คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

บทที่ ๒
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ โดยมุง่ เน้นคุณภาพของผูเ้ รียนเป็นหลัก เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าผูเ้ รียนจะได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน
ไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๑ แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๕๑ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๘๐ และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
๓) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพัฒนาการ โดยพิชญพิจารณ์           
(Peer Review)
๔) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ เพือ่ กระตุน้ ให้การประกันคุณภาพ
ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๕) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๒๐ และให้ความส�ำคัญกับคณะกรรมการ                   
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน               
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ                   
การประกันคุณภาพภายใน
๖) ลดจ�ำนวนตัวบ่งชี้และจ�ำนวนมาตรฐานส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี            ้
และมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

๒.๒ ค�ำนิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น
๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ดังนี้
กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ปี่ ระเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินบนพืน้ ฐานทีท่ กุ สถานศึกษาต้องมีและปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ สามารถชีผ้ ลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเชือ่ มโยง
กับการประกันคุณภาพภายใน ซึง่ เป็นการพัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑-๘
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส�ำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ                
สถานศึกษา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ - ๑๐
กลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของสถานศึ ก ษา                          
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ                
ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นตามกาลเวลาและปัญหาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีเป้าหมายทีแ่ สดงถึงความเป็นผูช้ ว่ ยเหลือสังคม
และแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษา เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชด�ำริ                 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การป้องกันสิ่งเสพติด การพร้อมรับ  
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การเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย การแก้ปัญหา              
ความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดและหน่วยงานต้นสังกัด
ให้การรับรองการก�ำหนดตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ และ ๑๒

๒.๓ หลักเกณฑ์การก�ำหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มกี ารพัฒนาตัวบ่งชี้
๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับ                 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงาน                        
ท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์            
ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ                       
๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ระบุว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข” การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๕ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการ               
ส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการด�ำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ระบุวา่
“ให้กระทรวงกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการ และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�ำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ ระบุวา่
“จัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ สถานการณ์”
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ระบุวา่
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมิน
มาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

๒.๔ การก�ำหนดค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้มี                   
ตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน จ�ำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีคา่ น�ำ้ หนักรวม ๘๐ คะแนน (โดยตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ - ๔ และตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ มีคา่ น�ำ้ หนัก               
๑๐ คะแนน ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ มีคา่ น�ำ้ หนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ - ๘ มีคา่ น�ำ้ หนัก ๕ คะแนน)ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์มจี ำ� นวน
๒ ตัวบ่งชี้ มีคา่ น�ำ้ หนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชีม้ คี า่ น�ำ้ หนัก ๕ คะแนน) และ ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม มีจำ� นวน
๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน)

๒.๕ ข้อมูลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
ใช้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานเฉลีย่ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ทมี่ กี ารด�ำเนินงาน
ไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานเฉลี่ย ๒ ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด�ำเนินงานไม่ครบ               
๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน ๑ ปีการศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๖ รูปแบบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีรปู แบบการประเมิน
๕ รูปแบบ ดังนี้
๑) การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๖.๒
๒) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๕.๑ - ๕.๘ และ ๘
๓) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ และ ๒.๒
๔) การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๒
๕) การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Better) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑

๒.๗ กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุม
มาตรฐานที่ว่าด้วย
๑) ผลการจัดการศึกษา
๒) การบริหารจัดการศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๔) การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๓ กลุม่ ตัวบ่งชี้ คือ กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน (๘ ตัวบ่งชี)้ กลุม่ ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี)้
และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้) มีจ�ำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น

มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ

มาตรฐานที่ ๓
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน
ศึกษา

มาตรฐานที่ ๒
การบริหารจัดการศึกษา

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
และต้นสังกัด
การประกันคุณภาพภายใน
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา

๑๑. ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒
การบริหารจัดการศึกษา

• กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนด            
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์
และผลกระทบได้ดี และมีความเชือ่ มโยงกับการประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนามาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๘๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

น�้ำหนัก (คะแนน)

๑

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๑๐

๒

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๐

๓

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๐

๔

ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น

๑๐

๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

๒๐

๖

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

๑๐

๗

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๕

๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

๕
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑

ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
น�้ำหนัก ๑๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย            
ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๑.๑
ผู้เรียนมีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย
๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๑ ผูเ้ รียนมีนำ�้ หนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทัง้ รูจ้ กั ดูแลตนเองให้มคี วามปลอดภัย
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๑ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
หมายถึง ผูเ้ รียนทีม่ นี ำ�้ หนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และ
สิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น
วิธีการค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
X
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐
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๑๐๐

