๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

 ร้อยละของผูเ้รยีนทีเ่ข้�ร่วมกจิกรรมทัง้ในและนอกหลกัสตูร ด้�นศลิปะ ดนตร/ีน�ฏศลิป์ วรรณศลิป์ 

หรือนันทน�ก�ร 

       วิธีการค�านวณ

จำ�นวนผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม

ด้�นศิลปะ ดนตรี/น�ฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทน�ก�ร 

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด

  เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

    ร้อยละของผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม

    ด้�นศิลปะ ดนตรี/น�ฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทน�ก�ร 

      ๑๐๐

X ๑๐๐

X ๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๓ คะแนน)

  พิจ�รณ�จ�กกระบวนก�รเชิงนโยบ�ยของผู ้บริห�รสถ�นศึกษ�และผลง�นของผู ้ เรียน 

จ�กองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่ 

ข้อ ๑ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมสุนทรียภ�พของสถ�นศึกษ�

ข้อ ๒ มีก�รดำ�เนินง�นต�มระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA) 

ข้อ ๓ มีผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน

ปฏิบัติได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๓ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. จำ�นวนผู้เรียนที่เข�้ร่วมกิจกรรมด�้นสุนทรียภ�พ  เช่น ด�้นศิลปะ ดนตรี/น�ฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือ

นันทน�ก�ร

๒. ผลง�นของผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร

๓. เอกส�ร ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และร�งวัลต่�งๆ ฯลฯ

๔. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. นโยบ�ย  แผนง�น  โครงก�ร  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภ�พ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

น�้าหนัก  ๑๐ คะแนน

ค�าอธิบาย

 ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์ หม�ยถงึ ผูเ้รยีนทีเ่ป็นลกูทีด่ขีองพ่อแม่ หรอืผูป้กครอง 

เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ๔

๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔

๒.๓ ผู้เรียนมีก�รบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 

น�้าหนัก  ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน)

ค�าอธิบาย 

ผู ้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู ้ปกครอง หม�ยถึง ผู ้เรียนมีคุณลักษณะของก�รเป็น 

ลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  ได้แก่

 ๑. บำ�รุง ดูแล กตัญญู สร้�งคว�มสุข คว�มสบ�ยใจให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองต�มอัตภ�พ เช่น จัดห�

หรือดูแลอ�ห�รก�รกินของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีก�ร์ดอวยพร หรือของขวัญให้ต�มเทศก�ล เป็นต้น

๒. ช ่วยทำ�กิจธุระ ก�รง�น เช ่น ช ่วยทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นหรือง�นบ้�น ช ่วยซื้อของ  

ช่วยกิจธุระก�รง�น ที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยคว�มเต็มใจ เป็นต้น

๓. รักษ�ชื่อเสียงวงศ์สกุล เช่น ก�รไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุร� ไม่เล่นก�รพนัน ไม่สร้�ง 

คว�มเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  เป็นต้น

๔. ประพฤติตนให้เหม�ะสมกับคว�มเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังคำ�สั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ปฏิบัติตนในโอว�ทของพ่อแม่ หรือผู ้ปกครอง ตั้งใจศึกษ�เล่�เรียน ไหว้พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ก่อนไปและ 

กลับจ�กโรงเรียน เป็นต้น

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่�เฉลี่ยคะแนนผลก�รประเมินคุณลักษณะก�รเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ 

ผูป้กครอง ต�มคณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ป็นลกูทีด่ขีองพ่อแม่หรอืผูป้กครอง ตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป ต�มเกณฑ์ของหน่วยง�น

ต้นสงักดั หรอืสถ�นศกึษ�  ในกรณทีีเ่ป็นนกัเรยีนประจำ�  อ�จ�รย์ผูด้แูลส�ม�รถประเมนิแทนพ่อแม่ หรอืผูป้กครองได้
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วิธีการค�านวณ

จำ�นวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะต�มเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๔ คะแนน

ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะต�มเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

๑๐๐
X ๔

X ๑๐๐

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลของสถ�นศึกษ�ในด้�นคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  หรือผู้ปกครอง (ต�มเกณฑ์ของ

หน่วยง�นต้นสังกัดหรือสถ�นศึกษ�)  สำ�หรับนักเรียนประจำ�ให้อ�จ�รย์ผู้ดูแลเป็นผู้ประเมินแทน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 

น�้าหนัก  ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๒ คะแนน)

ค�าอธิบาย

ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หม�ยถึง ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของก�รเป็นผู้เรียนที่ดี  ได้แก่  

สุภ�พ นอบน้อม  โอบอ้อมอ�รี  ช่วยเหลือผู้อื่น  รับฟังคว�มคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม�นะในก�รเรียน 

ดูแลรักษ�สถ�นที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่�งพอเพียง รักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์  รักคว�มเป็นไทย และ

ยึดมั่นในวิถีชีวิตและก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และผู้เรียนที่ไม่

ข�ดเรียน ไม่ม�ส�ย ไม่ออกจ�กก�รศึกษ�กล�งคันเพร�ะปัญห�ด้�นคว�มประพฤติ และไม่มีปัญห�ด้�นก�รปกครอง 

 ๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ข�ดเรียน ไม่ม�ส�ย และไม่ออกจ�กก�รศึกษ�กล�งคันเพร�ะ 

      ปัญห�ด้�นคว�มประพฤติ  

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่มีปัญห�ด้�นก�รปกครอง  

เกณฑ์การให้คะแนน

  ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ

ต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ๑.๑ และ ๑.๒

๑๐๐
X ๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)

พิจ�รณ�จ�กคุณลักษณะของก�รเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน ดังนี้

๒.๑ สุภาพ นอบน้อม  หม�ยถึง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีนำ้�ใจ และเป็นมิตร  

เช่น ทักท�ย หรือ ยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่�นผู้ใหญ่ ฯลฯ

๒.๒ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หม�ยถึง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคว�มเต็มใจ เช่น ก�รช่วยเพื่อน

นักเรียน  หรือช่วยง�นครู  แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ฯลฯ

๒.๓ รบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่ หม�ยถงึ เข้�ใจและยอมรบัในคว�มคดิเหน็ของผูอ้ืน่  เช่น ตัง้ใจ

ฟังเพื่อนอภิปร�ย / เล่�ประสบก�รณ์หน้�ห้อง / ร�ยง�นหน้�ชั้นเรียน  ไม่พูดคุยขณะที่เพื่อนพูด  ฯลฯ

๒.๔ ซื่อสัตย์สุจริต หม�ยถึง ประพฤติปฏิบัติอย่�งตรงไปตรงม�ทั้งก�ย ว�จ� และใจ เช่น  

ไม่คดโกง ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง  ไม่ลักขโมย ไม่ลอกก�รบ้�น ฯลฯ
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๒.๕ มุ่งมานะในการเรียน หม�ยถึง ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษ�เล่�เรียน ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ต่อก�ร

ศึกษ�เล่�เรียน  ศึกษ�ค้นคว้�จ�กแหล่งคว�มรู้ต่�งๆ  ทบทวนบทเรียนสมำ่�เสมอ  ตั้งใจทำ�ง�นที่ครูมอบหม�ย ฯลฯ

๒.๖ ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หม�ยถึง ช่วยทำ�นุบำ�รุง 

สถ�นศึกษ�  ดูแลรักษ�ทรัพย์สินส่วนรวมและของตนเอง  เช่น ทำ�คว�มสะอ�ดห้องเรียน ปิดนำ้�ไฟเมื่อไม่ใช้   

ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียน  ฯลฯ

๒.๗ อยู่อย่างพอเพียง  หม�ยถึง  รู้จักใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและคุ้มค่� รวมทั้ง

เข้�ใจปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีดุลยภ�พ ฯลฯ

๒.๘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หม�ยถึง มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�ม

เป็นม�ของช�ติไทย ประวัติของบุคคลสำ�คัญ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศ�สนิกชนที่ดี  มีคว�มเค�รพรัก ศรัทธ�

และเทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์ มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญ�ไทย  มีคว�มรัก  

คว�มภูมิใจ  และดำ�รงรักษ�คว�มเป็นไทย ฯลฯ

๒.๙ ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข หม�ยถึง มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ  ยึดมั่น  และดำ�รงรักษ�ระบบก�รปกครองต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมี

พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  

มีคุณลักษณะของก�ร 

เป็นผู้เรียนที่ดี ๑-๓ ข้อ

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  

มีคุณลักษณะของก�ร 

เป็นผู้เรียนที่ดี ๔-๖ ข้อ

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  

มีคุณลักษณะของก�ร 

เป็นผู้เรียนที่ดี ๗-๙ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. ข้อมูลสถิติของสถ�นศึกษ� ได้แก่ จำ�นวนก�รข�ดเรียน จำ�นวนก�รทะเล�ะวิว�ท จำ�นวนก�ร 

ผิดระเบียบของสถ�นศึกษ� สถิติของห�ยในสถ�นศึกษ� ปัญห�ก�รปกครอง เป็นต้น

 ๒. จำ�นวนผู้เรียนต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�จ�กสมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกคว�มดี

 ๓. ผลง�นของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร

 ๔. ผลก�รสังเกตและก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

 ๕. สมุดบันทึกผลก�รเรียนของผู้เรียน
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วิธีการค�านวณ

จ�านวนผู้เรียนที่ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน

ร้อยละของผู้เรียนที่ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งในและนอกสถานศึกษา

๑๐๐
X ๒

X ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

น�้าหนัก  ๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน)

ค�าอธิบาย

  ผูเ้รยีนมกีารบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม หม�ยถงึ ผูเ้รยีนให้ก�รช่วยเหลอืผูอ้ืน่หรอืส่วนรวมในฐ�นะ

สม�ชิกของสังคม และปฏิบัติอยู่ตลอดเวล�จนเป็นนิสัย เช่น  บริจ�คเพื่อส�ธ�รณกุศล  ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นที่

ส�ธ�รณะ ดูแลผู้สูงอ�ยุ  ผู้ด้อยโอก�ส  ผู้พิก�ร   เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

ร้อยละของผู้เรียนที่ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถ�นศึกษ�โดยผ่�น

กระบวนก�รคิด ว�งแผน กำ�หนดกิจกรรม และดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�หรือโดยผู้เรียนเองอย่�งต่อเนื่อง  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี และแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

๒. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ของครูและก�รมอบหม�ยง�นที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อมลูเอกส�ร หลกัฐ�น ร่องรอย ก�รเข้�ร่วมทำ�กจิกรรมบำ�เพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมของผูเ้รยีน เช่น กจิกรรม

เพือ่สงัคมและส�ธ�รณประโยชน์ กจิกรรมลกูเสอื เนตรน�ร ียวุก�ช�ด ผูบ้ำ�เพญ็ประโยชน์ กจิกรรมชมุนมุ ชมรม เป็นต้น 

๔. สมุดบันทึกคว�มดีของผู้เรียน

๕. ผลก�รสังเกต  สัมภ�ษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

น�้าหนัก  ๑๐ คะแนน

ค�าอธิบาย 

ผู ้เรียนมีความใฝ่รู ้ และเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง หม�ยถึง ผู ้เรียนที่ค ้นคว้�ห�คว�มรู ้จ�กก�รอ่�น     

ใช ้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รเรียนรู ้ และผู ้ เรียนเรียนรู ้ผ ่�นประสบก�รณ์ตรงร ่วมกับผู ้อื่นทั้งในและ 

นอกสถ�นศึกษ�

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้�ห�คว�มรู้จ�กก�รอ่�นและใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ ๕

๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถ�นศึกษ� ๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

 ค�าอธิบาย

 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หม�ยถึง ผู้เรียนเรียนรู้ 

ด้วยก�รแสวงห�ข่�วส�ร ข้อมูล คว�มรู ้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คว�มคิดเห็น จินตน�ก�ร ฯลฯ  

ที่บันทึกไว้ในเอกส�ร หนังสือ สิ่งพิมพ์ แผ่นศิล� ใบล�น ป้�ยโฆษณ� สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยก�รอ่�น 

ก�รดู ก�รฟัง และก�รเขียน

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

 ร้อยละของผู้เรียนที่มีก�รเรียนรู้จ�กก�รอ่�นและใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ  

๑ ครั้ง  และจ�กข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีการค�านวณ

จำ�นวนผู้เรียนที่มีก�รเรียนรู้จ�กก�รอ่�นและ

ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ ๑ ครั้ง 

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด
X ๑๐๐
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เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบกำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๕ คะแนน

ร้อยละของผู้เรียนที่มีก�รเรียนรู้จ�กก�รอ่�นและ

ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ ๑ ครั้ง

๑๐๐
X ๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แบบบันทึกก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

๒. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียนและก�รมอบหม�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รดู  

ก�รฟัง และก�รพัฒน�ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักก�รอ่�น

๓. ผลง�นของผู้เรียนที่เกิดจ�กก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รฟัง ก�รดู และก�รค้นคว้�ประกอบก�รเรียนรู้ 

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

๔. ผลก�รสังเกตและก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

 น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

 ค�าอธิบาย

  ผู ้ เรียนเรียนรู ้ผ ่านประสบการณ์ตรงร ่วมกับผู ้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา หม�ยถึง  

ผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมต�มแผนปฏิบัติก�รของสถ�นศึกษ� โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถ�นศึกษ�

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ

นอกสถ�นศึกษ�ในระดับดีขึ้นไป จ�กก�รดู ก�รฟัง ก�รลงมือปฏิบัติ ก�รทัศนศึกษ� และจ�กข้อมูลเชิงประจักษ์ 

วิธีการค�านวณ

       จำ�นวนผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ตรงในระดับดีขึ้นไป

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 

  ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๕ คะแนน

ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นก�รเรียนรู้

จ�กประสบก�รณ์ตรงในระดับดีขึ้นไป

๑๐๐
X ๕

X ๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ปฏิทินกิจกรรมประจำ�ปีของสถ�นศึกษ�

๒. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ของผู้เรียนและก�รมอบหม�ยง�นที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อมูลก�รดำ�เนินกิจกรรม เทศก�ล ประเพณี วันสำ�คัญต่�งๆ ก�รทัศนศึกษ�

 ๔. ข้อมูลก�รบันทึกพฤติกรรมก�รเรียนรู้ ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น และแบบบันทึกผลก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ผู้เรียน
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๕. ผลง�นของผู้เรียนที่เกิดจ�กก�รทำ�กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

๖. ร�ยง�นสรุปผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้เรียนในก�รเข้�ร่วมกิจกรรม

๗. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท�าเป็น 

น�้าหนัก ๑๐ คะแนน

ค�าอธิบาย

 ผู ้เรียนคิดเป็น ท�าเป็น หม�ยถึง ผู ้ เรียนที่มีคว�มส�ม�รถด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์ คิดสังเคร�ะห์ 

คิดเป็นระบบ คิดสร้�งสรรค์ คิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ และส�ม�รถปรับตัวเข้�กับสังคม

 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๔.๑ ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถด้�นก�รคิด ๕

๔.๒ ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวเข้�กับสังคม ๕

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

 น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

 ค�าอธิบาย

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านการคดิ หม�ยถงึ ผูเ้รยีนมคีว�มส�ม�รถในก�รคดิวเิคร�ะห์ คดิสงัเคร�ะห์ 

คดิสร้�งสรรค์ คดิอย่�งมวีจิ�รณญ�ณ และคดิเป็นระบบ ทีน่ำ�ไปสูก่�รสร้�งองค์คว�มรูห้รอืส�รสนเทศเพือ่ก�รตดัสนิใจ 

และแก้ปัญห�ของตนเองและสังคมได้อย่�งเหม�ะสม (หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑) 

 

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

 ร้อยละของผูเ้รยีนทีผ่่�นเกณฑ์ก�รประเมนิคว�มส�ม�รถด้�นก�รคดิในระดบัดขีึน้ไป ต�มทีก่ำ�หนด

ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ และจ�กข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีการค�านวณ

จำ�นวนผู้เรียนที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รคิดในระดับดีขึ้นไป

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด
X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน

 

  ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๕ คะแนน

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่�นก�รประเมินคว�มส�ม�รถ

ด้�นก�รคิดในระดับดีขึ้นไป

๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. ข้อมูลก�รบันทึกจำ�นวนผู้เรียนที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคว�มส�ม�รถด้�นก�รคิดระดับดีขึ้นไปต�มที่

กำ�หนดในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ 

 ๒. ผลง�นที่สะท้อนคว�มคิดของผู้เรียน

 ๓. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู

๔. ผลก�รสังเกตและก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียนต�มระดับชั้น

X ๕
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  วิธีการค�านวณ

จำ�นวนผู้เรียนที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคว�มส�ม�รถ

ในก�รปรับตัวเข้�กับสังคมในระดับดีขึ้นไป

จำ�นวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๕ คะแนน

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่�นก�รประเมินคว�มส�ม�รถ

ในก�รปรับตัวเข้�กับสังคมในระดับดีขึ้นไป

๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

 น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

 ค�าอธิบาย 

 ผู ้ เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข ้ากับสังคม หมายถึง ผู ้ เรียนมีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รใช้ทกัษะชวีติ คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�และคว�มขดัแย้งต่�งๆ อย่�งเหม�ะสม ซึง่เป็นสมรรถนะในหลกัสตูร

แกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช ๒๕๕๑ และมคีว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นและก�รอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วย

ก�รสร้�งเสรมิคว�มสมัพนัธ์อนัดรีะหว่�งบคุคล ก�รปรบัตวัให้ทนักบัคว�มเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภ�พแวดล้อม 

และก�รหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�ผู้เรียน

ให้บรรลุม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ต�มที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

  ร้อยละของผูเ้รยีนทีผ่่�นเกณฑ์ก�รประเมนิคว�มส�ม�รถในก�รปรบัตวัเข้�กบัสงัคมในระดบัดขีึน้ไป  

ต�มที่กำ�หนดในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑ และจ�กข้อมูลเชิงประจักษ์

X ๕

X ๑๐๐
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 ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. ข้อมลูก�รบนัทกึจำ�นวนผูเ้รยีนทีผ่่�นเกณฑ์ก�รประเมนิคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทกัษะชวีติในระดบัดขีึน้ไป 

ต�มที่กำ�หนดในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑

  ๒. ระเบียนสะสมสำ�หรับผู้เรียนร�ยบุคคล

 ๓. แผนง�น  โครงก�ร  กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน

 ๔. ผลก�รสังเกตและก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียนต�มระดับชั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

น�้าหนัก ๒๐ คะแนน

ค�าอธิบาย

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หม�ยถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนระดับดีและมีพัฒน�ก�ร

ท�งก�รเรียนรู้ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีหมายถงึ ร้อยละของผูเ้รยีนทีไ่ด้คะแนนผลก�รทดสอบของสถ�บนัทดสอบ

ท�งก�รศกึษ�แห่งช�ต ิ(สทศ.) (O-NET) ม�กกว่�ขดีจำ�กดัล่�งของค่�เฉลีย่ผลก�รทดสอบในแต่ละกลุม่ส�ระก�รเรยีน

รู้ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖  ทั้งนี้ สมศ.จะเป็นผู้ด�าเนินการให้ตามโปรแกรมการค�านวณ