๔

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ (๑ คะแนน)
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปีศึกษาล่าสุด เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง                    
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๑๕) หรือสถานศึกษามีผลคะแนนในระดับดีมาก ทั้ง ๓ ปีการศึกษา
กรณีที่ ๑ สถานศึกษามีผลคะแนนในปีการศึกษาล่าสุดต�่ำกว่าระดับดีมาก (ต�่ำกว่าร้อยละ ๙๐)
		
วิธีการค�ำนวณของเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
		 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก            
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ของปีการศึกษาล่าสุด                     
กับค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง                      
ให้มีความปลอดภัยของปีการศึกษาที่ผ่านมา (๑ ปีย้อนหลัง)
		
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๑๕
ให้นับว่าสถานศึกษามีพัฒนาการ (๑ คะแนน)
กรณีที่ ๒ สถานศึกษามีผลคะแนนในปีการศึกษาล่าสุดระดับดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยทั้ง ๓ ปี (ปีการศึกษาล่าสุดกับ ๒ ปีการศึกษาที่ผ่านมา) อยู่ในระดับดีมาก
(ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ถือว่าสถานศึกษามีพัฒนาการ  (๑ คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ การวัดส่วนสูง การชัง่ น�ำ้ หนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมพลศึกษา หรือ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๓. ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านน�้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย
๔. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการเจ็บป่วย สถิติการใช้ห้องพยาบาล และข้อมูลจาก                    
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
๕. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๖. ผลการสังเกตผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒

ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๓ คะแนน)

ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะ            
น่ารื่นรมย์ พัฒนา ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ                    
นอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และ
นันทนาการ
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๓ คะแนน)
พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผลงานของผู้เรียน จากองค์ประกอบ
๓ ข้อ ได้แก่
ข้อ ๑ การก�ำหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา
ข้อ ๒ มีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ข้อ ๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
๒. ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
๓. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ฯลฯ
๔. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
น�้ำหนัก ๑๐ คะแนน
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง                 
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
๒.๒ ผูเ้ รียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๒.๓ ผูเ้ รียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

น�้ำหนัก (คะแนน)
๔
๔
๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๑ ผูเ้ รียนเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง
น�้ำหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง หมายถึง ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะของการเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ตามประเด็นดังนี้  
๑. บ�ำรุง ดูแล กตัญญู สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ เช่น หุงข้าว                  
ท�ำอาหาร เสิร์ฟอาหาร มีการ์ดอวยพร ดอกไม้ ของขวัญให้ตามเทศกาล เป็นต้น
๒. ช่วยท�ำกิจธุระ การงาน เช่น ช่วยท�ำความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน ช่วยซื้อของ ช่วยกิจธุระ การงาน
ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
๓. สืบทอด รักษาวงศ์สกุล เช่นการไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นต้น
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี เช่น เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปฏิบัติตน
ในโอวาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปและกลับจาก
โรงเรียน เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ได้จากการส�ำรวจด้วยแบบบันทึกคุณลักษณะ                
ของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของ สมศ. โดยแบ่งระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย (มีการปฏิบัติสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) ระดับค่อนข้างน้อย              
(มีการปฏิบัติสม�่ำเสมอสัปดาห์ละ ๒ วัน) ระดับปานกลาง (มีการปฏิบัติสม�่ำเสมอสัปดาห์ละ ๓ - ๔ วัน) ระดับค่อน
ข้างมาก (มีการปฏิบัติสม�่ำเสมอสัปดาห์ละ ๕ - ๖ วัน) และระดับมาก (มีการปฏิบัติสม�่ำเสมอทุกวัน) โดยผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะการเป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองตามแบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๔