พัฒนาการทางการเรียนรู้  หม�ยถึง  สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

ในทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ในระดับดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่�เฉลี่ยในปีที่ผ่�นม�

ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้

น�้าหนัก

เชงิปรมิาณ

(คะแนน)

พัฒนาการ

(คะแนน)

รวม

(คะแนน)

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

ภ�ษ�ไทย ในระดับชั้น ป.๖  ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

คณิตศ�สตร์ ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๔ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้งัคมศกึษ� 

ศ�สน�และวฒันธรรม ในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สุขศึกษ�และพลศึกษ� ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ 

ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�ร

ง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕

๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�

ต่�งประเทศในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๒.๐ ๐.๕ ๒.๕
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๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย

ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน) 

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

                ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

X ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ 

และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย หม�ยถึง กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ต�มหลักสูตรแกนกล�ง 

ซึ่งก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยเป็นเอกลักษณ์ของช�ติ เป็นสมบัติท�งวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดคว�มเป็นเอกภ�พและเสริม

สร้�งบุคลิกภ�พของคนในช�ติให้มีคว�มเป็นไทย เป็นเครื่องมือในก�รติดต่อสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและ 

คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำ�ให้ส�ม�รถประกอบกิจธุระ ก�รง�น และดำ�รงชีวิตร่วมกันในสังคมประช�ธิปไตยได้ 

อย่�งสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�คว�มรู้  ประสบก�รณ์จ�กแหล่งข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ เพื่อพัฒน�

คว�มรู้  กระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์  วิจ�รณ์  และสร้�งสรรค์  ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและคว�มก้�วหน้�

ท�งวิทย�ศ�สตร์  เทคโนโลยี  ตลอดจนนำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�อ�ชีพให้มีคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ  นอกจ�กนี้ยังเป็น

สือ่แสดงภมูปัิญญ�ของบรรพบรุษุด้�นวฒันธรรม  ประเพณ ี สนุทรยีภ�พ  เป็นสมบตัลิำ้�ค่�ควรแก่ก�รเรยีนรู ้ อนรุกัษ์

และสืบส�นให้คงอยู่คู่ช�ติไทยตลอดไป

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ 

  ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
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เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้ภ�ษ�ไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ในช่วง

ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้ภ�ษ�ไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่ ๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้ภ�ษ�ไทยระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ 

๐.๐๐ 

๐

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

X ๒
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๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ 

ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน)

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

 

  ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

คณิตศ�สตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

X ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ 

และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งซึ่ง

ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์มีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งต่อก�รพัฒน�คว�มคิดของมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

คิดอย่�งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัญห�หรือสถ�นก�รณ์ได้อย่�งถี่ถ้วนรอบคอบ   

ช่วยให้ค�ดก�รณ์ ว�งแผน ตัดสินใจ แก้ปัญห� และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม  นอกจ�กนี้

คณติศ�สตร์ยงัเป็นเครือ่งมอืในก�รศกึษ�ท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์  เทคโนโลยแีละศ�สตร์อืน่ๆ  คณติศ�สตร์จงึมปีระโยชน์

ต่อก�รดำ�เนินชีวิต  ช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น  และส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ ระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ 

  ๒. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ ระดบัด ีในระดบัชัน้ ม.๓ 

๓. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร์ ระดบัด ีในระดบัชัน้ ม.๖
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๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้คณิตศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ใน

ช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้คณิตศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่
๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้คณิตศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ย

ที่ ๐.๐๐ 

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐ X ๒
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๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน)

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

                       

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.๖  

ม.๓ และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หม�ยถึง กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรแกนกล�งซึ่ง

ก�รเรียนรู ้วิทย�ศ�สตร์มีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอน�คต เพร�ะวิทย�ศ�สตร์เกี่ยวข้องกับ 

ทุกคนทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รง�นอ�ชีพต่�งๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่�งๆ 

ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในชีวิตและก�รทำ�ง�น เหล่�นี้ล ้วนเป็นผลของคว�มรู ้วิทย�ศ�สตร์   

ผสมผส�นกับคว�มคิดสร้�งสรรค์และศ�สตร์อื่นๆ วิทย�ศ�สตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒน�วิธีคิดทั้งคว�มคิดเป็นเหตุ 

เป ็นผล คิดสร้�งสรรค์ คิดวิเคร�ะห์ วิจ�รณ์ มีทักษะสำ�คัญในก�รค้นคว้�ห�คว�มรู ้  มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแก้ปัญห�อย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หล�กหล�ยและมีประจักษ์พย�นที่ตรวจสอบได้  

วิทย�ศ�สตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ดังนั้น 

ทุกคนจึงจำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�ให้รู้วิทย�ศ�สตร์ เพื่อที่จะมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในธรรมช�ติและเทคโนโลยีที่ 

มนุษย์สร้�งสรรค์ขึ้น  ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้อย่�งมีเหตุผล  สร้�งสรรค์  และมีคุณธรรม

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร ้อยละของผู ้ เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้วิทย�ศ�สตร ์ ระดับดี 

ในระดับชั้น ป.๖ 

  ๒. ร ้อยละของผู ้ เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้วิทย�ศ�สตร ์ ระดับดี 

ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ระดับดีในระดับ 

ชั้น ม.๖

X ๑๐๐
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          ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ใน

ช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรยีนรูว้ิทย�ศ�สตร์ระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่ ๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ย

ที่ ๐.๐๐ 
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

  ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

X ๒



46

วิธีการค�านวณ

๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�

เปิดสอน)

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ         

X ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หม�ยถึง กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้

ต�มหลักสูตรแกนกล�งซึ่งก�รเรียนรู ้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู ้เรียนมีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจ

ก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐ�นะปัจเจกบุคคลและก�รอยู่ร่วมกันในสังคม  ก�รปรับตัวต�มสภ�พแวดล้อม   

ก�รจัดก�รทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัด  เข้�ใจถึงก�รพัฒน�เปลี่ยนแปลงต�มยุคสมัย  ก�ลเวล�  ต�มเหตุปัจจัยต่�งๆ 

เกิดคว�มเข้�ใจในตนเองและผู้อื่น  มีคว�มอดกลั้น  ยอมรับในคว�มแตกต่�งและมีคุณธรรม  ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไป

ปรับใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศช�ติ  และสังคมโลก

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม 

ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ 

  ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม 

ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม 

ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖ 
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๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงข้ึน 

หรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับช้ัน ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงท่ี
๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระก�ร

เรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง 

หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดีในระดับชั้น ป.๖ 

ม.๓ และ ม.๖

                           

              ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐
X ๒
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๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนสุขศึกษ�

และพลศึกษ� ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน)

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ
X ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕  ผู ้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา หม�ยถึง กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ต�มหลักสูตร

แกนกล�งซึ่งก�รเรียนรู ้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ช ่วยให้ผู ้ เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งท�งก�ย ท�งจิต   

ท�งสังคม ท�งปัญญ� หรือจิตวิญญ�ณ สุขภ�พ หรือสุขภ�วะจึงเป็นเรื่องสำ�คัญเพร�ะเกี่ยวโยงกับทุกมิติ 

ของชีวิต  ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภ�พ  เพื่อจะได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรมและ 

ค่�นิยมที่เหม�ะสม  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้�นสุขภ�พจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภ�พ  

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ  (๒  คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ระดับดี  

ในระดับชั้น ป.๖

  ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ระดับดี   

ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� ระดับดี 

ในระดับชั้น ม.๖
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       ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�

และพลศึกษ� ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ� 

ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐

 ๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคง

คะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ ่มส�ระ 

ก�รเรยีนรูส้ขุศกึษ�และพลศกึษ�ระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่

๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่า

ร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูส้ขุศกึษ�และพลศกึษ� ระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

X ๒
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖  ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ในระดบัชัน้ ป.๖   ม.๓ และ 

ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ หม�ยถงึ กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูต้�มหลกัสตูรแกนกล�งซึง่ก�รเรยีนรูศ้ลิปะ

ช่วยพัฒน�ให้ผู้เรียนมีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์  มีจินตน�ก�รท�งศิลปะ  ชื่นชมคว�มง�ม  มีสุนทรียภ�พ  คว�มมี

คณุค่�  ซึง่มผีลต่อคณุภ�พชวีติมนษุย์  กจิกรรมท�งศลิปะช่วยพฒัน�ผูเ้รยีนทัง้ด้�นร่�งก�ย  จติใจ  สตปัิญญ�  อ�รมณ์  

สังคม  ตลอดจนก�รนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐ�นในก�ร

ศึกษ�ต่อหรือประกอบอ�ชีพได้

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ( ๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ 

  ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖

      วิธีการค�านวณ

๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนศิลปะ 

ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน) 

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

  

          ๒. คำ�นวณห�ค่�เฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

X ๑๐๐
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เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐
X ๒

๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคงคะแนนอยู่ในช่วง

ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรยีนรูศ้ิลปะระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่
๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้ศิลปะระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ 

๐.๐๐ 

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ 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�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หม�ยถึง กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ 

ต�มหลกัสตูรแกนกล�งซึง่ก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลยช่ีวยพฒัน�ให้ผูเ้รยีนมคีว�มรู ้ คว�มเข้�ใจ  มทีกัษะ

พืน้ฐ�นทีจ่ำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชวีติ  และรูเ้ท่�ทนัก�รเปลีย่นแปลง  ส�ม�รถนำ�คว�มรูเ้กีย่วกบัก�รดำ�รงชวีติ ก�รอ�ชพี 

และเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใช้ในก�รทำ�ง�นอย่�งมคีว�มคดิสร้�งสรรค์  และแข่งขนัในสงัคมไทยและส�กล เหน็แนวท�ง

ในก�รประกอบอ�ชีพ รักก�รทำ�ง�น  และมีเจตคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�น  ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�งพอเพียง

และมีคว�มสุข

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลย ีระดบัดี 

ในระดับชั้น ป.๖

  ๒. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลย ีระดบัดี 

ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รทดสอบระดบัช�ตกิลุม่ส�ระก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลย ี ระดบัดี  

ในระดับชั้น ม.๖

วิธีการค�านวณ

๑.คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนก�รง�น

อ�ชพีและเทคโนโลย ีระดบัด ีในแต่ละช่วงชัน้ (จำ�นวนช่วงชัน้ขึน้อยูก่บัทีส่ถ�นศกึษ�เปิดสอน)

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

 

X ๑๐๐
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ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐
X ๒

 ๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ

ก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชพีและเทคโนโลยรีะดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓  ม.๖ สงูขึน้ 

หรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ

ก�รเรยีนรูก้�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓   ม.๖ คงที่ 
๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ

ก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยีระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓  ม.๖ ลดลง 

หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ 

และ ม.๖

  ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�ร

ง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖
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  วิธีการค�านวณ

๑. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนภ�ษ�ต่�ง

ประเทศ ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จำ�นวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน)  

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติ

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี

จำ�นวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้�สอบ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น  

ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

น�้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ หม�ยถึง กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ต�มหลักสูตร 

แกนกล�งซึ่งก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ต่�งประเทศมีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นอย่�งยิ่งในชีวิตประจำ�วัน เนื่องจ�กเป็น

เครื่องมือสำ�คัญในก�รติดต่อสื่อส�ร ก�รศึกษ� ก�รแสวงห�คว�มรู้ ก�รประกอบอ�ชีพ ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 

เกีย่วกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชมุชนโลก  และตระหนกัถงึคว�มหล�กหล�ยท�งวฒันธรรมและมมุมองของสงัคม  

นำ�ม�ซึ่งมิตรไมตรีและคว�มร่วมมือกับประเทศต่�งๆ  ช่วยพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มเข้�ใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้

และเข้�ใจคว�มแตกต่�งของภ�ษ�และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คว�มคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  ก�รเมือง  

ก�รปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศ  และใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อก�รสื่อส�รได้  รวมทั้งเข้�ถึงองค์

คว�มรู้ต่�งๆ ได้ง่�ยและกว้�งขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในก�รดำ�เนินชีวิต

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)

  ๑. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี 

ในระดับชั้น ป.๖ 

  ๒. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี 

ในระดับชั้น ม.๓ 

๓. ร้อยละของผู ้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี 

ในระดับชั้น ม.๖

X ๑๐๐
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  ๒. คำ�นวณห�ค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

ผลรวมค่�ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ 

ภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖

จำ�นวนช่วงชั้นที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

๑๐๐

 ๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  สูงขึ้น หรือคงคะแนน

อยู่ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)

๐.๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรยีนรูภ้�ษ�ต่�งประเทศระดบัด ีในระดบัชัน้ ป.๖ ม.๓ ม.๖  คงที่
๐.๒๕

สถ�นศึกษ�มีค่�ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลก�รทดสอบระดับช�ติในกลุ่มส�ระ 

ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖  ลดลง หรือคงค่าร้อย

ละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐ 

๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ผลก�รทดสอบระดับช�ติกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ก�รภ�ษ�ต่�งประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ 

ม.๓ และ ม.๖

X ๒
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§	กรณีสถ�นศึกษ�มีผลก�รทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๓ เพียงปีเดียว ไม่มีผลเทียบกับปีที่ผ่�นม�  

ให้ประเมินเฉพ�ะเชิงปริม�ณ โดยมีนำ้�หนักคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑–๕.๘ ตัวละ ๒.๕ คะแนน และมีเกณฑ์ก�ร 

ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

 เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์

  ใช้บัญญัติไตรย�งศ์เทียบ กำ�หนดร้อยละ ๑๐๐ เท่�กับ ๒.๕ คะแนน

ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
X ๒.๕

๑๐๐

§	กรณีสถ�นศึกษ�เปิดใหม่ ยังไม่มีผลก�รทดสอบ O-NET ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ จึงไม่ส�ม�รถ

ประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ ได้ ให้ประเมินเพียง ๑๑ ตัวบ่งชี้  โดยสถ�นศึกษ�ที่ผ่�นเกณฑ์ก�รรับรองม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

ของ สมศ.ต้องมีผลประเมิน ดังนี้  ๑) มีผลรวมคะแนนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกระดับสถ�นศึกษ� ตั้งแต่ ๖๔ 

คะแนนขึ้นไป  ๒) มีตัวบ่งชี้อย่�งน้อย ๙ ตัวบ่งชี้ จ�กทั้งหมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภ�พแต่ละตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับ

ดีขึ้นไป  และ ๓) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภ�พต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่  ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

น�้าหนัก  ๑๐ คะแนน

ค�าอธิบาย

 ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั หม�ยถงึ ก�รดำ�เนนิก�รของสถ�นศกึษ�

ให้ส�ม�รถจดัก�รเรยีนรูท้ีเ่น้นถงึคว�มส�ม�รถของผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคลและจดักระบวนก�รเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ส�ม�รถพัฒน�ตนเองได้ต�มธรรมช�ติและเต็มต�มศักยภ�พ

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๖.๑ ประสิทธิผลก�รดำ�เนินก�รของสถ�นศึกษ� ๕

๖.๒ กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู ๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลการด�าเนินการของสถานศึกษา 

น�้าหนัก          ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

  ประสิทธิผลการด�าเนินการของสถานศึกษา หม�ยถึง ผลก�รบริห�รก�รจัดก�รเรียนรู้ของสถ�น

ศึกษ� มีเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พ  จำ�นวน ๕ ข้อ ดังนี้

๑. สถ�นศึกษ�ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับก�รพัฒน�ในวิช�ที่สอนหรือวิช�ครูต�มที่คุรุสภ�กำ�หนด 

(ไม่ตำ่�กว่� ๒๐ ชม./ปี)

๒. สถ�นศกึษ�มกี�รประเมนิแผนก�รจดัก�รเรยีนรูข้องครทูกุคนอย่�งสมำ�่เสมออย่�งน้อย ภ�คก�ร

ศึกษ�ละ ๑ ครั้ง

๓. สถ�นศึกษ�มีก�รประเมินก�รจัดก�รเรียนรู ้ของครูทุกคนอย่�งสมำ่�เสมอ อย่�งน้อย 

ภ�คก�รศึกษ�ละ ๑ ครั้ง

๔. สถ�นศึกษ�มีก�รประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภ�คก�รศึกษ�

๕. สถ�นศึกษ�มีก�รนำ�ผลประเมินจ�กข้อ ๑-๔ ไปพัฒน�ครูแต่ละคนอย่�งเป็นระบบ
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เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีคุณภ�พต�มข้อ ๑-๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

สถ�นศึกษ�มีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�ง 

มีคุณภ�พ ๑ ข้อ

สถ�นศึกษ�มีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�ง 

มีคุณภ�พ ๒ ข้อ

สถ�นศึกษ�มีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�ง 

มีคุณภ�พ ๓ ข้อ

สถ�นศึกษ�มีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�ง 

มีคุณภ�พ ๔ ข้อ

สถ�นศึกษ�มีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�ง 

มีคุณภ�พ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกส�ร หลักฐ�น ร่องรอยก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีคุณภ�พต�มข้อ ๑-๕

๒. แผนก�รจัดก�รเรียนรู้และผลก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู

๓. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

๔. ข้อมูลเชิงประจักษ์จ�กก�รสังเกตก�รจัดก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  

น�้าหนัก         ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หม�ยถึง ครูส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จำ�นวน ๘ ข้อ ดังนี้

๑. ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่ต้องก�รให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้�นคว�มรู้ ทักษะกระบวนก�รที่เป็นคว�ม

คิดรวบยอด หลักก�รและคว�มสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒. ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ข ้อมูลเป็นร�ยบุคคล แล้วนำ�ข ้อมูลม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รจัด 

ก�รเรียนรู้ที่ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของผู้เรียน

๓. ก�รออกแบบก�รเรยีนรูแ้ละจดัก�รเรยีนรูท้ีต่อบสนองคว�มแตกต่�งระหว่�งบคุคลและพฒัน�ก�ร

ท�งสมอง เพื่อนำ�ผู้เรียนไปสู่เป้�หม�ย

๔. ก�รจัดบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดก�รเรียนรู้

๕. ก�รจัดเตรียมและใช้สื่อให ้เหม�ะสมกับกิจกรรม นำ�ภูมิป ัญญ�ท้องถิ่น เทคโนโลยี 

ที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ในก�รจัดก�รเรียนรู้
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๖. ก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หล�กหล�ย เหม�ะสมกับธรรมช�ติของวิช�และ

ระดับพัฒน�ก�รของผู้เรียน รวมทั้งก�รว�งเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินคว�มก้�วหน้�ของตนเองและนำ�ม�ใช้ปรับปรุง

และพัฒน�ตนเอง

๗. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รประเมินและนำ�ม�ใช้ในก�รซ่อมเสริมและพัฒน�ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง

ก�รจัดก�รเรียนรู้

๘. ก�รศึกษ�ค้นคว้� วิจัย เพื่อพัฒน�สื่อและกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รของครู ต�มข้อ ๑-๘ 

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ครตูำ�่กว่�ร้อยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะครบ

ต�มเกณฑ์พิจ�รณ�

ทั้ง ๘ ข้อ

ครูตั้งแต่ร้อยละ 

๕๐ – ๕๙ 

มีคุณลักษณะครบ

ต�มเกณฑ์พิจ�รณ�

ทั้ง ๘ ข้อ

ครูตั้งแต่ร้อยละ 

๖๐ – ๗๔ 

มีคุณลักษณะครบ

ต�มเกณฑ์พิจ�รณ�

ทั้ง ๘ ข้อ

ครูตั้งแต่ร้อยละ 

๗๕ – ๘๙ 

มีคุณลักษณะครบ

ต�มเกณฑ์พิจ�รณ�

ทั้ง ๘ ข้อ

ครูตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ 

ขึ้นไป 

มีคุณลักษณะครบ

ต�มเกณฑ์พิจ�รณ�

ทั้ง ๘ ข้อ

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกส�ร หลักฐ�น ร่องรอยก�รดำ�เนินก�รของครูต�มข้อ ๑-๘

๒. แผนง�น แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ โครงก�ร กิจกรรม ที่ครูดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 

  ๓. ข้อมูลจ�กก�รนิเทศ กำ�กับติดต�มก�รดำ�เนินง�นของครูต�มข้อ ๑-๘

  ๔. สรุปร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

  ๕. ผลจ�กก�รสังเกตก�รจัดก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน

  ๖. ก�รสัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หม�ยถึง ก�รบริห�รจัดก�ร 

สถ�นศกึษ�ต�มบทบ�ทหน้�ทีข่องผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�และคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้มคีณุภ�พ  ยัง่ยนื

และต่อเนื่อง   

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

ข้อที่  ๑        ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

น�้าหนัก        ๒  คะแนน 

ค�าอธิบาย

  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู ้บริหารสถานศึกษา หม�ยถึง

คว�มสำ�เร็จของก�รบริห�รจัดก�รของผู ้บริห�รสถ�นศึกษ� ให้สถ�นศึกษ�มีคว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถบริห�ร

จัดก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มกรอบที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ให้บรรลุต�ม 

จุดหม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งคุ ้มค่� ต�มแนวท�งของก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

ศึกษ� ที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕  

พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร พ.ศ.๒๕๔๖ ตลอดจนกฎกระทรวงว่�ด้วยก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ� พ.ศ.๒๕๕๐ หรือระเบียบกฎหม�ยต�มที่ต้นสังกัดกำ�หนด

โดยส�ม�รถจัดระบบบริห�รให้มีคว�มเหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ� เน้นก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กร

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ใช้ข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�รให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นบรรลุเป้�หม�ย เช่น ก�ร

ใช้ระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA) ก�รบริห�รโดยใช้โรงเรียนเป็นฐ�น ก�รบริห�รแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น   

ซึ่งในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ� ควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถ�นศึกษ� และหน่วยง�นต้นสังกัดที่มีก�ร

แบ่งง�นเป็น ๔ ด้�น ได้แก่ ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร  ก�รบริห�รง�นงบประม�ณ ก�รบริห�รง�นบุคคล และก�ร

บริห�รง�นทั่วไป

๑) ด้านวิชาการ  หม�ยถึง  ผู ้บริห�รสถ�นศึกษ�มีคว�มรอบรู ้เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  เป็นผู้นำ�ในก�รจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�และหลักสูตรท้องถิ่น ว�งแผนง�นวิช�ก�ร    

จัดให้มีก�รนิเทศ  กำ�กับ ติดต�ม ก�รวัดและประเมินผล ก�รแนะแนว ตลอดจนก�รประเมินผลก�รใช้หลักสูตร  

พัฒน�และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้  ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณภ�พผู ้เรียนอย่�งหล�กหล�ย  จัดห�สื่อ 

ก�รเรยีนรูท้ีเ่หม�ะสมกบัผูเ้รยีนและท้องถิน่  มกี�รพฒัน�ง�นวชิ�ก�รอย่�งมส่ีวนร่วม โดยใช้ระบบก�รประกนัคณุภ�พ

ภ�ยในเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�คุณภ�พภ�ยในและใช้ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�เป็นเครื่องมือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

๒) ด้านงบประมาณ  หม�ยถึง  ผู ้บริห�รสถ�นศึกษ�จัดระบบก�รบริห�รงบประม�ณที่คล่องตัว 

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  บริห�รงบประม�ณแบบมุ่งเน้นผลง�น จัดภ�รกิจให้ครอบคลุมกับก�รเสนอของบประม�ณ   
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ก�รจัดสรรงบประม�ณ  ก�รบริห�รก�รเงิน/บัญชี  พัสดุและสินทรัพย์  ก�รตรวจสอบติดต�มและประเมินผล  และ

ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคล�กรมีคว�มประหยัดและใช้วัสดุ

อุปกรณ์อย่�งคุ้มค่�  เป็นไปต�มที่ระเบียบกฎหม�ย หรือต�มที่ต้นสังกัดกำ�หนด

๓) ด้านการบริหารงานบุคคล  หม�ยถึง  ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�จัดให้มีแผนก�รบริห�รบุคล�กรอย่�ง

เป็นระบบในด้�นก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลัง  ก�รสรรห�  ก�รมอบหม�ยง�น  ก�รส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กร   

ให้ปฏิบัติต�มระเบียบวินัย  ม�ตรฐ�นวิช�ชีพและจรรย�บรรณของวิช�ชีพ  มีระบบก�รประเมินผลก�ร 

ปฏิบัติง�น ตลอจจนส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ของบุคล�กร

 ๔) ด้านการบริหารทั่วไป หม�ยถึง ผู ้บริห�รจัดให้มีก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่

ครอบคลุมและเพียงพอ เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ� และต่อก�รนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

และว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�และพัฒน�องค์กรที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นบุคล�กร ผู ้เรียน ง�นธุรก�ร   

ง�นอ�ค�รสถ�นที่สภ�พแวดล้อมและอุปกรณ์ ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�น ภ�ครัฐเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ� พร้อมทั้งมีระบบก�รกำ�กับติดต�ม และก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น  

โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถ�นศึกษ�

เกณฑ์การให้คะแนน

๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน

ผู้บริห�รมีประสิทธิภ�พใน

ก�รบริห�รจัดก�รและก�ร

พัฒน�สถ�นศึกษ�

อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก ๑ ด้�น

ผู้บริห�รมีประสิทธิภ�พใน

ก�รบริห�รจัดก�รและก�ร

พัฒน�สถ�นศึกษ�

อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก ๒ ด้�น

ผู้บริห�รมีประสิทธิภ�พ

ในก�รบริห�รจัดก�รและ

ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก ๓ ด้�น

ผู้บริห�รมีประสิทธิภ�พใน

ก�รบริห�รจัดก�รและก�ร

พัฒน�สถ�นศึกษ�

อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก ๔ ด้�น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. แผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ที่มีเป้�หม�ย พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�น

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 ๒. แผนปฏิบัติง�นประจำ�ปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ของแต่ละปี

 ๓. ปฏิทินปฏิบัติง�นประจำ�ปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของแต่ละปี

 ๔. ร�ยง�นก�รประชุมที่แสดงถึงก�รนำ�ผลจ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  

หรือคณะกรรมก�รบริห�รอื่นๆ เช่น คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร เป็นต้น ม�สื่อส�รกับบุคล�กรในสถ�นศึกษ� 

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ

 ๕. แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว ้ต�มแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของ 

แต่ละปี
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 ๖. สรุปแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของก�รจัดกิจกรรมว่�บรรลุต�มเป้�หม�ยและ 

ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จต�มแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

 ๗. สรุปผลประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

 ๘. ว�รส�ร/จุลส�ร หรือสื่ออื่นๆ ที่มีก�รสื่อส�ร ประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ไปสู่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๙. ส�รสนเทศของสถ�นศึกษ�ที่แสดงถึงข้อมูลในภ�พรวมของก�รบริห�รจัดก�รในด้�นวิช�ก�ร  

ด้�นงบประม�ณ ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล และด้�นก�รบริห�รทั่วไป 

 ๑๐. ผลก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

 ๑๑. ผลจ�กก�รสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 ๑๒. ผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

น�้าหนัก   ๑  คะแนน 

ค�าอธิบาย

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นปฏิบัติต�มกฎกระทรวงฯ  ตั้งแต่ก�รได้ม�ของคณะกรรมก�ร  จำ�นวนกรรมก�ร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธี

ก�รสรรห� ก�รเลือกประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�ร ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง และก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของคณะ

กรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ.๒๕๔๖ และปฏิบัติหน�้ที่ต�มที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วย

คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ.๒๕๔๓  ดังนี้

๑. องค์ประกอบและก�รได้ม�ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่

กำ�หนด

๒. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนดเอกลักษณ์ นโยบ�ยและแผนพัฒน� 

ของสถ�นศึกษ�

๓. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้คว�มเห็นชอบแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของสถ�นศึกษ�

๔. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้คว�มเห็นชอบในก�รจัดทำ�ส�ระหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของท้องถิ่น

๕. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�กับและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มแผนของ 

สถ�นศึกษ�

๖. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริก�ร 

ได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งทั่วถึงและมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น
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๗. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นส่งเสริมให้มีก�รพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิก�ร   

เด็กด้อยโอก�ส และเด็กที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษให้ได้รับก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ

๘. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเสนอแนวท�งและมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�ร 

ด้�นวิช�ก�ร ด้�นงบประม�ณ ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล และด้�นก�รบริห�รทั่วไปของสถ�นศึกษ�

๙. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นส่งเสริมให้มีก�รระดมทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�  

ตลอดจนวิทย�กรภ�ยนอกและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร�้งพัฒน�ก�รของผู้เรียนทุกด�้น รวมทั้งสืบส�นจ�รีต

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและช�ติ 

๑๐. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสถ�นศึกษ� 

กับชุมชน ตลอดจนประส�นง�นกับองค์กรทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อให้สถ�นศึกษ�เป็นแหล่งวิทย�ก�ร 

ของชุมชน และมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนและท้องถิ่น

๑๑. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

ประจำ�ปีของสถ�นศึกษ�ก่อนเสนอต่อส�ธ�รณชน

๑๒. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแต่งตั้งที่ปรึกษ�และ/หรือคณะอนุกรรมก�ร 

เพื่อดำ�เนินง�นต�มระเบียบ

๑๓. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีก�รประชุมอย่�งน้อยภ�คเรียนละ ๒ ครั้ง และ

ให้ผู ้บริห�รสถ�นศึกษ�ร�ยง�นผลก�รประชุมต่อผู ้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภ�ยใน  ๑๕ วัน นับแต่ 

วันที่มีก�รประชุม

๑๔. คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นไม่ตำ่�กว่�ร ้อยละ ๗๕ รับทร�บและพึงพอใจ 

ต่อผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ดำ�เนินก�รได้

ตำ่�กว่�  ๘ ข้อ

ดำ�เนินก�รได้ 

๘-๙ ข้อ

ดำ�เนินก�รได้ 

๑๐-๑๑ ข้อ

ดำ�เนินก�รได้ 

๑๒-๑๓ ข้อ

ดำ�เนินก�รได้ ครบ

ถ้วน ๑๔ ข้อ

หมายเหตุ  สำ�หรบัหน่วยง�นในสงักดัอืน่ทีน่อกเหนอืจ�ก สพฐ. ให้ปรบัเทยีบเคยีงก�รดำ�เนนิง�นต�มเกณฑ์

ก�รพิจ�รณ� หรือระเบียบของหน่วยง�นต้นสังกัดนั้นๆ
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การคิดคะแนนถ่วงน�้าหนัก

คะแนนที่ได้
X ๑ 

=  คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์ 

    ก�รพิจ�รณ�ข้อที่ ๒
๕

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกส�ร/หลักฐ�น  ที่แสดงก�รได้ม�และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒. เอกส�ร/หลักฐ�น ที่แสดงร�ยละเอียดก�รกำ�หนดหรือทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลสถ�นศึกษ�  

รวมทัง้ทบทวนกรอบทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของสถ�นศกึษ�ต�มบทบ�ทหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

๓. เอกส�ร/หลักฐ�น ที่แสดงร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รต�มระบบก�รกำ�กับดูแลสถ�นศึกษ� 

โดยมี เอกส�ร/หลักฐ�น/ร�ยง�นหรือบันทึกก�รประชุมที่แสดงให ้ เห็นว ่�คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นได้กำ�หนดให้มีกระบวนก�รที่เป็นรูปธรรมในก�รจัดก�รเพื่อให้เกิดก�รควบคุมและตรวจสอบ 

ก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

๔. เอกส�ร/หลักฐ�น ที่แสดงให้เห็นว่�คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีก�รติดต�มผลก�ร 

ดำ�เนนิง�นสำ�คญั เช่น ระบบในด้�นนโยบ�ยและแผน ด้�นก�รบรหิ�รง�นบคุคล ด้�นก�รเงนิและงบประม�ณ โดยเฉพ�ะ 

ก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจหลักของสถ�นศึกษ�ที่เป็นมติของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๕. เอกส�ร/หลักฐ�น ที่แสดงให ้ เห็นถึงนโยบ�ยของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ที่กำ�หนดให้มีระบบก�รประเมินตนเอง และมีก�รดำ�เนินง�นต�มระบบนั้น

๖. ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๗. ร�ยง�นก�รสังเคร�ะห์มติ/นโยบ�ย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�ร 

สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๘. ผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�จ�กคณะกรรมก�ร 

สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๙. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่  ๓  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

น�้าหนัก   ๒  คะแนน 

ค�าอธิบาย

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  หม�ยถึง สถ�นศึกษ�มีคว�มสะอ�ด   

ถูกสุขลักษณะ  และสวยง�ม  ดังต่อไปนี้
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๑. สะอาด 

 สะอาด  หม�ยถึง  ไม่รก  มีระเบียบ  รักษ�ง่�ย  ใช้สะดวก 

๒. สุขลักษณะ 

สุขลักษณะ  หม�ยถึง  สะอ�ด  ปลอดภัย  ไร้มลภ�วะ  สุขก�ย  สบ�ยใจ  เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

๓. สวยงาม

 สวยงาม  หม�ยถงึ  มกี�รจดัแต่งอ�ค�ร สภ�พแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม สอดคล้องกบัพืน้ที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อม

เกณฑ์การให้คะแนน

๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก

 ๑ ข้อ

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก 

๒ ข้อ

สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

ระดับดีม�ก 

๓ ข้อ

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. เอกส�ร หลักฐ�น แผนก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับสถ�นที่ 

 ๒. ก�รสังเกต สภ�พแวดล้อม

 ๓. ก�รสัมภ�ษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๗

คะแนนรวม  =

ของตัวบ่งชี้ที่ ๗ 

คะแนนต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ข้อที่ ๑ + คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์ 

ก�รพิจ�รณ�ข้อที่ ๒ + คะแนนต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ข้อที่ ๓ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

น�้าหนัก  ๕ คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด หม�ยถึง ก�รดำ�เนินก�ร 

ประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ต�มกฎกระทรวงว ่�ด ้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุว่� “กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจัดให้มีระบบก�ร

ประกันคุณภ�พภ�ยในต�มหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยในระดับก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น” ที่ยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน โดย

ก�รส่งเสริม สนับสนุน และกำ�กับดูแลของหน่วยง�นต้นสังกัด ทั้งนี้ สถ�นศึกษ�จะต้องดำ�เนินก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ต�มกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในจ�กต้นสังกัด 

จะส�ม�รถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ ของสถ�นศึกษ�ได้ 

๑.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   (๒.๕ คะแนน)

  ผลการประเมนิคณุภาพภายในโดยต้นสงักดั  หม�ยถงึ  ค่�เฉลีย่ของคะแนนผลก�รประเมนิคณุภ�พ

ภ�ยในของต้นสังกัดทุกม�ตรฐ�น  

    ใช้คะแนนเฉลี่ยผลก�รตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�จ�กต้นสังกัดที่

เป็นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในของต้นสังกัดทุกม�ตรฐ�นปีล่�สุด

    

     การคิดคะแนนถ่วงน�้าหนัก

คะแนนที่ได้*
X ๒.๕ 

= คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์

   ก�รพิจ�รณ�เชิงปริม�ณ๕

คะแนนที่ได้*  หม�ยถึง คะแนนของผลก�รตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�จ�ก

ต้นสังกัดปีล่�สุด (จ�กคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกส�ร  หลักฐ�น ที่สะท้อนก�รดำ�เนินง�นต�มกฎกระทรวงฯ

๒. ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�จ�กต้นสังกัด

๓. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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๒.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ  (๒.๕ คะแนน)

  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  หม�ยถึง  สถ�นศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นแสดงให้เห็นถึงพัฒน�ก�รของระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในต�มหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

เกีย่วกบัก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทีค่รอบคลมุก�รดำ�เนนิง�นต�มกฎกระทรวงฯ ดงัต่อไปนี้

๑. กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� (ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� หลักสูตร/ 

ตำ�ร� วิธีก�รเรียนก�รสอน สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อก�รศึกษ�)

๒. จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ที่มุ่งคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของ

สถ�นศึกษ�

๓. ดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

๔. จัดระบบบริห�รและส�รสนเทศต�มระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA)

๕. จัดให้มีก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�

๖. จัดให้มีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

๗. จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีที่เป็นร�ยง�นประเมินคุณภ�พภ�ยใน

๘. จัดให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

   พิจ�รณ�จ�กคุณภ�พก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ข้�งต้น     

๓  ปี ย้อนหลัง

เกณฑ์การให้คะแนน

พัฒนาการ คะแนนที่ได้

คุณภ�พก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�มีพัฒน�ก�รและ

สอดคล้องกับร�ยง�นก�รประเมินตนเอง 
๒

คุณภ�พก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�มีพัฒน�ก�รแต่ 

ไม่สอดคล้องกับร�ยง�นก�รประเมินตนเอง
๑

คุณภ�พก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ไม่มีพัฒน�ก�รและ 

ไม่สอดคล้องกับร�ยง�นก�รประเมินตนเอง
๐

หมายเหตุ  ห�กสถ�นศึกษ�ไม่มีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�  จะได้คะแนนเป็น ๐
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การคิดคะแนนถ่วงน�้าหนัก

คะแนนที่ได้
X ๒.๕ 

= คะแนนถ่วงนำ้�หนัก

   ต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�พัฒน�ก�ร๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกส�ร  หลักฐ�น ที่สะท้อนก�รดำ�เนินง�นต�มกฎกระทรวงฯ

 ๒. ร�ยง�นประจำ�ปีที่เป็นร�ยง�นประเมินคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ� ๓ ปีย้อนหลัง

๓. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘  

        คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘   =

  

คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เชิงปริม�ณ   +

 คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�พัฒน�ก�ร

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หม�ยถึง ตวับ่งชีท้ี่ประเมินผลผลิต  ต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมถึงคว�มสำ�เร็จต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละสถ�นศึกษ� โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และหน่วยง�น 

ต้นสังกัด  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๙ ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของก�ร

จัดตั้งสถ�นศึกษ�

๕

๑๐ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ� ๕
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 

น�้าหนัก  ๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ 

จัดตั้ง สถานศึกษา หม�ยถึง ผลผลิตเป็นไปต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 

ก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่�งคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  

ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� หน่วยง�นต้นสงักดั ซึง่กำ�หนดให้เป็นอตัลกัษณ์ของผลผลติของสถ�นศกึษ� โดย สมศ.จะประเมนิ