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการส�ำรวจจากแบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
และรับรองจากสถานศึกษา
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๒ ผูเ้ รียนเป็นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน
น�้ำหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๒ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคัน
และไม่มีปัญหาด้านการปกครอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของ               
ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและ                  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษากลางคัน
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง
วิธีการค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน ดังนี้
๒.๑) สุภาพ นอบน้อม หมายถึง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน�้ำใจ และเป็นมิตร เช่น ทักทาย
หรือ ยกมือไหว้เมื่อเจอครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ
๒.๒)โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจด้วยความสุขใจ อยากจะ
ให้คนอื่นได้รับการช่วยเหลือจากตนอย่างบริสุทธิ์ใจ เช่น การช่วยเพื่อนนักเรียนหรือช่วยครูถือของ                 
การแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ฯลฯ
๒.๓) รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หมายถึง เข้าใจความแตกต่างในความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ตั้งใจ
ฟังเพื่อนอภิปราย เล่าประสบการณ์หน้าห้อง รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุยขณะที่เพื่อนพูดฯลฯ
๒.๔) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจต่อตนเอง
และผู้อื่น ด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง และไม่หลอกหลวง เช่น พบสิ่งของหายแล้วน�ำไปคืน                            
ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ
๒.๕) มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้ เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลานั้น                  
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาเล่าเรียนของตน โดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรูต้ า่ งๆ
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เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนมาล่วงหน้าทุกครัง้ เมือ่ มีปญ
ั หาหรือข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษา
หาความรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อคลี่คลายปัญหาของตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจฟังครูสอนไม่ฟุ้งซ่าน                 
หมัน่ ตรวจตราว่า ครูสั่งให้ท�ำการบ้านอะไรบ้าง ตั้งใจท�ำงานที่ครูสั่งให้เรียบร้อย ฯลฯ
๒.๖) ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยบ�ำรุงดูแลรักษาสถานศึกษา
รวมทั้งดูแลตนเอง เช่น รดน�้ำต้นไม้หน้าชั้นเรียน ท�ำความสะอาดห้องเรียนตามเวรที่จัดรักษา
ทรัพย์สินหรือข้าวของตนเองไม่ให้สูญหาย ฯลฯ
๒.๗) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ฯลฯ
๒.๘) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
ของชาติไทย ประวัติของบุคคลส�ำคัญ มีความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่น             
ในการท�ำความดีตามหลักพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูน               
สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ
มีความรักความภูมิใจและธ�ำรงความเป็นไทย ฯลฯ
๒.๙) ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน มีความยึดมั่น ศรัทธา
และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
๐ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี
๑-๓ ข้อ

๑ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี
๔-๖ ข้อ

๒ คะแนน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี
๗-๙ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จ�ำนวนการขาดเรียน จ�ำนวนการทะเลาะวิวาท จ�ำนวนการผิด
ระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง เป็นต้น
๒. จ�ำนวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกความดี
๓. ผลงานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๓ ผูเ้ รียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
น�้ำหนัก ๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ที่แสดงถึง              
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยการบ�ำเพ็ญประโยชน์ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธีตามโอกาสอันควร            
และควรปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลาจนเป็นนิสยั เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน ช่วยท�ำความสะอาดสถานทีท่ เี่ ป็นของส่วนรวม
เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีท่ ำ� กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด
วางแผน ก�ำหนดกิจกรรม และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

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

X

๒

		

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของผู้เรียน เช่น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น
๔. สมุดบันทึกความดีของผู้เรียน
๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓

ผูเ้ รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
น�้ำหนัก ๑๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง หมายถึง ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูจ้ ากการอ่าน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๓.๑
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผูเ้ รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓.๑ ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูจ้ ากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการแสวงหา
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ที่บันทึกไว้ในเอกสาร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่าน การดู การฟัง และการเขียน
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอจากการอ่านและใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ                  
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

X

๑๐๐

ร้อยละของผู้เรียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
X
๕
๑๐๐		
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน การดูการฟัง
และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๓. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู           ้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๔. ข้อมูลการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน และข้อมูลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓.๒ ผูเ้ รียนเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผูเ้ รียนเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น
ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ นื่ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาจากการดู การฟัง
การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปฏิทินกิจกรรมประจ�ำปีของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อมูลการด�ำเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันส�ำคัญต่างๆ การทัศนศึกษา
๔. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือผลการประเมินการจัดกิจกรรม
๕. ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
๖. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการท�ำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔

ผูเ้ รียนคิดเป็น ท�ำเป็น
น�้ำหนัก ๑๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๔.๑
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
๔.๒ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔.๑ ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                  
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดเป็นระบบ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด ตามทีก่ ำ� หนดในหลักสูตรแกนกลาง                        
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามเกณฑ์การพิจารณา
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก�ำหนด                  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔.๒		 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลาง                 
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีความสามารถในการท�ำงานและการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ นื่ และเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก�ำหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามเกณฑ์การพิจารณา
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด

X

๑๐๐

X

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจ�ำนวนผูเ้ รียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ตามทีก่ ำ� หนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้น
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน
น�้ำหนัก ๒๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของสถาบัน               
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจ�ำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละ                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ขีดจ�ำกัดล่าง หมายถึง คะแนนต�่ำสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ชั้นและวิชา
โดยค่าขีดจ�ำกัดล่าง ค�ำนวณจากสูตร ดังนี้
(2.58 × SD.)
X−
n
(2.58 × SD.)
X −คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในวิชาและชั้นที่สอบ O-NET
n
× SD
(2.58
.)คื.)อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
×
(2.58
SD
X X− −
n n คือ จ�ำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาและชั้นที่สอบ O-NET

พัฒนาการทางการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้
ที่
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
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น�้ำหนักจาก
น�้ำหนักจาก
น�้ำหนัก
ชื่อตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ คะแนนพัฒนาการ
รวม
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
๒.๐
๐.๕
๒.๕
และพลศึกษา ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                         
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
๒.๐
๐.๕
๒.๕
อาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู ้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้                   
๒.๐
๐.๕
๒.๕
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๑ 		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
		 ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย หมายถึง กลุม่ สาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง ซึง่ แสดงถึงการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ติดต่อธุรกิจการงาน การพัฒนาอาชีพ และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ถือเป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรกั ษ์ และสืบสานให้คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทักษะทีต่ อ้ งฝึกฝน
จนช�ำนาญในการใช้เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งต้องเรียนรู้ทั้ง  
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
		
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๒ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งมุ่งให้ได้เรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้              
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หา และน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ การเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระนีม้ สี าระหลักทีจ่ ำ� เป็น
คือ จ�ำนวนและการด�ำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น รวมทั้ง                       
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
		
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

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

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๓		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
		 ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระที              ่
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส�ำคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ ละแก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
มีการท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมะสมกับระดับชั้น โดยได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญให้เรียนรู้
คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
		
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

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

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๔ 		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
		 ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุม่ สาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง
เป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  
เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม ได้ก�ำหนดให้เรียนรู้สาระต่างๆ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี X
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

๑๐๐

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

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
คะแนนที่ได้
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
๐.๕
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
๐.๒๕
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
๐
และวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชั้น
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๕ 		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
		 ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางเป็น                
กลุ่มสาระที่ว่าด้วยภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวโยง
กับทุกมิติของชีวิต มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ให้ยั่งยืน ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีสาระที่เรียนรู้ ได้แก่ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว             
การเคลื่อนไหว การออกก�ำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ                   
และการป้องกันโรค รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
ในระดับชั้น ป.๓
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
ในระดับชั้น ป.๖
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
ในระดับชั้น ม.๓
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี  
ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ
พลศึกษา ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
คะแนนที่ได้
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๕
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐.๒๕
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๐
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓              
และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๖ 		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
		 ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งแสดงถึงการมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
		
ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

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

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๗ 		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง              
ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนแบบองค์รวม เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการท�ำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�ำคัญในการเรียนรู้ ได้แก่ การด�ำรงชีวติ และครอบครัว การออกแบบ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการอาชีพ
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              
ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๓
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับดี ในระดับชั้น ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ

X

๑๐๐

๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
คะแนนที่ได้
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
๐.๕
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
๐.๒๕
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
๐
เทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓                 
ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕.๘		 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
		 ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
น�้ำหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งพัฒนา           
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ รวมทัง้ มีความเข้าใจเรือ่ งราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคม
โลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ สาระส�ำคัญที่เรียนรู้ ได้แก่
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับ                
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
วิธีการค�ำนวณผลสัมฤทธิ์
๑. ค�ำนวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในแต่ละช่วงชั้น (จ�ำนวนช่วงชั้นขึ้นอยู่กับที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี
X
๑๐๐
จ�ำนวนผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นทั้งหมดที่เข้าสอบ
๒. ค�ำนวณหาค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
จ�ำนวนช่วงชั้นที่เปิดสอน
เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก�ำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐

X

๒
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ระดับดี
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา

คะแนนที่ได้
๐.๕
๐.๒๕
๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้การภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖             
ม.๓ และ ม.๖
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
น�้ำหนัก ๑๐ คะแนน

ค�ำอธิบาย
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ หมายถึง การด�ำเนินการของสถานศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอน              
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๖.๑
ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖.๑ ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�ำอธิบาย
ประสิทธิผลการด�ำเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการสนับสนุนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน ๕ ข้อ ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเอง              
อย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง
๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ
		
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทกุ คนอย่างสม�ำ่ เสมอ
		
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการน�ำผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
มีการด�ำเนินการ
มีการด�ำเนินการ
มีการด�ำเนินการ
มีการด�ำเนินการ
มีการด�ำเนินการ
อย่างมีคุณภาพ ๑ ข้อ อย่างมีคุณภาพ ๒ ข้อ อย่างมีคุณภาพ ๓ ข้อ อย่างมีคุณภาพ ๔ ข้อ อย่างมีคุณภาพ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
๒. แผนการจัดการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ของครู
๓. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น               
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จ�ำนวน ๘ ข้อ ดังนี้
๑. การก�ำหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทีเ่ ป็นความคิดรวบยอด
หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นรายบุคคล แล้วน�ำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรูท้ ที่ า้ ทาย
ความสามารถของผู้เรียน
๓. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อน�ำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
๕. การจัดเตรียมและใช้สอื่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม น�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาประยุกต์
ในการจัดการเรียนการสอน
๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน�ำมา
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
๗. การวิเคราะห์ผลการประเมินและน�ำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง                    
การจัดการเรียนการสอน
๘. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการด�ำเนินการของครู ตามข้อ ๑-๘
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ครูต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ

๒ คะแนน
ครูตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ

๓ คะแนน
ครูตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ – ๗๔
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ

๔ คะแนน
ครูตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕ – ๘๙
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ

๕ คะแนน
ครูตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ทั้ง ๘ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด�ำเนินการของครูตามข้อ ๑-๘
๒. แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ที่ครูด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๓. ข้อมูลจากการนิเทศ ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของครูตามข้อ ๑-๘
๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
๕. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มคี ณ
ุ ภาพ  ยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง   
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาท หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา จ�ำนวน ๔ ข้อ ดังนี้
ข้อที่ ๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา(๒ คะแนน)
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษา            
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
		 ๑) ด้านวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๗ ข้อ คือ
๑. การพัฒนาหรือการด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖. การวัดผล ประเมินผล และด�ำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙. การนิเทศการศึกษา
๑๐. การแนะแนว
๑๑. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๕. การจัดท�ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		 ๒) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๒ ข้อ คือ
๑. การจัดท�ำแผนงบประมาณและค�ำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
๒. การจัดท�ำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงาน               
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

		

42

การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การวางแผนพัสดุ
การก�ำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท�ำและจัดหาพัสดุ
๑๔. การจัดหาพัสดุ
๑๕. การควบคุมดูแล บ�ำรุงรักษาและจ�ำหน่ายพัสดุ
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
๑๙. การน�ำเงินส่งคลัง
๒๐. การจัดท�ำบัญชีการเงิน
๒๑. การจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒. การจัดท�ำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ
๑. การวางแผนอัตราก�ำลัง
๒. การจัดสรรอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. การเปลี่ยนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. การด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖. การลาทุกประเภท
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘. การด�ำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐. การรายงานการด�ำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒. การออกจากราชการ
๑๓. การจัดระบบและการจัดท�ำทะเบียนประวัติ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔. การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน                            
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง               
การศึกษา
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด�ำเนินการที่เกี่ยวกับ                    
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
			 ๔) ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ
๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘. การด�ำเนินงานธุรการ
๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๐. การจัดท�ำส�ำมะโนผู้เรียน
๑๑. การรับนักเรียน
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๕. การทัศนศึกษา
๑๖. งานกิจการนักเรียน
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร              
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ (ท) การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
๒๐. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๒๑. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทัง้ ๔ ด้าน โดยยึดหลักความคุม้ ค่า คือการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
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เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�ำเนินการในแต่ละด้าน
ได้อย่างน้อย
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๖๙

๑ คะแนน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�ำเนินการในแต่ละด้าน
ได้อย่างน้อย
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๗๙