ต�มอัตลักษณ์ของผลผลิตที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

 ๑. ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร ชุมชนและองค์กรภ�ยนอกมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติง�นด้�นผลผลิต 

โดยระบุเป้�หม�ยและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ และพันธกิจก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

โดยได้รับก�รเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๒. มีก�รสร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคล�กรในก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์ด้�นผลผลิตที่กำ�หนด

อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคล�กรไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ ให้คว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติ

 ๓. มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจด้�นผลผลิตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถ�นศึกษ� และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 

คว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐

 ๔. ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นผลผลิตบรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้ง

สถ�นศึกษ� 

 ๕. ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีต่อสถ�นศึกษ�และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๑ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๓ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๕ ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. ปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมทั้งแผนกลยุทธ์และ

แผนก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีด้�นผลผลิตของสถ�นศึกษ�ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๒. แผนก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ในด้�นผลผลิตที่ได ้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร 

สถ�นศึกษ�

 ๓. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงผลก�รดำ�เนินง�นและผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นด้�นผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

 ๔. หลักฐ�นก�รได้รับก�รยอมรับ ก�รได้รับร�งวัล หรือก�รได้รับก�รยกย่องว่�เป็นแบบอย่�งในก�รปฏิบัติ

ที่ดีในก�รขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

 ๕. ผลก�รสังเกตและสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

น�้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หม�ยถึง  

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สะท้อนคว�มเป็นเอกลักษณ์ต�มจุดเน้นและจุดเด่นของสถ�นศึกษ� เช่น  จุดเน้นหรือจุดเด่นด้�น

กีฬ�  ศ�สน�  ภ�ษ�  สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และวิช�ก�ร  เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

 ๑. ผู ้บริห�ร ครู บุคล�กร ชุมชนและองค์กรภ�ยนอกมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดจุดเน้น จุดเด่น ของ 

สถ�นศึกษ� รวมทั้งกำ�หนดแผนปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับก�รเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๒. มีก�รสร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคล�กรในก�รปฏิบัติต�มแผนปฏิบัติง�นที่กำ�หนด 

อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคล�กรไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื่อง

 ๓. มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถ�นศึกษ� และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐ มีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดี

 ๔. ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถ�นศึกษ�และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น

 ๕. สถ�นศึกษ�มีจุดเน้น หรือจุดเด่น ต�มที่กำ�หนด และได้รับก�รยอมรับจ�กองค์กรภ�ยนอกสถ�นศึกษ�

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

๑ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

๓ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๔ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงให้เห็นก�รกำ�หนดจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถ�นศึกษ�

 ๒. แผนกลยุทธ์ แผนก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี รวมทั้งแผนพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ที่สอดคล้อง 

กับจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถ�นศึกษ�ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๓. ร�ยง�นผลก�รปฏบิตังิ�นประจำ�ปีทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� ซึง่แสดงให้เหน็

ถงึผลก�รดำ�เนนิง�นและผลสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิง�นต�มจดุเน้น หรอืจดุเด่นของสถ�นศกึษ�ทีก่ำ�หนด หรอืผลก�ร 

ดำ�เนนิง�นและผลสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิง�นทีเ่กดิขึน้จนถอืเป็นเอกลกัษณ์ของสถ�นศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�รยอมรบั

๔. เอกส�รหลักฐ�นก�รได้รับก�รยอมรับ ก�รได้รับร�งวัล หรือก�รได้รับก�รยกย่องว่�เป็นแบบอย่�งในก�ร

ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

 ๕. ผลก�รสังเกตและสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ ่งชี้มาตรการส่งเสริม หม�ยถึง ตัวบ ่งชี้ที่ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� 

โดยสถ�นศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งพัฒน�เพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญห�สังคมต�มนโยบ�ย

ของรัฐ ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนต�มก�ลเวล�และปัญห�สังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้�หม�ยที่แสดงถึง 

คว�มเป็นผู ้ชี้นำ�สังคม อ�ทิ ก�รรักช�ติ ก�รบำ�รุงศ�สน�และเทิดทูนพระมห�กษัตริย์ ก�รส่งเสริมและ

สืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติเป็น 

แบบอย่�ง ก�รสร้�งสังคมสันติสุขและคว�มปรองดอง ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือในกรอบประช�คมอ�เซียน  

ก�รส่งเสริมด้�นสิ่งแวดล้อม พลังง�น เศรษฐกิจ สุขภ�พ ค่�นิยม จิตส�ธ�รณะ และคว�มประหยัด รวมทั้ง 

ก�รแก้ปัญห�สังคม อ�ทิ คว�มขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  

(ค่�นำ้�หนัก ๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้
น�้าหนัก

(คะแนน)

๑๑ ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ�ทของสถ�นศึกษ� ๕

๑๒ ผลก�รส่งเสริมพัฒน�สถ�นศึกษ�เพื่อยกระดับม�ตรฐ�น รักษ�ม�ตรฐ�น และพัฒน�

สู่คว�มเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

๕
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๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

๑ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๒ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

๓ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

๔ ข้อ

คะแนนที่ได้
X ๒

=  คะแนนถ่วงนำ้�หนัก

    ต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เชิงคุณภ�พ๔

การคิดคะแนนถ่วงน�้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด�าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

น�้าหนัก  ๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๓ คะแนน)

ค�าอธิบาย

ผลการด�าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หม�ยถึง สถ�นศึกษ� 

มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รที่นำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน�เพื่อแก้ไขปัญห�ในสถ�นศึกษ�และ/หรือ ชุมชนรอบสถ�นศึกษ�  

โดยก�รดำ�เนินง�นเกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมทั้งสถ�นศึกษ� ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม อ�จมีก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริไปประยุกต์ใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�

       ๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ  (๒ คะแนน) 

พจิ�รณ�จ�กก�รดำ�เนนิโครงก�รพเิศษทีส่ถ�นศกึษ�กำ�หนดเพือ่นำ�ม�ปรบัปรงุและพฒัน�ในก�รแก้ไขปัญห�

ในสถ�นศึกษ� และ/หรือ ชุมชนรอบสถ�นศึกษ�  ต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ดังนี้ 

   ๑. มีก�รดำ�เนินก�รโครงก�รพิเศษ อย่�งน้อย ๑ โครงก�ร 

   ๒. มีก�รดำ�เนินง�นต�มระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA) 

   ๓. บรรลุเป้�หม�ยต�มแผนก�รดำ�เนินง�น ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ ๘๐ 

   ๔. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในโครงก�รพิเศษ
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๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ  (๓ คะแนน)

พิจ�รณ�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของก�รพัฒน�ที่ดีขึ้นในก�รแก้ปัญห� เช่น ปัญห�ผู้เรียนที่ด้อยโอก�ส  

ปัญห�ผู้เรียนข�ดส�รอ�ห�ร  ปัญห�ท้องวัยใส  ปัญห�ในชุมชนหรือท้องถิ่น ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ต่อหรือ

ประกอบอ�ชีพต�มศักยภ�พของผู ้เรียนและบริบทของสถ�นศึกษ� ก�รเป็นแบบอย่�งก�รจัดก�รเรียนรู ้  

ก�รบริห�รจัดก�รต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน เกณฑ์การประเมิน

๑ ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของปัญห�ที่สถ�นศึกษ�นำ�ไปแก้ไข  มีผลก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

๒ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ของปัญห�ที่สถ�นศึกษ�นำ�ไปแก้ไข  มีผลก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

๓
โครงก�รอย่�งน้อย ๑ โครงก�รของสถ�นศึกษ�ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งของก�รเปลี่ยนแปลงที่ดี

ขึ้นในก�รแก้ไขปัญห�ในสถ�นศึกษ� และ/หรือ ชุมชนรอบสถ�นศึกษ� 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. โครงก�รหรือกิจกรรมที่สถ�นศึกษ�ได้ดำ�เนินง�น รวมทั้งคว�มสำ�เร็จของโครงก�รหรือกิจกรรม

 ๒. ร�ยง�นก�รประชุมของสถ�นศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง

 ๓. ร�ยง�นสรุปผลโครงก�รทุกโครงก�ร พร้อมแบบประเมินผลโครงก�ร

 ๔. หลักฐ�น เอกส�ร ข้อมูลที่แสดงถึงก�รปฏิบัติ

 ๕. หลักฐ�น เอกส�ร ข้อมูลที่แสดงถึงก�รเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์  สร้�งคุณค่�ต่อสถ�นศึกษ� และ/

หรือชุมชนรอบสถ�นศึกษ�  และเป็นแบบอย่�งในก�รปฏิบัติต่อไป  

 ๖. ผลก�รสังเกตและสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  

 คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   =

  

คะแนนถ่วงนำ้�หนักต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เชิงคุณภ�พ  +

 คะแนนต�มเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�พัฒน�ก�ร
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู ่ 

  ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น�้าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�าอธิบาย

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  หม�ยถึง  สถ�นศึกษ� 

มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รที่นำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน� เพื่อมุ่งไปสู่ก�รเป็นสถ�นศึกษ�ที่มีคุณภ�พ โดยมีข้อตกลง 

ร่วมกันระหว่�งสถ�นศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน่วยง�นสนับสนุน เช่น สำ�นักงบประม�ณ  

 สถ�นประกอบก�ร เป็นต้น โดยแบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กลุ่มสถ�นศึกษ�ที่ต้องยกระดับม�ตรฐ�น คือ สถ�นศึกษ�ที่มีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง 

ไม่ได้รับก�รรับรอง

๒. กลุ่มสถ�นศึกษ�ที่ต้องรักษ�ม�ตรฐ�น คือ สถ�นศึกษ�ที่มีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสองได้

รับก�รรับรองและมีผลก�รประเมินในระดับดีและดีม�ก

๓.  กลุ่มสถ�นศึกษ�ที่ต้องพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ คือ สถ�นศึกษ�ที่มีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

รอบสองได้รับก�รรับรองและมีผลก�รประเมินในระดับดีม�ก

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

 พิจ�รณ�จ�กผลก�รปรับปรุงและพัฒน�สถ�นศึกษ�ต�มแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี ต�มม�ตรก�ร 

ที่นำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน� เพื่อมุ่งไปสู่สถ�นศึกษ�ที่มีคุณภ�พต�มกลุ่มสถ�นศึกษ�  ดังนี้

๑. มีแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีต�มม�ตรก�รที่นำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน� เพื่อมุ ่งไปสู ่สถ�นศึกษ� 

ที่มีคุณภ�พต�มกลุ ่มสถ�นศึกษ�ข้�งต้น โดยใช้ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง

และผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน (กรณีสถ�นศึกษ�ที่ยังไม่เคยได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง 

ให้ใช้ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในจ�กต้นสังกัด)

๒. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่�งสถ�นศึกษ�กับหน่วยง�นต้นสังกัด หรือหน่วยง�นสนับสนุน ทั้งเป็น 

ล�ยลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์

๓. มีก�รดำ�เนินง�นต�มระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA) 

๔. ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี  ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐ 

๕. มีผลกระทบต่อคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ต�มแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในทศวรรษที่สอง    

(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)       
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เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมี

คุณภ�พ ๑ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมี

คุณภ�พ ๒ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมี

คุณภ�พ ๓ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมี

คุณภ�พ ๔ ข้อ

ปฏิบัติ

ได้อย่�งมี

คุณภ�พ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. โครงก�รหรือกิจกรรมที่สถ�นศึกษ�ได้ดำ�เนินง�น รวมทั้งคว�มสำ�เร็จของโครงก�รหรือกิจกรรม 

ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

 ๒. ร�ยง�นก�รประชุมของสถ�นศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง

 ๓. ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� 

 ๔. เอกส�ร หลักฐ�น ข้อมูลที่แสดงถึงก�รดำ�เนินง�นต�มระบบบริห�รคุณภ�พ (PDCA) 

 ๕. เอกส�ร หลักฐ�น ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจ�กก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�

 ๖. ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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 ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้มีก�รกำ�หนดก�รพิจ�รณ�ให้ 

ก�รรับรองม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ� โดยมีหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ดังนี้

๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก�รรบัรองม�ตรฐ�นของสถ�นศกึษ�รอบส�ม ระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น จะพจิ�รณ�ข้อมลูจ�กก�รประเมนิ

ตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่ก�รรับรองม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�ดังนี้

๑ ) การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้ 

  ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

กำ�หนดให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐ�น จำ�นวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่�นำ้�หนักรวม ๘๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๔ และตัวบ่งชี้ 

ที่ ๖ มีค่�นำ้�หนัก ๑๐ คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ มีค่�นำ้�หนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ ๗ - ๘ มีค่�นำ้�หนัก ๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มีจำ�นวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่�นำ้�หนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่�นำ้�หนัก ๕ คะแนน) และ 

ตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม มีจำ�นวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่�นำ้�หนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่�นำ้�หนัก ๕ คะแนน)

๒ ) การค�านวณผลการประเมิน

ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกนั้นนำ�เสนอโดยคำ�นวณผลเป็นร�ยตัวบ่งชี้และแยกต�ม 

แต่ละประเภทของตัวบ่งชี้ โดยพิจ�รณ�จ�กค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ในก�รคำ�นวณทศนิยม 

ใช้ทศนิยม ๒ ตำ�แหน่ง ห�กทศนิยมตำ�แหน่งที่ส�มมีค่�ตั้งแต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และนำ�เสนอผลก�รประเมินใน

ภ�พรวมเพื่อใช้พิจ�รณ�ตัดสินผลและรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พของสถ�นศึกษ� ดังร�ยละเอียดต�มต�ร�ง

กลุ่มตัวบ่งชี้ จ�านวนตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม

ตัวบ่งชี้พื้นฐ�น ๘ ๘๐

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๒ ๑๐

ตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม ๒ ๑๐

ภ�พรวม ๑๒ ๑๐๐
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 ๓) การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา 

 สถ�นศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ สมศ.  

ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะต้องมีผลก�รประเมิน ดังนี้

 (๑) มีผลรวมคะแนนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกระดับสถ�นศึกษ� ตั้งแต่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป

 (๒) มีตัวบ่งชี้อย่�งน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จ�กทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภ�พแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

 (๓) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภ�พต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓.๒ การประเมินตามโครงการ  “๑ ช่วย ๙” 

เพื่อขับเคลื่อนให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถพัฒน�และเพิ่มพูนศักยภ�พตนเองอย่�งต่อเนื่องสู ่ คว�ม 

เป็นเลิศ จึงมีแนวท�งการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”  เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ก่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

หลักการ “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา) 

สถ�นศึกษ�ที่สมัครเป็นแกนนำ�ในก�รให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒน�ให้สถ�นศึกษ�ที่อยู่ในเครือข่�ย

ก�รพัฒน�อีก ๙ แห่ง มีค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  ดีขึ้นกว่�ก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)    

เงื่อนไข

๑) เป็นก�รเข้�ร่วมโครงก�รโดยสมคัรใจของสถ�นศกึษ� และสถ�นศกึษ�เป็นผูเ้สนอขอเข้�ร่วมโครงก�รเอง

๒) เป็นสถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�ในระดบัอดุมศกึษ� ด้�นก�รอ�ชวีศกึษ� และระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

สถ�นศกึษ�ส�ม�รถสมคัรเข้�ร่วมโครงก�รได้เพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่ คอืสถ�นศกึษ�แกนนำ� หรอืสถ�นศกึษ�เครอืข่�ย

ก�รพัฒน�

๓) สถ�นศึกษ�แกนนำ�จะต้องลงน�มคว�มร่วมมือกับ สมศ. ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�

อย่�งน้อย ๙ แห่ง และสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�จะต้องลงน�มคว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�แกนนำ�

 คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 ๑) สถ�นศึกษ�แกนนำ�หรือเรียกโดยย่อว่� สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๑” สถ�นศึกษ�ที่สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร 

ในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  ๑.๑ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พจ�ก สมศ. และมีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภ�พรวมระดับดีม�กเท่�นั้น หรือ เป็นสถ�นศึกษ�ที่ได้รับก�รประเมินภ�ยนอกรอบส�ม 

ในปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลก�รประเมินในภ�พรวมระดับดีม�กและได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พจ�ก 

สมศ.
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 ๑.๒ ในกรณเีป็นสถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�หล�ยระดบั เช่น สถ�นศกึษ�เดยีวกนัจดัก�รศกึษ�ปฐมวยั 

และก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จะต้องมีผลก�รประเมินดีม�กและได้ก�รรับรองทุกระดับก�รศึกษ�

 ๒) สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน� หรือเรียกโดยย่อว่� สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๙” เป็นสถ�นศึกษ�ที่มีผลก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง ตำ่�กว่�ระดับดีม�ก กล่�วคือ

 กรณีที่เป็นสถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จะต้องมีผลก�รประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง

 สถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� หรือด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� จะต้องมีผลก�รประเมินในระดับดี 

พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง

 หลักเกณฑ์ส�าคัญ

  ๑) สถ�นศกึษ�แกนนำ�ในโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” จะได้รบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มต�ม

ม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ต�มกรอบก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม

  ๒) สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน� จะได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ต�มกรอบก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มเช่นเดียวกับสถ�นศึกษ�อื่นๆ

  ๓) สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ในโครงการ “๑ ช่วย ๙” นั้น อาจเป็นสถาน

ศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถ�นศึกษ�ในโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” มีสถ�น

ศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�เป็นศูนย์พัฒน�เด็ก จำ�นวน ๒ แห่ง และเป็นสถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ในระดับก�รศึกษ�    

ขัน้พืน้ฐ�น จำ�นวน ๗ แห่ง หรอืสถ�นศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ�อ�จมสีถ�นศกึษ�ในเครอืข่�ยก�รพฒัน�ทีเ่ป็นสถ�นศกึษ�

ระดับอุดมศึกษ� หรือขั้นพื้นฐ�นก็ได้ เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้

อ�จนำ�สถ�นศกึษ�ทีม่เีจ้�ของเดยีวกนักบัสถ�นศกึษ�แกนนำ�ให้เป็นสถ�นศกึษ�เครอืข่�ยก�รพฒัน�กไ็ด้ กรณี

นี้สถ�นศึกษ�แกนนำ�แต่ละแห่งจะมีสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�เช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง

ขั้นตอนของโครงการ

 ๑) สถ�นศกึษ�ทีม่คีว�มประสงค์จะเป็นสถ�นศกึษ�แกนนำ�ในก�รพฒัน�หรอืเรยีกว่�สถ�นศกึษ�ทีเ่ป็น 

“๑” ต้องแสดงคว�มจำ�นงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รให้ สมศ. ทร�บล่วงหน้�ก่อนเริ่มดำ�เนินก�ร

อย่�งน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภ�คก�รศึกษ� พร้อมด้วยข้อมูลและแผนก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งร�ยชื่อสถ�น

ศึกษ�ที่อยู่ในเครือข่�ยก�รพัฒน� จำ�นวน ๙ แห่ง พร้อมแผนก�รพัฒน�สถ�นศึกษ� สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๙”  และ

ระยะเวล�ที่ใช้เพื่อก�รพัฒน� เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถ�นศึกษ�และเตรียมก�รประเมิน “๑ ช่วย ๙”

 ๒) คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร

วิช�ก�รหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (กพพ.) คณะ

กรรมก�รพัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� (กพศ.) คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�ร

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� (กพอ.)