๑.๕ คะแนน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�ำเนินการในแต่ละด้าน
ได้อย่างน้อย
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐-๘๙

๒ คะแนน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ด�ำเนินการในแต่ละด้าน
ได้ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒ ที่ได้ระบุไว้ในข้างต้นใช้ส�ำหรับสถานศึกษาที่สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่นให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบของหน่วยงาน
ต้นสังกัดนั้นๆ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อที่ ๑
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
๒. แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี
๓. ปฏิทินปฏิบัติงานประจ�ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๔. รายงานการประชุมทีแ่ สดงถึงการน�ำผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ
คณะกรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น มาสื่อสารกับบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับทีร่ ะบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๖. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๘. วารสาร/จุลสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของสถานศึกษาไปสู่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงข้อมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการในด้านวิชาการ              
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
๑๐. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๑. ผลจากการสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ ๒

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑ คะแนน)
คือ การได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อที่ ๕ ข้อที่ ๑๓
และข้อที่ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนี้
๑) องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
๓) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของสถานศึกษา
๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำสาระหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

		
สถานศึกษา

๕) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานตามแผนของ                    

๖) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ               
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๗) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ                      
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๘) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ                     
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
๙) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่งเสริมให้มกี ารระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
๑๐) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๑๑) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
๑๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพือ่ ด�ำเนินงาน
ตามระเบียบ
๑๓) สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง้
และให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มี
การประชุม
๑๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๗๕ รับทราบและพึงพอใจต่อผล                   
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ด�ำเนินการได้
ต�่ำกว่า ๗ ข้อ

๒ คะแนน
ด�ำเนินการได้
๘-๙ ข้อ

๓ คะแนน
ด�ำเนินการได้
๑๐-๑๑ ข้อ

๔ คะแนน
ด�ำเนินการได้
๑๒-๑๓ ข้อ

๕ คะแนน
ด�ำเนินการได้
ครบถ้วน ๑๔ ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้
๕

X

๑

= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อที่ ๒
๑. เอกสาร/หลักฐาน ทีแ่ สดงรายละเอียดการก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลสถานศึกษา
รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียดการด�ำเนินการตามระบบการก�ำกับดูแลสถานศึกษา โดยมี
เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ              
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๓. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการติดตามผล                  
การด�ำเนินงานส�ำคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน
และงบประมาณ โดยเฉพาะการด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่เป็นมติของ                
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนด
ให้มีระบบการประเมินตนเอง และมีการด�ำเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. ผลการส�ำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการ                
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๑ คะแนน)
คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
		 ๑) มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
				ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การจัดสิง่ แวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี เช่น ไม่มีแหล่งน�้ำขัง มีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีแหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะ              
น�ำโรคต่างๆ เป็นต้น
		 ๒) มีความปลอดภัย
			 ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์                
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ หรือทรัพยากรอืน่ ๆ ของสถานศึกษาให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี ใช้การได้ และไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ รียน
ครู บุคลากรในสถานศึกษา
		 ๓) มีความสวยงาม
				ความสวยงาม หมายถึง การจัดสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงาม เป็นที่น่ารื่นรมย์
แก่ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาและผู้เข้ามาพบเห็น รวมทั้งมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การท�ำกิจกรรม                  
ตามสภาพและบริบทของแต่ละสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ได้ ๑ ข้อ
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๐.๕ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ได้ ๒ ข้อ

๑ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ได้ทั้ง ๓ ข้อ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อที่ ๔

ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ คะแนน)
พิจารณาจากการทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ
มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในข้างต้น โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ ๑ ข้อ

๐.๕ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ ๒ ข้อ

๑ คะแนน
สถานศึกษาด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ครบทั้ง ๓ ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๗
คะแนนรวม = คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑ + คะแนนตามถ่วงน�้ำหนักเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒
ของตัวบ่งชี้ที่ ๗       + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๔
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)

ค�ำอธิบาย
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด หมายถึง การด�ำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุวา่ “ก�ำหนดให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน” ทีย่ ดึ หลักการมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาได้ ดังนั้นในการประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ไม่ต้องท�ำการประเมินใหม่ โดยมีการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/ต�ำรา                  
วิธีการเรียนการสอน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)
๒. จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ                          
สถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณา
ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ย้อนหลัง ๓ ปี               
โดยใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๒ กรณี ได้แก่
เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
กรณีที่ ๑ เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๔
ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ๑ ปี
คือ ปี ๒๕๕๓ เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ ๘ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
กรณีที่ ๒ สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด                        
แบ่งเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ใช้คะแนนเฉลีย่ จากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (เชิงปริมาณ)
๒. ดูพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เชิงพัฒนาการ)
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ค่าน�้ำหนัก
คะแนน
๕