 ๓) สมศ. แจ้งผลก�รพิจ�รณ�แก่สถ�นศึกษ�ที่สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร
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 ๔) สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นและร�ยละเอียดโครงก�รต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบ 

จ�ก  สมศ.

 ๕) สมศ. ดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มและก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙”

 ๖) ประก�ศผลก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มและก�รผลประเมนิต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙”

 ๗) สถ�นศึกษ�ที่ผ่�นก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติม�กรรมคุณภ�พ  

เพื่อแสดง ณ สถ�นศึกษ�

 ทั้งนี้  ก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นและศักยภ�พของสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�

ที่ขอรับก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่�เป็นสิ่งที่ได้ดำ�เนินก�รร่วมกัน

จริง ก�รพัฒน�ที่เกิดขึ้นมีคว�มสัมพันธ์หรือเป็นไปต�มแผนก�รพัฒน�ที่สถ�นศึกษ�ที่ขอรับก�รประเมินเป็น

ผู้ริเริ่ม ร่วมดำ�เนินก�ร และกำ�กับติดต�มตลอดระยะเวล�ที่กำ�หนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนา

ครู ผู ้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลส�าเร็จอย่างแท้จริง และสถ�นศึกษ�ทั้ง ๙ แห่ง 

มีคว�มเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒน�ตนเองสู่คว�มเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถ�นศึกษ�หลักเป็นผู้ดูแล

 

๓.๓  เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ๑) ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กำ�หนดเสร็จสิ้นภ�ยในวันที่  

๓๐ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘  สำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินใหม่ต�มข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง

ว่�ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีก�รประกันคุณภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยในวันที่  

๓๐ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่�นั้น ห�กมิได้ดำ�เนินก�รดังกล่�วให้สำ�นักง�นร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� หรือหน่วยง�น 

ต้นสังกัด แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป

 ๒) กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น  และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถ�นศึกษ�

ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำ�แผนพัฒน�คุณภ�พส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมสำ�เน�แจ้งม�ยัง สมศ.) เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

ภ�ยในส�มสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลก�รประเมิน  โดยกำ�หนดระยะเวล�ให้ต้นสังกัดส�ม�รถทักท้วง

แผนพัฒน�นั้นภ�ยในส�มสิบวัน  ห�กไม่มีก�รทักท้วง  สถ�นศึกษ�ส�ม�รถขอรับก�รประเมินซำ้�ได้ภ�ยใน

สองปี  นับตั้งแต่วันที่สถ�นศึกษ�ส่งแผนพัฒน�ไปยังต้นสังกัดและ สมศ. ห�กสถ�นศึกษ�มิได้ดำ�เนินก�ร 

ดังกล่�ว สำ�นักง�นจะไม่ทำ�ก�รประเมินซำ้�สำ�หรับสถ�นศึกษ�นั้น  และจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�  หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�  หรือหน่วยง�นต้นสังกัด   

แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสมต่อไป

 ๓) กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข  และได้รับพิจ�รณ�

ประเมินซำ้�  จะดำ�เนินก�รใน  ๒ แนวท�ง ดังนี้
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 (๓.๑) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นในตัวบ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ�เชิงปริม�ณ  

ให้สถ�นศึกษ�จัดส่งเอกส�ร หลักฐ�นที่ผ่�นก�รรับรองโดยหน่วยง�นต้นสังกัดม�ยังสำ�นักง�น เพื่อพิจ�รณ� 

ปรับผลก�รประเมิน  โดยสำ�นักง�นจะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้

 (๓.๒) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ ไม ่ผ ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�น ในตัวบ ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ� 

เชิงคุณภ�พ สำ�นักง�นจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนก�รพิจ�รณ�ปรับผลก�รประเมิน ทั้งนี้ก�ร 

ปรบัเปลีย่นผลก�รประเมนิจะต้องเป็นไปต�มขัน้ตอน ระเบยีบ ข้อบงัคบั  หรอืประก�ศทีส่ำ�นกัง�นหรอืคณะกรรมก�ร

บริห�ร สมศ. กำ�หนด
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 กระบวนก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก ประกอบด้วย ๑) ก�รจดัคณะผูป้ระเมนิภ�ยนอก ๒) ก�รเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ๓) ขั้นตอนก�รประเมิน ๔) ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้ประเมินภ�ยนอก และ ๕) ก�ร

ติดต�มผลก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ� ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก

ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง สมศ.จะคัดเลือกและให้ก�รรับรองหน่วยประเมินที่ 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�ม ต�มที่กำ�หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสมศ. หน่วยประเมินต้อง

มีคณะผู้ประเมินภ�ยนอกที่ได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. อย่�งน้อยตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป รวมทั้งแสดงคว�มพร้อมที่จะ

ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ได้ครบถ้วนต�มเงื่อนไขข้อตกลงต�มสัญญ�ที่ทำ�กับ สมศ. 

ทัง้นี ้หน่วยประเมนิต้องจดัคณะผูป้ระเมนิภ�ยนอก ซึง่ได้รบัก�รรบัรองจ�ก สมศ. และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อนในก�ร

ประเมนิสถ�นศกึษ�นัน้ๆ แต่ละคณะจะต้องคดัเลอืกผูป้ระเมนิภ�ยนอกในคณะของตนเอง จำ�นวน ๑ คน เพือ่ทำ�หน้�ที่

เป็นผูป้ระส�นง�น นอกจ�กนี ้ห�กสถ�นศกึษ�นัน้มกี�รจดัก�รศกึษ�ปฐมวยั หน่วยประเมนิจะต้องมผีูป้ระเมนิภ�ยนอก

ทีค่ว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รศกึษ�ปฐมวยัด้วย  จำ�นวนผูป้ระเมนิภ�ยนอกทีเ่ข้�ทำ�ก�รประเมนิสถ�นศกึษ�ระดบัก�รศกึษ� 

ขั้นพื้นฐ�นขึ้นอยู่กับขน�ดของสถ�นศึกษ�  ดังร�ยละเอียดในต�ร�ง

ขนาดของสถานศึกษา จ�านวนผู้ประเมินภายนอก

สถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก 

(มีจำ�นวนนักเรียนน้อยกว่� ๓๐๑ คน)
๒-๔ คน

สถ�นศึกษ�ขน�ดกล�ง 

(มีจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
๓-๕ คน

สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่

(มีจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน)
๔-๖ คน

สถ�นศึกษ�ขน�ดใหญ่พิเศษ

(มีจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป)
๕-๗ คน



85

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล

ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอนสำ�คญัสำ�หรบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก เนือ่งจ�กผูป้ระเมนิภ�ยนอก

ต้องตรวจสอบและค้นห�ร่องรอย หลกัฐ�น เพือ่ยนืยนัก�รปฏบิตังิ�นของสถ�นศกึษ�ต�มสภ�พจรงิ  ก�รเกบ็รวบรวม

ข้อมูลส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี วิธีเหม�ะสมที่ สมศ. นำ�เสนอสำ�หรับก�รเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ๓ วิธีหลัก  ดังนี้

๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกส�ร ได้แก่ ร�ยง�นก�รประเมินตนเอง ร�ยง�นประจำ�

ปีของสถ�นศึกษ� ร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ร�ยง�นก�รประชุม ร�ยง�นก�รวิจัยที่เกี่ยวกับ

สถ�นศึกษ�นั้นๆ เอกส�รที่ร�ยง�นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�ของผู ้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อ�จรวมถึง

ป้�ยกระด�น แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ ในก�รศึกษ�เอกส�รควรมีก�รตรวจสอบคว�มน่�เชื่อถือ 

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งเอกส�รอย่�งระมัดระวังและควรศึกษ�อย่�ง 

มีวิจ�รณญ�ณและอย่�งมีจิตวิพ�กษ์และมีก�รเปรียบเทียบข้อมูล

วธิกี�รเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกส�รทีน่ยิมใช้กนั คอื ก�รอ่�น เช่น ศกึษ�จ�กร�ยง�นก�รประเมนิตนเอง 

ร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ร�ยง�นก�รประชุม ป้�ยประก�ศ เป็นต้น ถ้�แหล่งข้อมูลเอกส�รเป็นในรูปแบบ

อื่น เช่น ถ้�เป็นแผนที่ให้เก็บข้อมูลโดยก�รอ่�นและก�รดู ถ้�เป็นวีซีดีให้เก็บข้อมูลโดยก�รดู และก�รฟัง ถ้�เป็นเทป

บันทึกเสียง ให้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก�รฟัง เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีก�รที่ผู้ประเมินภ�ยนอกดำ�เนินก�รสอบถ�มจ�กบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย และ

บันทึกผลก�รสัมภ�ษณ์  บุคคลที่เป็นกลุ่มเป�้หม�ย หม�ยถึง บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� คร ูผูเ้รยีน กรรมก�รสถ�นศกึษ� ผูป้กครอง เป็นต้น ถ้�แหล่งข้อมลูมจีำ�นวนม�ก คณะผูป้ระเมนิ

ภ�ยนอกจะต้องพจิ�รณ�ว่�จะเลอืกรปูแบบเกบ็รวบรวมข้อมลูจ�กแหล่งใด  จงึจะได้ข้อมลูทีน่่�เชือ่ถอืม�กทีส่ดุ  ทัง้นี้

ก�รรวบรวมข้อมลูด้วยวธิกี�รสมัภ�ษณ์มหีล�ยรปูแบบ เช่น  ก�รสมัภ�ษณ์แบบเผชญิหน้� ก�รสมัภ�ษณ์ท�งโทรศพัท์ 

ก�รสัมภ�ษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ก�รสัมภ�ษณ์แบบกลุ่ม ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก เป็นต้น 

๓) การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจ�กปฏิกิริย�ท่�ท�งของกลุ ่มเป้�หม�ย หรือเหตุก�รณ์

หรือปร�กฏก�รณ์หรือสภ�พแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีก�รสัมภ�ษณ์ 

เช่น แหล่งข้อมูลด้�นก�ยภ�พของสถ�นศึกษ� แหล่งข้อมูลท�งสังคมรอบๆ สถ�นศึกษ� หรืออ�จจะเป็น 

ก�รสังเกตก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นต้น โดยแหล่งข้อมูลประเภทนี้ 

คณะผู ้ประเมินภ�ยนอกส�ม�รถเก็บรวบรวมได้ในระยะเวล�อันสั้นในช่วงของก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� 

ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้�ทำ�ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� ผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องทำ�แบบสังเกตไว้ล่วงหน้�ว่�จะต้องสังเกต

อะไรบ้�ง สังเกตที่ไหน ซึ่งจะทำ�ให้ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีก�รสังเกตทำ�ได้รวดเร็วขึ้น
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๔.๓  ขั้นตอนการประเมิน

กระบวนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นประกอบด้วยขั้นตอนก�ร

ประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนก�รตรวจเยี่ยม ระหว่�งก�รตรวจเยี่ยม และหลังก�รตรวจเยี่ยม ทั้ง ๓ ขั้นตอนมีคว�ม

สำ�คญัและมคีว�มเชือ่มโยงกนัซึง่จะส่งผลต่อก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกทีม่ปีระสทิธภิ�พ และจะเป็นประโยชน์ต่อ

สถ�นศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัด  และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รนำ�ไปใช้พัฒน�สถ�นศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

อย่�งต่อเนื่อง  ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑   ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๑
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑. ประธ�นคณะผูป้ระเมนิภ�ยนอกประชมุเพือ่ชีแ้จงแนวท�งก�ร

ดำ�เนนิก�ร พร้อมมอบหม�ยง�นให้ผูป้ระเมนิภ�ยนอกแต่ละคน 

ได้รบัทร�บเพือ่นำ�ไปดำ�เนนิก�รวเิคร�ะห์ SAR

๒. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ SAR หรือ

ร�ยง�นประจำ�ปี ต�มที่ได้รับมอบหม�ยพร้อมสรปุประเดน็ 

ก�ร พจิ�รณ� เพื่อส่งมอบให้เลข�นุก�รคณะผู้ประเมินภ�ยนอก

นำ�ไปดำ�เนินก�รจัดเตรียมก�รประชุมเตรียมคว�มพร้อมต่อไป

๒
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกร่วมกันว�งแผนก�รตรวจเยี่ยมและ 

ก�รประเมิน  กำ�หนดต�ร�งก�รปฏิบัติง�น  และมอบหม�ย

ภ�ระง�นให้ผู้ประเมินภ�ยนอกแต่ละคนอย่�งชัดเจน  และ 

นัดหม�ยวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�  

๓
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก 

๑. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกแจ้งสถ�นศึกษ�ก่อนเข้�ประเมิน 

ไม่น้อยกว่� ๑ สัปด�ห์ *

๒. สถ�นศึกษ�รับก�รประส�นจ�กคณะผู้ประเมินภ�ยนอก 

เตรียมเอกส�รหลักฐ�น และคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

หมายเหตุ * สถ�นศึกษ�ส�ม�รถทำ�ก�รทักท้วงคณะผู ้ประเมินภ�ยนอก โดยทำ�หนังสือเป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อเสนอ 

     คณะกรรมก�รฯ  สมศ. พิจ�รณ�และผลก�รพิจ�รณ�ถือเป็นข้อสิ้นสุด

ประธ�น

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เรียกประชุมเพื่อมอบหม�ย

ง�นให้

ผู้ประเมินภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

จัดก�รประชุมเพื่อว�งแผน

เตรียมก�รกำ�หนดก�ร

ตรวจเยี่ยม

แจ้งสถ�นศึกษ�เพื่อ

เตรียมคว�มพร้อม  

รับก�รประเมิน
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ขั้นตอนที่ ๒  ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๑

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกเดินท�งไปยังสถ�นศึกษ�

ต�มกำ�หนดวัน เวล�ที่ได้นัดหม�ยกับสถ�นศึกษ�  

ซึง่เวล�ก�รประเมนิสถ�นศกึษ�หนึง่ๆ มกีำ�หนดระยะ

เวล� ๓ วัน

๒
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

ในวันแรก คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดประชุมชี้แจง

แก่คณะผูบ้รหิ�รและบคุล�กรของสถ�นศกึษ� เพือ่ให้

ทร�บกระบวนก�รและวัตถุประสงค์ของก�รประเมิน 

รวมทั้งแจ้งให้ทร�บเกี่ยวกับแผนและต�ร�งก�ร

ปฏิบัติง�น ตลอดจนก�รปฏิบัติตนของสถ�นศึกษ�

ระหว่�งก�รตรวจเยีย่มและสถ�นศกึษ�เตรยีมเอกส�ร  

หลักฐ�น และคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

๓
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑.  คณะผู ้ ประ เมินภ�ยนอกทำ �ก�รประเมิน

คุณภ�พสถ�นศึกษ�ต�มขอบข่�ยและประเด็น 

ที่กำ�หนดไว้

๒. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�ข้อค้นพบหรือข้อมูล

ที่ได้ทั้งหมดม�อภิปร�ยร่วมกันเพื่อวิเคร�ะห์ผลก�ร

ประเมิน

๔
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�เสนอข้อสังเกตด้วยว�จ�

ต่อองค์ประชุมของสถ�นศึกษ�** เพื่อรับฟังคว�ม

คิดเห็นและตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลต่�งๆ 

และให้โอก�สสถ�นศึกษ�ชี้แจงในกรณีที่สถ�นศึกษ� 

เหน็ว่�ข้อสงัเกตยงัไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครอบคลมุ 

บ�งประเดน็ แล้วสรปุผลก�รประเมนิเพือ่นำ�ข้อมลูไป

เขยีนร�ยง�นก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก

หมายเหตุ ** ในก�รรับฟังผลประเมินด้วยว�จ� สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีองค์ประชุม  ซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

               ผู้บริห�ร คณะครู บุคล�กร ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน 

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เดินท�งไปสถ�นศึกษ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค์ของก�รประเมินพร้อม

แนวท�งก�รประเมินดำ�เนินก�ร

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

ดำ�เนินก�รประเมินต�มที่

ได้รับมอบหม�ย

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกเสนอข้อสังเกต

และสรุปผลก�รประเมิน
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ขั้นตอนที่ ๓  หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๑
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกร่วมกันจัดทำ�(ร่�ง)

ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

สถ�นศึกษ�จ�กข้อมูลหลักฐ�นต่�งๆ ทั้งหมด 

ที่รวบรวมได้ ต�มกรอบของ สมศ.

๒. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกเสนอ (ร่�ง )ร�ยง�น

ผลก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกต่อสถ�นศกึษ�

ภ�ยใน ๒๐ วัน นับจ�กวันสุดท้�ยของก�รตรวจ

ประเมินฯ เพื่อให้สถ�นศึกษ�พิจ�รณ�รับรอง 

(ร่�ง) ร�ยง�นก�รประเมิน ฯ

๓. สถ�นศึกษ�ได้รับ (ร่�ง) ร�ยง�นผลก�ร

ประเมินและพิจ�รณ�รับรอง (ร่�ง) ร�ยง�น 

ผลก�รประเมิน ภ�ยใน ๒๐ วันนับจ�กวันที่ 

ได้รับ ห�กพ้นกำ�หนดเวล�ดังกล่�วจะถือว่� 

สถ�นศึกษ�ยอมรับ  ( ร ่ � ง )  ร�ยง�นผล 

ก�รประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๒

สมศ./

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก 

๑. คณะผู ้ประเมินภ�ยนอกจัดส ่ง (ร ่�ง) 

ร�ยง�นผลก�รประเมิน ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก 

สถ�นศึกษ�ให ้ผู ้ประเมินอภิม�นภ�ยนอก 

ตรวจอ่�น

๒. คณะผู ้ประเมินภ�ยนอกปรับแก้ร�ยง�น 

ผลก�รประเมิน ต�มข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

อภิม�นภ�ยนอก  พร้อมจัดส่งร�ยง�นฉบับ

สมบูรณ์ม�ยัง สมศ. 

๓ สมศ.

สมศ. พิจ�รณ�รับรองม�ตรฐ�นพร้อมจัดส่ง

สถ�นศึกษ�และต้นสังกัด

๔ สมศ.

๑.  สมศ. จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว ่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�น 

ดงักล่�วต่อหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องและส�ธ�รณชน

๒. ในกรณีที่ผลก�รประเมินภ�ยนอกของสถ�น

ศึกษ�ใดไม่ได้ม�ตรฐ�นต�มที่กำ�หนด ให้ สมศ. 

จัดทำ�ข้อเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วย

ง�นต้นสังกัด เพื่อให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุงแก้ไข

ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดทำ� (ร่�ง)

ร�ยง�นผลก�รประเมิน

เพื่อส่งให้สถ�นศึกษ�พิจ�รณ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดส่ง (ร่�ง)

ร�ยง�นผลก�รประเมินให้                 

ผู้ประเมินอภิม�นภ�ยนอก

สมศ. พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นและ

พิจ�รณ�รับรองม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

สมศ. ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ประจำ�ปี



89

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

  ในระหว่�งและภ�ยหลังก�รประเมินสถ�นศึกษ�ของคณะผู้ประเมินภ�ยนอก สมศ. จะดำ�เนินก�ร กำ�กับ

ดแูลคณุภ�พ และประเมนิผลง�นของคณะผูป้ระเมนิภ�ยนอก โดยอ�ศยัทัง้ข้อมลูย้อนกลบัจ�กสถ�นศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�ร

ประเมนิและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องว่�ผูป้ระเมนิภ�ยนอกได้ปฏบิตัหิน้�ทีเ่หม�ะสมตรงต�มวตัถปุระสงค์และข้อกำ�หนด

ของ สมศ. หรือไม่ นอกจ�กนั้นยังมีก�รตรวจสอบคุณภ�พของผู้ประเมินภ�ยนอกจ�กร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ที่คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดส่งม�ยัง สมศ.

 

๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา

ก�รตดิต�มผลเป็นขัน้ตอนทีท่ำ�ให้เกดิก�รพฒัน�อย่�งต่อเนือ่งและนำ�ไปสูก่�รพฒัน�คณุภ�พและม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ� ก�รติดต�มผลก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ให้พิจ�รณ�จ�กร�ยง�นประจำ�ปีที่สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต้อง

ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจ�ก

ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก โดยคณะผู้ประเมินภ�ยนอกที่ สมศ. รับรอง รวมทั้งก�รติดต�ม ส่งเสริม 

สนับสนุนประส�น เชื่อมโยงกับหน่วยง�นต้นสังกัดในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ตลอดจนก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

ต�มข้อเสนอแนะจ�กก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก นอกจ�กนี้ยังติดต�มตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่�งว่�สถ�นศึกษ�

นั้นๆ ได้ใช้ผลก�รประเมินในก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดหรือไม่
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ภาคผนวก ก

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๓

หมวด ๑

การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่

 มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์ก�รมห�ชนขึ้นเรียกว่� “สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ 

ก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน)” เรียกโดยย่อว่� “สมศ.”

มาตรา ๖ ให้สำ�นักง�นมีที่ตั้งของสำ�นักง�นแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมห�นครหรือจังหวัดใกล้เคียง

มาตรา ๗ ให้สำ�นักง�นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และ 

ทำ�ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ� โดยคำ�นึงถึงคว�ม 

มุ ่งหม�ย หลักก�ร และแนวก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ

 มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มม�ตร� ๗ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จหน้�ที่หลัก ดังนี้

(๑) พฒัน�ระบบก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก กำ�หนดกรอบแนวท�ง และวธิกี�รประเมนิคณุภ�พ

ภ�ยนอกที่มีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับระบบก�รประกันคุณภ�พของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด

(๒) พัฒน�ม�ตรฐ�นและเกณฑ์สำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

(๓) ให้ก�รรับรองผู้ประเมินภ�ยนอก

(๔) กำ�กับดูแลและกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่ดำ � เนินก�รโดย 

ผูป้ระเมนิภ�ยนอก รวมทัง้ให้ก�รรบัรองม�ตรฐ�น ทัง้นี ้ในกรณจีำ�เป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ในก�รศกึษ�วจิยัเพือ่พฒัน�

ระบบก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก สำ�นักง�นอ�จดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเองก็ได้

(๕) พัฒน�และฝึกอบรมผู้ประเมินภ�ยนอก จัดทำ�หลักสูตรก�รฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร

เอกชน องค์กรวิช�ชีพหรือวิช�ก�ร เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รฝึกอบรมผู้ประเมินภ�ยนอกอย่�งมีประสิทธิภ�พ

(๖) เสนอร�ยง�นก�รประเมนิคณุภ�พและม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ประจำ�ปีต่อคณะรฐัมนตร ีรฐัมนตรี 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม และสำ�นักงบประม�ณ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ในก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รศึกษ� และก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รศึกษ� รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วต่อหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน 

มาตรา ๙ นอกจ�กอำ�น�จหน้�ที่ต�มม�ตร� ๘ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จกระทำ�กิจก�รต่�งๆ ภ�ยในขอบแห่ง

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่�งๆ 
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(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำ�นิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(๓) ทำ�คว�มตกลงและร่วมมือกับองค์ก�รหรือหน่วยง�นในประเทศหรือต่�งประเทศ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจก�รที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

(๕) เรยีกเกบ็ค่�ธรรมเนยีม ค่�บำ�รงุ ค่�ตอบแทน หรอืค่�บรกิ�รในก�รดำ�เนนิกจิก�รของสำ�นกัง�น

(๖) มอบให้บุคคลทำ�กิจก�รที่อยู่ภ�ยในอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

(๗) ให้ประก�ศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหม�ยวิทยฐ�นะในกิจกรรมที่เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์และอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

(๘) กระทำ�ก�รอื่นใดที่จำ�เป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น และต�ม 

คณะกรรมก�รมอบหม�ย
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ภาคผนวก ข

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวด ๓

การประกันคุณภาพภายนอก

              ข้อ ๓๗ ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้คำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รดังต่อไปนี้

              (๑) เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

              (๒) ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มจริงและคว�มรับ

ผิดชอบที่ตรวจสอบได้

             (๓) สร้�งคว�มสมดลุระหว่�งเสรภี�พท�งก�รศกึษ�กบัจดุมุง่หม�ยและหลกัก�รศกึษ�ของช�ต ิโดยให้มี

เอกภ�พเชงินโยบ�ย ซึง่สถ�นศกึษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ให้เตม็ต�มศกัยภ�พ

ของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

              (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของ

สถ�นศึกษ�  

              (๕) ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคุณภ�พ และพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของรัฐ เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบ

ก�ร และสถ�บันสังคมอื่น

              (๖) คว�มเป็นอิสระ เสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้�หม�ย

ของสถ�นศึกษ�

              ข้อ ๓๘ ในก�รประกนัคณุภ�พภ�ยนอก ให้สำ�นกัง�นทำ�ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกสถ�นศกึษ�แต่ละ

แห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

  (๒) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

  (๓) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

  (๔) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

  ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกจ�กม�ตรฐ�นอื่นเพิ่มเติมจ�กม�ตรฐ�น 

ที่กำ�หนดในวรรคหนึ่ง ให้สำ�นักง�นประก�ศกำ�หนดม�ตรฐ�นอื่นได้โดยใช้คว�มเห็นชอบของรัฐมนตรี

            ข้อ ๓๙ วิธีก�รในก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้เป็นไปต�มระเบียบที่สำ�นักง�นกำ�หนด

            ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกแสดงว่�  ผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ได้ไม่ผ่�น
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เกณฑ์ม�ตรฐ�น ให้สำ�นักง�นแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นแก่หน่วยง�นต้นสังกัดและ

สถ�นศึกษ�นั้น และให้สถ�นศึกษ�นั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒน�คุณภ�พและดำ�เนินก�รต�มแผน เพื่อขอรับ

ก�รประเมินใหม่ภ�ยในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลก�รประเมินครั้งแรก

             ให้สถ�นศกึษ�เสนอแผนพฒัน�คณุภ�พต่อสำ�นกัง�นเพือ่พจิ�รณ�อนมุตัภิ�ยในส�มสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบั

แจ้งผลก�รประเมินต�มวรรคหนึ่ง

             ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สถ�นศึกษ�ไม่ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในกำ�หนดเวล�ต�มข้อ ๔๐ ให้สำ�นักง�น

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�หรอืคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ� หรอื

หน่วยง�นต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป
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ภาคผนวก ค

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ

มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ

(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม

(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๑

คุณลักษณะของ

คนไทยที่พึงประสงค์ 

ทั้งในฐ�นะพลเมือง

และพลโลก

ผลก�รจัดก�รศึกษ� ด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที่  ๑ ผู ้ เรียนมีสุขภ�วะที่ดี 

และมีสุนทรียภ�พ

ม�ตรฐ�นที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่�นิยมที่พึงประสงค์

ม�ตรฐ�นที ่๓ ผูเ้รยีนมทีกัษะในก�รแสวงห�

คว�มรูด้้วยตนเอง รกัก�รเรยีนรู ้และ

พัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง

ม�ตรฐ�นที ่๔ ผูเ้รยีนมคีว�มส�ม�รถในก�ร

คิดอย่�งเป็นระบบ  คิดสร้�งสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ป ัญห�ได้อย่�งมีสติ 

สมเหตุผล

ม�ตรฐ�นที่ ๕ ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะ 

ที่จำ�เป็นต�มหลักสูตร

ม�ตรฐ�นที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในก�รทำ�ง�น  

รักก�รทำ�ง�น ส�ม�รถทำ�ง�นร่วม

กับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออ�ชีพ

สุจริต

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

(๑ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที่ ๑๔ ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

ให้บรรลุเป ้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์  

ปรัชญ�  และจุดเน้นที่กำ�หนดขึ้น

ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที ่๑๕ ก�รจดักจิกรรมต�มนโยบ�ย  

จดุเน้น  แนวท�งก�รปฏริปูก�รศกึษ�

เพือ่พฒัน�และส่งเสรมิสถ�นศกึษ�ให้

ยกระดับคุณภ�พสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ ่งชี้ที่  ๑ ผู ้ เรียนมีสุขภ�พก�ยและ 

               สุขภ�พจิตที่ดี

ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และ 

              ค่�นิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีคว�มใฝ่รู้ และเรียนรู้

               อย่�งต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำ�เป็น

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของ 

       ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�ม  

              ปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ 

              พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ

              ก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้น 

               และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

               เอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

(๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลก�รดำ�เนินก�รโครงก�ร

               พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบ�ทของ

               สถ�นศึกษ�
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มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ

มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ

(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม

(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

มาตรฐานที่ ๒ 

แนวก�รจัด

ก�รศึกษ�

มาตรฐานที่ ๓ 

แนวก�รสร้�ง

สังคมแห่งก�รเรียนรู้

/สังคมแห่งคว�มรู้

ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำ�คัญ

ด้านการจัดการศึกษา (๑ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที่ ๗ ครูปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท

หน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิด

ประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของก�รจดัก�รเรยีน

ก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

ก�รบริห�รจัดก�ร ด้านการจัดการศึกษา (๔ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที่ ๘ ผู ้บริห�รปฏิบัติง�นต�ม

บทบ�ทหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และเกิดประสิทธิผล

ม�ตรฐ�นที่ ๙ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  

และผูป้กครอง  ชมุชนปฏบิตังิ�นต�ม

บทบ�ทหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และเกิดประสิทธิผล

ม�ตรฐ�นที่  ๑๐ สถ�นศึกษ�มีก�รจัด

หลักสูตร  กระบวนก�รเรียนรู้  และ

กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนอย่�ง

รอบด้�น

ม�ตรฐ�นที่ ๑๑ สถ�นศึกษ�มีก�รจัดสภ�พ

แวดล้อมและก�รบริก�รที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒน�เต็มศักยภ�พ

ด ้านการสร ้างสังคมแห ่งการเรียนรู ้  

(๑ ม�ตรฐ�น) 

ม�ตรฐ�นที่ ๑๓ สถ�นศึกษ�มีก�รสร้�ง ส่ง

เสริม สนับสนุน ให้สถ�นศึกษ�เป็น

สังคมแห่งก�รเรียนรู้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภ�พของก�รบริห�ร

จัดก�รและก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลก�รส่งเสริมพัฒน�สถ�น

ศึกษ�เพื่อยกระดับม�ตรฐ�น รักษ�

ม�ตรฐ�น และพฒัน�สูค่ว�มเป็นเลศิ

ที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รปฏิรูป

ก�รศึกษ�

ก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยใน

ด้านการจัดการศึกษา (๑ ม�ตรฐ�น)

ม�ตรฐ�นที่ ๑๒ สถ�นศึกษ�มีก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ต�ม

ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงฯ

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑ ตัวบ่งชี้หลัก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒน�ก�รของก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยในโดยสถ�นศึกษ�และ

ต้นสังกัด
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ภาคผนวก ง

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู ้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษ�ประเด็นปัญห�หลักในก�รศึกษ�และ

ก�รเรียนรู้ที่ยึดโยงกัน และเน้นก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งเป็นระบบ มิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งที่แยกจ�กกันตั้งแต่

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู ้ เพื่อพัฒน�คนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์ก�รเรียนรู ้ เพื่อให้ 

ผู ้เรียนส�ม�รถพัฒน�คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒน�ครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้ส�ม�รถ 

เอื้ออำ�นวยให้เกิดก�รเรียนรู้ โดยก�รสร้�งครูยุคใหม่ที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม  

เข้�ม�เป็นคร ูคณ�จ�รย์ และปรบัระบบบรหิ�รจดัก�รให้มปีระสทิธภิ�พคล่องตวั เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษา และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในก�รบริห�รและจัดก�รศึกษ� เพื่อพัฒน�ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

ในก�รนีจ้ำ�เป็นตอ้งมีกลไกหรือหน่วยง�นทีว่ิเคร�ะห์ปัญห�ของระบบก�รศกึษ�และเรยีนรู้ และเชื่อมโยงกับ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหม�ย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวท�งปฏิรูประบบอย่�งเป็นขั้นตอน โดย

กำ�หนดประเด็นสำ�คัญของระบบก�รศึกษ�และเรียนรู้ที่ต้องก�รปฏิรูปอย่�งเร่งด่วนได้ สี่ประการหลัก ด้วยกันดังนี้

๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้ ตั้งแต่ปฐมวัย ส�ม�รถเรียนรู ้ด้วยตนเองและ

แสวงห�คว�มรู ้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร ส�ม�รถคิด วิเคร�ะห์ แก้ปัญห�  

คิดริเริ่มสร้�งสรรค์ มีจิตส�ธ�รณะ มีระเบียบวินัย คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกลุ ่มได้ 

อย่�งเป็นกัลย�ณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่�นิยม มีจิตสำ�นึกและคว�มภูมิใจในคว�มเป็นไทย  

ยึดมั่นก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจก�รทุจริตและต่อต้�น

ก�รซื้อสิทธิ์ ข�ยเสียง ส�ม�รถก้�วทันโลก มีสุขภ�พก�ย สุขภ�พใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกำ�ลังคนที่มีคุณภ�พ 

มีทักษะคว�มรู ้พื้นฐ�นที่จำ�เป็น มีสมรรถนะ คว�มรู ้ คว�มส�ม�รถ ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  

รวมทั้ง มีโอก�สเรียนรู้อย่�งเท่�เทียม เสมอภ�ค จึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิรูปดังนี้

๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้

เพือ่ให้มกี�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�และเรยีนรู ้ในทกุระดบั/ประเภทก�รศกึษ�ทีไ่ด้ม�ตรฐ�นต�ม

เกณฑ์จึงควรเร่งดำ�เนินก�ร ดังนี้

มาตรการหลัก :

๑) จัดให้มีระบบก�รศึกษ�เรียนรู้และวัดประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นม�ตรฐ�น ส�ม�รถ

เทยีบเคยีงกนัโดยให้มกี�รวดัผลระดบัช�ตใินชัน้ปีสดุท้�ยของแต่ละช่วงชัน้ และนำ�ผลม�ใช้ปรบัปรงุก�รเรยีนก�รสอน 

ส่วนชั้นปีที่เหลือให้เป็นก�รวัดผลระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ส่วนในระดับอุดมศึกษ�และก�รอ�ชีวศึกษ�ให้มีผลระดับ

ช�ติเมื่อจบหลักสูตร
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๒) แก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็กและสถ�นศึกษ�ที่ด้อยคุณภ�พ ให้ส�ม�รถ

จัดก�รเรียนก�รสอนที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๓) ส่งเสริมบทบ�ทของครอบครัว และสร�้งคว�มเข้มแข็งของครอบครัว ในก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้

ของบุตรหล�น ในทุกระดับ/ประเภทก�รศึกษ�

มาตรการ :

๔) พฒัน�และเตรยีมคว�มพร้อมของเดก็ปฐมวยัก่อนเข้�เรยีนประถมศกึษ� โดยเฉพ�ะก�รให้คว�ม

รูแ้ก่พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทัง้ผูเ้ตรยีมตวัเป็นพ่อแม่ เพือ่ให้เดก็ปฐมวยัมพีฒัน�ก�รต�มวยัอย่�งมคีณุภ�พ และมคีว�ม

พร้อมในก�รศึกษ�และเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น

๕) จัดหลักสูตร กระบวนก�รเรียนก�รสอน กิจกรรมก�รวัดและประเมินผลทุกระดับและประเภท

ก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ เพือ่เอือ้ต่อก�รพฒัน�ผูเ้รยีนอย่�งรอบด้�น ทัง้ร่�งก�ย อ�รมณ์ สงัคม สตปัิญญ� ให้ส�ม�รถคดิ 

วเิคร�ะห์ แก้ปัญห� มคีณุธรรม จรยิธรรม ค่�นยิม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์   มผีลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนสงูขึน้ รวม

ทัง้จดับรกิ�รก�รศกึษ�และเรยีนรูด้้วยรปูแบบทีเ่หม�ะสมสำ�หรบับคุคลทีม่คีว�มส�ม�รถและศกัยภ�พพเิศษด้�นต่�งๆ

๖) พัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ�ทุกระดับ/ประเภทและสนับสนุนก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอก เพื่อนำ�ผลม�ใช้ปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

๗) พัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นอ�ชีวศึกษ� ให้ส�ม�รถผลิตกำ�ลังคนที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถทั้งเชิง

วิช�ก�รและวิช�ชีพ มีคว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะในก�รประกอบอ�ชีพ เป็นกำ�ลังคนฐ�นคว�มรู้ ช่�งเทคนิคที่

มีฝีมือ และนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวช�ญ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยก�รทำ�ง�นสอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รของผู้ใช้

๘) ปฏิรูปอุดมศึกษ� โดยเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พสู่คว�มเป็นเลิศ สนับสนุนก�รจัดกลุ่มสถ�บัน

อดุมศกึษ�ต�มพนัธกจิทีเ่ป็นจดุเน้นต�มคว�มเชีย่วช�ญ และสร้�งเครอืข่�ยระหว่�งกนั รวมทัง้เชือ่มโยงกบัก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�น อ�ชีวศึกษ� เพื่อพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และสังคมก�รเรียนรู้ ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม

ตลอดจนพัฒน�ก�รศึกษ�ศิลปศ�สตร์ (Liberal arts education) ในฐ�นะโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รเรียนรู้ กำ�จัดก�ร

ปลอมแปลงคุณวุฒิและก�รซื้อปริญญ�บัตร โดยมีม�ตรก�รลงโทษทั้งบุคคลและสถ�บันที่เกี่ยวข้อง

๙) ส่งเสรมิก�รอนรุกัษ์ และใช้ภ�ษ�ไทยอย่�งถกูต้องควบคูก่บัก�รเรยีนรูภ้�ษ�ส�กลเป็นภ�ษ�ทีส่อง

ตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และสนับสนุนก�รเรียนรู้ภ�ษ�ที่ส�ม เช่น ภ�ษ�เพื่อนบ้�นในกลุ่มอ�เซียน ภ�ษ�ที่

สนใจ เป็นต้น

๑๐) พัฒน�เทคโนโลยีเพื่อก�รศึกษ� รวมทั้งเนื้อห�และวิธีก�รที่เหม�ะสม เพื่อช่วยในก�รศึกษ�

เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะนำ�และด้วยตนเอง

๑.๒ ผลติและพฒันาก�าลงัคนทีม่คีณุภาพ มสีมรรถนะและความรู ้ความสามารถ มาตรการหลกั :

๑) พฒัน�กรอบม�ตรฐ�นคณุวฒุแิห่งช�ต ิ(National Qualification Framework) เพือ่ก�รรบัรอง

สมรรถนะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในทุกระดับ / ประเภทก�รศึกษ�โดยเฉพ�ะคุณวุฒิวิช�ชีพ 
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(Vocational Qualification) เพื่อก�รรับรองสมรรถนะ คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นต�มม�ตรฐ�นอ�ชีพ

และต�มคว�มต้องก�รของผู้จ้�งง�น และพัฒน�หลักสูตรฐ�นสมรรถนะระบบก�รจ้�งง�นและกำ�หนดเงินเดือน /  

ค่�ตอบแทนต�มสมรรถนะ เพื่อจูงใจผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�ม�กขึ้น

มาตรการ :

๒) จัดก�รศึกษ�และเรียนรู้อ�ชีวศึกษ� โดยเน้นก�รปฏิบัติในสัดส่วนม�กกว่�ทฤษฎีและก�รเรียน

รู้ง�นอ�ชีพ ขย�ยก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี สหกิจศึกษ� และก�รฝึกง�นให้ม�กขึ้นรวมทั้งส่งเสริมก�รทำ�ง�นระหว่�ง

เรียน ก�รพัฒน�ระบบสะสมหน่วยก�รเรียนทำ�นองธน�ค�รหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมก�รเรียนควบคู่กับก�รทำ�ง�น

๓) พัฒน�ระบบเตรียมคว�มพร้อม และก�รแนะแนวก�รศึกษ�และอ�ชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง

และส�ข�อ�ชีพต่�งๆ ตั้งแต่ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เพื่อเลือกเรียนต�มคว�มสนใจ คว�มถนัดและคว�มต้องก�ร

๔) พัฒน�หลักสูตรฐ�นวิช�ชีพต่อยอดจ�กก�รศึกษ�ภ�คบังคับ เพื่อให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�มีทักษะ 

คว�มรูด้้�นอ�ชพีส�ม�รถออกไปประกอบอ�ชพีได้ห�กไม่ศกึษ�ต่อ รวมทัง้สนบัสนนุก�รศกึษ�และเรยีนรู ้เพือ่ประกอบ

อ�ชีพอิสระ

๕) จัดตั้งสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ� ให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�กลุ ่มจังหวัด และจัดหลักสูตร

อ�ชีวศึกษ�ระดับต้น (ปวช. ๓ ปี) ระดับกล�ง (ปวส. ๒ ปี) และระดับเทคโนโลยีเฉพ�ะท�ง (ปริญญ�ตรี  

๒ – ๓ ปี) ให้มีคว�มต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อผลิตกำ�ลังคนต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น โดยเน้นคว�มร่วม

มือกับสถ�นประกอบก�ร

๖) สร้�งกลไกก�รวจิยัและถ่�ยทอดคว�มรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่�งภ�คธรุกจิเอกชน สถ�นประกอบ 

กับสถ�บันอุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�

๗) กำ�หนดทศิท�งคว�มต้องก�รกำ�ลงัคน และสร้�งระบบเครอืข่�ยคว�มร่วมมอืในก�รผลติและพฒัน�

กำ�ลงัคนจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ ทัง้สม�คมวชิ�ชพี สถ�นประกอบก�ร / องค์กรผูใ้ช้กำ�ลงัคน สถ�บนัก�รศกึษ� / ผูผ้ลติ

๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออำ�นวยให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ เป็นวิช�ชีพที่มีคุณค่� มีระบบ 

กระบวนก�รผลิต และพัฒน�ครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นเหม�ะสมกับก�รเป็น

วิช�ชีพชั้นสูง ส�ม�รถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิช�ชีพครูม�เป็นครู คณ�จ�รย์ มีปริม�ณครู คณ�จ�รย์ และ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งเพียงพอต�มเกณฑ์ และส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีคุณภ�พม�ตรฐ�น  

ขณะเดียวกันส�ม�รถพัฒน�ตนเองและแสวงห�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง มีสภ�วิช�ชีพที่เข้มแข็งบริห�รจัดก�รต�มหลัก 

ธรรม�ภิบ�ล เพื่อพัฒน�ครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี มีคว�มมั่นคงในอ�ชีพ 

มีขวัญกำ�ลังใจ อยู่ได้อย่�งยั่งยืน จึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิรูป ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการหลัก :

๑) ปรบัระบบก�รผลติ ก�รคดัสรร ค่�ตอบแทนและสวสัดกิ�ร ให้ส�ม�รถดงึดดูคนเก่งและด ีมใีจรกั

ในวชิ�ชพีม�เป็นคร ูคณ�จ�รย์ และบคุล�กรท�งก�รศกึษ� เช่น มรีะบบก�รให้ทนุก�รศกึษ�แก่ผูเ้รยีนด ีมใีจรกัม�เรยีน
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ครู และรับประกันบรรจุเป็นข้�ร�ชก�รครูเมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� หรือจัดให้นิสิต / นักศึกษ� ครุศ�สตร์ / ศึกษ�ศ�สตร์ 

ฝึกประสบก�รณ์ก�รสอนในสถ�นศึกษ�ไม่น้อยกว่� ๑ ปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของม�ตรฐ�นวิช�ชีพครู เป็นต้น

๒) ให้มีสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เน้นคว�มเป็นเลิศด้�นก�รผลิตครู วิจัยและพัฒน�เกี่ยวกับวิช�ชีพครู 

รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภ�พม�ตรฐ�นวิช�ชีพครูและสถ�บันผลิตครู

มาตรการ :

๓) ว�งแผนก�รผลิต ก�รพัฒน� และก�รใช้ครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งเป็น

ระบบให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร ทั้งระดับพื้นฐ�น อ�ชีวศึกษ� และอุดมศึกษ�  ทั้งก�รศึกษ�ในระบบ และก�ร

ศึกษ�นอกระบบ

๔) จัดระบบเพื่อให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�อื่นที่มีใจรักในวิช�ชีพม�เป็นครู  โดยศึกษ�วิช�ครูเพิ่ม

เติมต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด รวมทั้งส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�ระดมทรัพย�กรบุคคล  ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ปร�ชญ์ช�วบ้�น 

และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้สอนและพัฒน�ก�รเรียนรู้

๕) พัฒน�ระบบก�รผลิตครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรสำ�หรับก�รอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ� เชื่อม

โยงคว�มส�ม�รถในก�รสอน และประสบก�รณ์ในสถ�นประกอบก�ร รวมถึงก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม ผลผลิต

เชิงพ�ณิชย์

๒.๒ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการหลัก :

๑) ปรับปรุงและพัฒน�ระบบและเกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะวิช�ชีพครู ให้เชื่อมโยงกับคว�ม

ส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและเรียนรู้เพื่อพัฒน�ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๒) เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒน�และกองทุนส่งเสริมครู คณ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

๓) พัฒน�ครู คณ�จ�รย์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐ�นให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้น 

ผู ้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ครูประจำ�ก�รที่สอนไม่ตรงวิช�เอกให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอน

อย่�งมีคุณภ�พ รวมทั้งให้มีระบบและม�ตรก�รจูงใจให้ครู คณ�จ�รย์ ผู ้บริห�ร และบุคล�กรก�รศึกษ�  

ได้พัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง

มาตรการ :

๔) พฒัน�คณ�จ�รย์ ผูบ้รหิ�ร และบคุล�กรด้�นอ�ชวีศกึษ� และอดุมศกึษ�ให้ส�ม�รถจดัก�รเรยีน

ก�รสอน วิจัย และพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยี

๒.๓ การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรการหลัก :

๑) คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภ�ระง�นอื่นที่ไม่จำ�เป็นและจัดให้มีบุคล�กรส�ยสนับสนุนให้เพียงพอ 

เพื่อให้ครูได้ทำ�หน้�ที่พัฒน�ผู้เรียนอย่�งเต็มที่และมีโอก�สพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง
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๒) ปรับปรุงเกณฑ์กำ�หนดอัตร�ครู โดยพิจ�รณ�จ�กภ�ระง�นที่ชัดเจนร่วมด้วยและจัดให้มีจำ�นวน

ครูเพียงพอต�มเกณฑ์และมีวุฒิตรงต�มวิช�ที่สอน

มาตรการ :

๓) แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐ�นะของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรก�รศึกษ�ออกจ�กกัน

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ� ทุกระดับ/

ประเภท ให้ส�ม�รถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ และพัฒน�แหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำ�หรับก�รศึกษ�และเรียนรู้ทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เช่น ห้องสมุดประช�ชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนส�ธ�รณะ  

สวนพฤษศ�สตร์ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ก�รกีฬ�และนันทน�ก�ร เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมก�ร

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภ�พ จึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิรูป ดังนี้

มาตรการหลัก :

๑) รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักก�รอ่�นเป็นว�ระแห่งช�ติ และส่งเสริมให้มีก�รผลิตสื่อที่มีคุณภ�พ

และร�ค�เหม�ะสม

มาตรการ :

๒) พัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�และโครงสร้�งพื้นฐ�นให้เอื้อต่อก�รศึกษ�และเรียนรู้

๓) พัฒน�ห้องสมุดชุมชน ให้กระจ�ยอย่�งทั่วถึงในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต

๔) พัฒน�แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆที่หล�กหล�ย มีคุณภ�พ และกระจ�ยอย่�งทั่วถึง เช่น ศูนย์

ก�รเรยีนรูช้มุชน ศนูย์ก�รศกึษ�ตลอดชวีติ พพิธิภณัฑ์วทิย�ศ�สตร์ อทุย�นประวตัศิ�สตร์ เป็นต้น เพือ่เปิดโอก�สก�ร

ศึกษ�และเรียนรู้ที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต

๕) ส่งเสริมก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคมเพื่อเอื้อต่อก�รศึกษ�และเรียนรู้ ระดม

ทรัพย�กรบุคคล ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ปร�ชญ์ช�วบ้�น และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และ

พัฒน�ก�รเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น

๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่สถ�นศึกษ� เขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก�รมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภ�คเอกชน และทุกภ�คส่วน มีระบบ

ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล มีคว�มโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีก�รนำ�ระบบและวิธีก�ร

บริห�รจัดก�รแนวใหม่ม�ใช้ควบคู่กับก�รสร้�งผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง มีก�รบริห�รจัดก�รก�รเงินและงบประม�ณที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ (demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริก�ร จึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิรูป ดังนี้

๔.๑ กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรการหลัก :

๑) ให้มกีลไกขบัเคลือ่นก�รกระจ�ยอำ�น�จสูเ่ขตพืน้ทีแ่ละสถ�นศกึษ�อย่�งเป็นระบบต�มศกัยภ�พ

คว�มพร้อม
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มาตรการ :

๒) ให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จต�มศักยภ�พคว�มพร้อม โดยมีแผนก�รขับเคลื่อนก�รกระจ�ยอำ�น�จ

แบบขั้นบันไดต�มศักยภ�พคว�มพร้อม รวมทั้งมีแผนส่งเสริมเขตพื้นที่และสถ�นศึกษ�  ให้มีคว�มเข้มแข็งและคว�ม

พร้อม โดยมีเกณฑ์ก�รประเมินเพื่อจัดกลุ่มต�มศักยภ�พคว�มพร้อม

๓) สร้�งผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมก�รบริห�รเชิงคุณภ�พ และสนับสนุนสถ�นศึกษ�ที่มี

คว�มพร้อมให้ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รได้อย่�งอสิระ คล่องตวั เป็นสถ�นศกึษ�นติบิคุคลเตม็รปู และในระดบัอดุมศกึษ�

ให้พัฒน�สู่ก�รเป็นสถ�บันของรัฐในกำ�กับ

๔) พัฒน�ภ�วะผู้นำ�บริห�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ� โดยให้มีแผนพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ต�ม

ช่องท�งปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องท�งพิเศษ มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติ ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่ง เส้นท�งคว�ม

ก้�วหน้� และระบบก�รจูงใจ

๕) ปรับและพัฒน�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�รูปแบบใหม่ที่เน้นยุทธ์ศ�สตร์เชิงวิช�ก�ร โดย 

ลดภ�ระง�นเชิงธุรก�รและก�รสั่งก�ร แต่เน้นก�รให้คำ�ปรึกษ� ส่งเสริมสนับสนุนสถ�นศึกษ�ในพื้นที่ให้มีคว�ม 

เข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้�งกลไกก�รป้องกันก�รดำ�เนินก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งโดยไม่ชอบธรรม

๖) ส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับและประเภท โดยยึดพื้นที่เป็นฐ�น (area-base)  

ทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นต้น ให้มีคณะกรรมก�รก�รศึกษ�จังหวัด 

เพื่อประส�นและบูรณ�ก�รก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ทุกระดับและประเภท/สังกัดให้เกื้อกูลกัน

๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบ

การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการหลัก :

๑) ทบทวนระบบก�รบรหิ�รโดยองค์คณะบคุคลในทกุระดบั/ประเภทก�รศกึษ� ทัง้วธิกี�รได้ม�ของ

ผู้บริห�ร และคณะกรรมก�รต่�งๆ องค์ประกอบ และอำ�น�จหน้�ที่ ให้เป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

๒) ปรับระบบบริห�รง�นบุคคลของข้�ร�ชก�รครู ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 

และส�ม�รถส่งเสรมิสนบัสนนุก�รพฒัน�คร ูและวชิ�ชพีครใูห้เป็นวชิ�ชพีชัน้สงูทีม่คีณุค่�เป็นทีย่อมรบันบัถอืในสงัคม 

สร้�งกลไกก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล

มาตรการ :

๓) เสรมิสร้�งศกัยภ�พและคว�มเข้มแขง็ในก�รบรหิ�รจดัก�รโดยองค์คณะบคุคล ในระดบั/ประเภท

ต่�งๆ ทั้งกรรมก�รสถ�นศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� กรรมก�รสภ�สถ�บันอุดมศึกษ� และอื่นๆ ให้มีบทบ�ท

ในก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�ม�กขึน้ ต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล มคีว�มรบัผดิชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อก�รศึกษ�
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๔.๓ พฒันาการบรหิารการจดัการเพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาอย่างมคีณุภาพ เพือ่ให้ประช�ชน

ทกุคนตัง้แต่แรกเกดิจนตลอดชวีติ ประช�ชนทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั ผูด้้อยโอก�ส ผูย้�กไร้ ผูพ้กิ�รหรอืทพุพลภ�พ ผูอ้ยู่

ในสภ�วะย�กลำ�บ�ก ผูบ้กพร่องท�งร่�งก�ยและสตปัิญญ� และชนต่�งวฒันธรรม กำ�ลงัแรงง�นและผูส้งูอ�ยมุโีอก�ส

เข้�ถึงก�รศึกษ�และเรียนรู้ที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิตจึงกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิรูป ดังนี้

มาตรการหลัก :

๑) พัฒน�ระบบก�รศึกษ�และเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหล�กหล�ย เข้�ถึงได้ง่�ย มีระบบเทียบโอนคว�มรู้

และประสบก�รณ์ เพือ่ให้ประช�ชนทกุคน ทกุเพศ ทกุวยัมโีอก�สเข้�ถงึก�รศกึษ�และเรยีนรูอ้ย่�งต่อเนือ่งตลอดชวีติ 

กำ�ลังแรงง�นและผู้สูงอ�ยุ มีโอก�สศึกษ�และเรียนรู้เพิ่มเติมต�มคว�มต้องก�ร

๒) จดัให้ประช�ชนทกุคนได้รบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นอย่�งทัว่ถงึและมคีณุภ�พ โดยมเีป้�หม�ยไม่ตำ่�

กว่� ๑๕ ปีในสถ�นศกึษ�เพือ่ให้เกดิคว�มเสมอภ�คและเป็นธรรมโดยเฉพ�ะกลุม่ประช�ชนกลุม่ผูด้้อยโอก�ส ผูย้�กไร้ 

ผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พ ผู้อยู่ในสภ�วะย�กลำ�บ�ก ผู้บกพร่องท�งร่�งก�ยและสติปัญญ� และชนต่�งวัฒนธรรม และ

ระหว่�งหญิงและช�ย

๓) ส่งเสรมิก�รศกึษ�นอกระบบ และก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั เพือ่ส่งเสริมก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ

สร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้

มาตรการ :

๔) ส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�สำ�หรบัผูด้้อยโอก�ส เช่น โรงเรยีนศกึษ�สงเคร�ะห์  โรงเรยีนร�ชประช�

นุเคร�ะห์ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน เป็นต้น รวมทั้งก�รศึกษ�ของคณะสงฆ์ส�ยส�มัญเพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กด้อย

โอก�ส รวมทั้งพระและส�มเณรได้รับก�รศึกษ�ม�กขึ้น

๕) ส่งเสรมิก�รจดัวทิย�ลยัชมุชน เพือ่ให้ส�ม�รถเป็นกลไกสนบัสนนุพฒัน� เสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็ 

และตอบสนองคว�มต้องก�รของชุมชน ท้องถิ่น

๖) พัฒน�ระบบก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ� ให้เชื่อมโยงกับก�รเรียนก�รสอนและ

พัฒน�ผู้เรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๗) ปรับระบบก�รวัด ประเมินผลผู้เรียน ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ และระบบก�รรับเข้�ศึกษ�ต่อ 

ใหเ้อื้อตอ่ก�รจัดก�รศึกษ�ท�งเลือก และระบบก�รศึกษ�ทีย่ืดหยุ่น หล�กหล�ย โดยเน้นก�รพัฒน�ผู้เรียนเป็นสำ�คญั

๔.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน

และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร 

และสถ�บันสังคมอื่นทุกภ�คส่วน เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�และสนับสนุนก�รศึกษ�ม�กขึ้น จึงกำ�หนด

แนวท�งปฏิรูป ดังนี้
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๔.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาและสนับสนุน 

การศึกษา ให้ม�กขึ้น

มาตรการหลัก :

๑) สนับสนุน และมีม�ตรก�รจูงใจทั้งด้�นภ�ษีและสิทธิประโยชน์ต่�งๆ เพื่อให้เอกชนเข้�ม�ร่วม

จัดก�รศึกษ�และสนับสนุนก�รศึกษ�และเรียนรู้ในทุกระดับ/ประเภทให้ม�กขึ้นควบคู่กับก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร 

ก�รพัฒน�ครู คณ�จ�รย์และบุคล�กร และ/หรือก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยหัวที่เป็นธรรม เพื่อให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�น 

และเป็นก�รประกันคว�มเป็นธรรมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงก�รกำ�หนดแนวปฏิบัติที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกับรัฐ

๒) ลดบทบ�ทของรฐัในก�รจดัก�รศกึษ�เป็นหลกั ม�เป็นผูก้ำ�กบันโยบ�ย แผน ม�ตรฐ�นก�รศกึษ� 

นิเทศ และติดต�ม ประเมินผลก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� รวมทั้งก�รพัฒน�ต้นแบบที่ดี และส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง 

และขย�ยผล เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�และเรียนรู้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นและสอดคล้องกับแนวนโยบ�ยของรัฐ

มาตรการ :

๓) ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ทั้งใน

ระดับช�ติท้องถิ่น

๔) สนบัสนนุก�รศกึษ�ท�งเลอืก และก�รจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีน โดยบคุคล ครอบครวั สถ�นประกอบ

ก�ร องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ต�มคว�มต้องก�รที่แตกต่�งหล�กหล�ย โดยให้มี

คณะกรรมก�รระดับช�ติเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ยและก�รปฏิบัติ

๕) เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ในก�รส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�

คุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�เอกชน และก�รศึกษ�ท�งเลือก

๖) ส่งเสริมสนับสนุนสถ�บันครอบครัว (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถ�บันศ�สน� และสถ�บันก�รศึกษ� 

ร่วมพฒัน�ก�รศกึษ�ก�รเรยีนรู ้พฒัน�คณุธรรม จรยิธรรม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์แก่ผูเ้รยีนม�กขึน้ในรปูแบบ

หล�กหล�ย โดยปรับปรุงกลไกรองรับก�รบริห�รจัดก�รของสถ�นศึกษ�ให้ยืดหยุ่นและมีคว�มคล่องตัว

๗) ส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�และเรยีนรูข้องสถ�บนัศ�สน�และสถ�บนัท�งสงัคม ทัง้ทีเ่ป็นก�รศกึษ�

ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยในทุกระดับและประเภทก�รศึกษ� ร่วมจัดก�รศึกษ�และ

ก�รเรียนรู้ พัฒน�คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนในรูปแบบที่หล�กหล�ย

๘) พัฒน�ระบบก�รวัดประเมินผล ก�รรับเข้�ศึกษ�ต่อ ก�รจัดหลักสูตร ก�รเรียนก�รสอนให้เอื้อ

ต่อก�รศึกษ�ท�งเลือก และก�รศึกษ�นอกระบบ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๙) ส่งเสริมสนับสนุนสถ�บันครอบครัว สถ�บันศ�สน�และสถ�บันก�รศึกษ� ภ�คเอกชน องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สภ�หอก�รค้�ไทย สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และสถ�บันสังคมอื่น 

ร่วมจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ก�รพัฒน�คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน ก�รพัฒน�

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนม�กขึ้นในรูปแบบที่หล�กหล�ย
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๔.๔.๒   ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เข้ามาร่วมจัดและสนับสนุน

การจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ม�ร่วมจัดก�รศึกษ�และสนับสนุนก�รศึกษ� ต�ม

คว�มเหม�ะสมและคว�มต้องก�รของท้องถิ่นในทุกระดับ/ประเภทก�รศึกษ�ม�กขึ้น โดยคำ�นึงถึงคว�มสอดคล้อง

กับม�ตรฐ�นและระบบก�รศึกษ�ของช�ติ จึงกำ�หนดแนวท�งปฏิรูป ดังนี้

มาตรการหลัก :

๑) ส่งเสรมิให้ อปท. มบีทบ�ทม�กขึน้ทัง้ในก�รจดัก�รศกึษ�และเรยีนรูแ้ละก�รสนบัสนนุก�รศกึษ�

และเรียนรู้ ต�มคว�มต้องก�รของประช�ชนในท้องถิ่น รวมทั้งก�รพัฒน�หลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญ� 

ทรัพย�กร วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตและคว�มเข้มแข็งของชุมชน

๒) เตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�ศักยภ�พในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของ อปท. รวมทั้งพัฒน�

สมรรถนะผู้บริห�รครู และบุคล�กรก�รศึกษ� อปท. ให้เป็นมืออ�ชีพ โดยกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นแกนกล�งในก�ร

สนับสนุนด้�นวิช�ก�ร และกำ�กับดูแลด้�นคุณภ�พ ม�ตรฐ�นท�งวิช�ก�ร

มาตรการ :

๓) จัดทำ�แผนบูรณ�ก�รเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดทำ�แผนที่ตั้งสถ�นศึกษ�และกำ�หนดเป้�หม�ยผู้เรียนแต่ละระดับ/ประเภท/สังกัดในพื้นที่

๔) ให้มีคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่  เพื่อกำ�หนด

นโยบ�ย แผน และทิศท�งก�รพัฒน�ก�รศึกษ� และคณะกรรมก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� เพื่อพัฒน�คุณภ�พ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕) พัฒน�ระบบและกลไกก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของท้องถิ่น ให้เอื้อต่อก�รสนับสนุน 

ก�รจัดก�รศึกษ�และคว�มเป็นอิสระในก�รบริห�รจัดก�รของสถ�นศึกษ�และท้องถิ่นจัดกลุ ่มสถ�นศึกษ� 

ต�มคว�มพร้อม

๖) พฒัน�เครอืข่�ยคว�มร่วมมอืด้�นก�รศกึษ�ของ อปท. ทัง้กบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� สถ�บนั

อุดมศึกษ� สถ�บัน/หน่วยง�นอื่นในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน อปท. สร้�งภ�คีเครือข่�ยด้วยกันเอง

๔.๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการหลัก :

๑) ปรบัปรงุก�รบรหิ�รจดัก�รเงนิและงบประม�ณ โดยเน้นอปุสงค์หรอืผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั (demand 

side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริก�ร

๒) ว�งแผนเป็นขั้นตอนและจัดระบบบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับก�รยุบ เลิก หรือควบรวมสถ�น

ศึกษ�ขน�ดเล็ก เพื่อให้ก�รใช้ทรัพย�กรก�รศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับอัตร�ก�รขย�ยตัว

ของประช�กรที่มีแนวโน้มลดลง โดยมีม�ตรก�รช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้เรียนและครูได้รับผลกระทบ
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มาตรการ :

๓) จัดสรรงบประม�ณโดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็นที่แตกต่�งแต่ละพื้นที่/

กลุ่ม โดยแยกงบประม�ณเพื่อพัฒน�คุณภ�พ และส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร หรือเพื่อแก้ไขปัญห�

หรือพัฒน�ต�มคว�มจำ�เป็นเฉพ�ะพื้นที่ งบประม�ณ ค่�ใช้จ่�ยร�ยหัวสำ�หรับผู้เรียนกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้พิก�ร  

ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ ผู้ด้อยโอก�ส เป็นต้น จ�กงบประม�ณปกติ

๔) พัฒน�ระบบก�รจัดสรรงบประม�ณระหว่�งรัฐบ�ลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ก�ร

ใช้งบประม�ณเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และส่งเสริมให้ อปท.จัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รศึกษ�และเรียนรู้ม�กขึ้น

๕) พฒัน�ระบบก�รจดัสรรทนุก�รศกึษ�ให้เปล่�และทนุกูย้มื เพือ่เป็นกลไกเพิม่โอก�สท�งก�รศกึษ� 

ก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนต�มคว�มต้องก�รของประเทศ

๖) ส่งเสริมก�รระดมทรัพย�กรและก�รลงทุนเพื่อก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ในรูปแบบต่�งๆ อย่�ง

หล�กหล�ยจ�กทุกภ�คส่วน โดยปรับกลไกของรัฐให้เอื้อและรองรับ

๗) พฒัน�ระบบก�รตดิต�มประเมนิผลประสทิธภิ�พและประสทิธผิลก�รใช้ทรพัย�กรเพือ่ก�รศกึษ�
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ภาคผนวก จ

ระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)

ภ�ยใต้แนวคดิและหลกัก�รดำ�เนนิง�นพฒัน�ระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในของสถ�นศกึษ�ทีม่แีนวปฏบิตัิ

ที่ดีนั้น ในส่วนที่หนึ่ง ต้องมีแผนพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ� โดยสถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�ระบบข้อมูลและส�รสนเทศ 

และใช้ในก�รจัดก�รบริห�รภ�ยในสถ�นศึกษ� จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ� ที่มุ่งเน้นคุณภ�พผู้เรียน  ด้วยก�ร

กำ�หนดวัตถุประสงค์  ตั้งเป้�หม�ย  กำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น/พัฒน� และระยะเวล�พัฒน� มีก�รจัดห�และ

จัดสรรทรัพย�กรที่จำ�เป็นทั้งในด้�นบุคคล เครื่องมือ  และงบประม�ณ รวมทั้งทำ�คว�มเข้�ใจในแนวปฏิบัติเพื่อสร้�ง

คว�มชัดเจนในก�รดำ�เนินง�นกับบุคล�กรทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

และในส่วนที่สองต้องมีระบบก�รบริห�รคุณภ�พสถ�นศึกษ� ต�มแนวคิดก�รพัฒน�เชิงระบบของเดมมิ่ง 

(Plan - Do - Check - Act) เป็นพื้นฐ�นก�รปฏิบัติง�น  ดังนี้

 P (Plan) วางระบบ  ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ และกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่จำ�เป็น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่

พึงประสงค์ต่อผู้เรียน

 D  (Do) การปฏิบัติ สถ�นศึกษ�มีก�รนำ�กระบวนก�รไปปฏิบัติ

 C (Check) การตรวจสอบ  สถ�นศกึษ�มกี�รตรวจสอบ  เฝ้�ตดิต�มและวดักระบวนก�รตลอดจนก�รบรรลุ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อผู้เรียน

 A (Act) การพัฒนาปรับปรุง  ปฏิบัติก�รเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกระบวนก�ร

 ทกุขัน้ตอนของก�รดำ�เนนิง�นพฒัน�ระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในของสถ�นศกึษ� เน้นก�รบรหิ�รจดัก�ร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐ�น (School – Based Management : SBM) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ประกอบด้วย คณะ

กรรมก�รสถ�นศกึษ� ผูป้กครอง ชมุชน และสถ�นศกึษ�เข้�ม�มส่ีวนร่วมคดิ ร่วมดำ�เนนิง�น ร่วมตดัสนิใจ (Decision-

Making) เพือ่เพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิ�พของก�รจดัก�รศกึษ�อย่�งแท้จรงิ และใช้หลกัก�รสร้�งเครอืข่�ยคว�ม

ร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนในก�รสนับสนุนและส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ร่วมกัน

(ปรับจ�กคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น, สำ�นักง�น. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ                           

ภ�ยในของสถ�นศึกษ�. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓.)
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ภาคผนวก ฉ

ขีดจ�ากัดล่าง

ขีดจ�ากัดล่าง  หม�ยถึง  คะแนนตำ่�สุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละชั้นและวิช�ในระดับช�ติ

วิธีคำ�นวณ ค่�ขีดจำ�กัดล่�ง คำ�นวณต�มสูตร ดังนี้

X  คือ  ค่�เฉลี่ยของคะแนนในวิช�และชั้นที่สอบ O-NET

S.D. คือ  ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น

n คือ  จำ�นวนผู้เข้�สอบในแต่ละวิช�และชั้นที่สอบ O-NET
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ภาคผนวก ช

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

เกณฑ์ก�รประเมินระดับคุณภ�พเป็นก�รนำ�ผลคะแนนในร�ยตัวบ่งชี้และในภ�พรวมม�เปรียบเทียบเพื่อ

พิจ�รณ�ระดับคุณภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�  ดังร�ยละเอียดต�มต�ร�ง

 

ช่วงคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) ระดับคุณภาพ

๔.๕๐ – ๕.๐๐ ดีม�ก

๓.๗๕ – ๔.๔๙ ดี

๓.๐๐ – ๓.๗๔ พอใช้

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๒.๔๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) ระดับคุณภาพ

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ดีม�ก

๗.๕๐ – ๘.๙๙ ดี

๖.๐๐ – ๗.๔๙ พอใช้

๕.๐๐ – ๕.๙๙ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๔.๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๒๐ คะแนน)

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๕
ระดับคุณภาพ

๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ ดีม�ก

๑๒.๐๐ – ๑๕.๙๙ ดี

๘.๐๐ – ๑๑.๙๙ พอใช้

๔.๐๐ – ๗.๙๙ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๓.๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ช่วงคะแนน (เต็ม ๒.๕ คะแนน)

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - ๕.๘
ระดับคุณภาพ

๒.๐๐ – ๒.๕๐ ดีม�ก

๑.๕๐ – ๑.๙๙ ดี

๑.๐๐ – ๑.๔๙ พอใช้

๐.๕๐ – ๐.๙๙ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๐.๔๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน) ระดับคุณภาพ

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ดีม�ก

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ดี

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ พอใช้

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ภาคผนวก ซ

คณะกรรมการบริหารส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 ดร.ชิงชัย ห�ญเจนลักษณ์      ประธ�นกรรมก�ร

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี    กรรมก�ร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ     กรรมก�ร

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      กรรมก�ร

 ดร.อมรวิชช์ น�ครทรรพ      กรรมก�ร

 ดร.สิริพร บุญญ�นันต์      กรรมก�ร

 น�งกอบก�ญจน์ วัฒนวร�งกูร     กรรมก�ร

 น�ยสมหม�ย ป�ริจฉัตต์      กรรมก�ร

 น�ยอภิช�ติ จีระวุฒิ       กรรมก�ร

 น�ยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์      กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี     ประธ�นกรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์     กรรมก�ร

 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์      กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์    กรรมก�ร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประส�ท สืบค้�     กรรมก�ร

 ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตย�รักษ์วิทย์   กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พินิติ รตะน�นุกูล     กรรมก�ร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น     กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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 หม�ยเหตุ 

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรัชญ� เวส�รัชช์ (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ – มกร�คม ๒๕๕๔)

 ศ�สตร�จ�รย์กติตคิณุ ดร.สมหวงั พธิยิ�นวุฒัน์ (กรรมก�ร) (ตัง้แต่กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๓ – พฤษภ�คม ๒๕๕๔) 

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวิมล ว่องว�ณิช (กรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - ตุล�คม ๒๕๕๔)

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ     ประธ�นกรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล    กรรมก�ร

 น�ยเขมทัต สุคนธสิงห์      กรรมก�ร

 ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี      กรรมก�ร

 ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์      กรรมก�ร

 น�ยพรชัย มงคลวนิช      กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมก�ร

 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม       กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมก�ร

 ดร.อุทัย ดุลยเกษม       กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      ประธ�นกรรมก�ร

 ดร.ดิเรก พรสีม�       กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์    กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทร์จิร� วงษ์ขมทอง    กรรมก�ร

 น�ยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศ�นติ์     กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมก�ร

 หม่อมหลวงปริยด� ดิศกุล      กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�     กรรมก�ร

 ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์      กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หม�ยเหตุ 

 น�ยสมนึก พิมลเสถียร (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๓ – มีน�คม ๒๕๕๔)

รองศ�สตร�จ�รย์ฉันทน� ไชยชิต (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๔ – กันย�ยน ๒๕๕๔)



114

ภาคผนวก ฌ

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

  ต�มทีส่ำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� (องค์ก�รมห�ชน) ได้ดำ�เนนิก�รพฒัน�ระบบ

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกได้ใช้เป็นคู่มือใน

ก�รประเมินสถ�นศึกษ�และส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์

  เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รในก�รจัดทำ�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม เป็นไปต�มระเบียบและหลัก

เกณฑ์ของสำ�นักง�นฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม โดยมี

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รดังนี้

  ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์      ประธ�นกรรมก�ร

  ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมก�ร

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมก�ร

  ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�     กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

  ต�มทีส่ำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� (องค์ก�รมห�ชน) มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�

เกณฑ์และวธิกี�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่ให้มกี�รตรวจสอบคณุภ�พของ

สถ�นศกึษ� โดยคำ�นงึถงึจดุมุง่หม�ย หลกัก�ร และแนวก�รจดัก�รศกึษ�ในแต่ละระดบัต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�

ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติประกอบกับก�รดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ต้อง

มีก�รพัฒน�คู่มือเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�น ทั้งคู่มือสำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และ

คูม่อืสำ�หรบัผูป้ระเมนิภ�ยนอกเพือ่ให้ก�รดำ�เนนิง�นประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มเป็นไปในทศิท�งเดยีวกนัและ

มีประสิทธิภ�พ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๘ โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์    ที่ปรึกษ� 

  ศ�สตร�จ�รย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   ประธ�นกรรมก�ระดับอุดมศึกษ�

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์      กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  รองศ�สตร�จ�รย์เรณู เวชรัชต์พิมล     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงค์สิน    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  รองศ�สตร�จ�รย์รัชต์วรรณ ก�ญจนปัญญ�คม   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นวลจิร� ภัทรรังรอง    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  รองศ�สตร�จ�รย์จันทนี เพชร�นนท์    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  รองศ�สตร�จ�รย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  ดร.กฤติม� เหมวิภ�ต      กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  น�งพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์      กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  น�งทิพย์ นิลนพคุณ      กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  น�ยเอกพงษ์ เล�หะเทียนสินธุ์     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      ประธ�นกรรมก�รด้�นก�รอ�ชวีศกึษ�

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี      กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�
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  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�นด� พูนล�ภทวี    กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ปร�นี พรรณวิเชียร    กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์แก้วต� ข�วเหลือง    กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ดร.คมศร วงษ์รักษ�      กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

  ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      ประธ�นกรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�     กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์      กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุช�ด� บวรกิตติวงศ์    กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  ดร.สมช�ย สังข์สี       กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  น�งวนิด� จันทร์วงศ์      กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  น�งสุภ�วดี จันทะดี      กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

  ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร      กรรมก�ร

  น�ยพรรษ� สุขสมจิตร์      กรรมก�ร

  น�ยน�วิน วิย�ภรณ์      กรรมก�รและเลข�นุก�ร

  หัวหน้�กลุ่มง�นประเมิน สมศ.     ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  เจ้�หน้�ที่กลุ่มง�นประเมิน สมศ.     ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษ�   ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

คณะทำ�ง�น   รองผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (น�ยน�วิน  วิย�ภรณ์)

    รองผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ดร.คมศร  วงษ์รักษ�)

    น�งส�วภ�รดี    เจียรนัยกูร

    น�งมณีรัตน์   จันทน�

น�งอรนิศ� เพชรผล

น�งส�วมนัญญ�  ง�มแสง

    น�งส�วนุชจรี ชมยินดี

    น�งส�วสุภ�พร  ศิริฉัตร

    น�งส�วพรวลัย  เบญจรัตนสิริโชติ

    น�งศิริธร   เวียนศิริ

    น�งส�วนพวรรณ  สุทธศิลป์

หม�ยเหตุ   ดร.เพชร�   พิพัฒน์สันติกุล  (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – ตุล�คม ๒๕๕๓)

น�งส�วนภ�ภร   ส่งแสง  (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภ�คม ๒๕๕๔)

จัดทำ�ต้นฉบับ   กลุ่มง�นประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น สมศ.

ประส�นก�รจัดพิมพ์  กลุ่มง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� สมศ.
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