๕

๒.๕
๒.๕

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

แนวทางการพิจารณา กรณีที่ ๒
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ใช้คา่ คะแนนเฉลีย่ จากคะแนนผลการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  (๕ คะแนน)
แบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ใช้คะแนนเฉลีย่ จากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด (๒.๕ คะแนน) โดยมีตัวอย่างการใช้ข้อมูลคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน               
โดยต้นสังกัดในการหาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๓
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี   คือ ปี ๒๕๕๕,
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
วิธีการค�ำนวณตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ดังนี้
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จ�ำนวนปี
เกณฑ์การให้คะแนน
น�ำคะแนนเฉลีย่ ทีค่ ำ� นวณได้จากเกณฑ์พจิ ารณาเชิงปริมาณ มาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
๑ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ต�่ำกว่า ๑.๕๑

๒ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๑.๕๑ -๒.๕๐

๓ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๒.๕๑-๓.๕๐

๔ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๓.๕๑-๔.๕๐

๕ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย  
ตั้งแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป

การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนักของเกณฑ์พิจารณาเชิงปริมาณ
คะแนนที่ได้
๕

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ

๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน) ดังนี้
ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ย้อนหลัง ๓ ปี โดยมีตัวอย่างการใช้
ข้อมูลคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ดังนี้
- สถานศึกษาทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
- สถานศึกษาทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

49

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ
คะแนน
๐
๑
๒

ผลการด�ำเนินงาน
มีระดับพัฒนาการลดลง
ไม่มีพัฒนาการ หรือ มีระดับพัฒนาการคงที่
มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ มีคะแนนคงเดิมตั้งแต่ระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๑ ขึ้นไป)

การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนักของเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
คะแนนที่ได้
๒

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘ กรณีที่ ๒
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘ =    คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ +
   คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

• กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งความส�ำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน          
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ             
หน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน)
ล�ำดับที่
ตัวบ่งชี้
๙
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถานศึกษา
๑๐
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตัง้ สถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลการด�ำเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา            
ซึ่งก�ำหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด ทีก่ ำ� หนดเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ์ทสี่ ถานศึกษาก�ำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ      
เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนด                              
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในสถานศึกษา และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา และ
เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผน          
การปฏิบัติงานประจ�ำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ             
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๔. หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ
เป็นต้น
๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง ผลการด�ำเนิน
งานตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ซึง่ เป็นผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานของสถาน
ศึกษานั้นๆ เช่น โรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา วิถีพุทธ สองภาษา เป็นต้น
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�ำหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือ             
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา รวมทั้งก�ำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์
การด�ำเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดอย่าง               
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในสถานศึกษา และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา และ                   
เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
๕. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก�ำหนด และได้รับรางวัล
จากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก�ำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง                
ให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ
สถานศึกษาที่ก�ำหนด หรือผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น
เอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

• กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึง
ความเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษา เช่น การปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริม
และสืบสานโครงการตามพระราชด�ำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา การป้องกันสิ่งเสพติด การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและ
ความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดและหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก�ำหนด            
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน)
ล�ำดับที่
ตัวบ่งชี้
๑๑
ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๑๒
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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น�้ำหนัก (คะแนน)
๕
๕

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ ผลการด�ำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒ คะแนน และ BETTER ๓ คะแนน)
ค�ำอธิบาย
ผลการด�ำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการก�ำหนด
มาตรการที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเน้น            
การแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้ง
มีการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
ดูจากการด�ำเนินโครงการพิเศษที่สถานศึกษาก�ำหนดเพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา
ทั้งในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทั้งการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (๒ คะแนน)
๑. มีการด�ำเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้อย ๒ โครงการ ต่อปีการศึกษา
๒. มีการด�ำเนินงานเข้าสู่ระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๓. บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการพิเศษไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบ            
สถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
คะแนนที่ได้
๕

X

๒

= คะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

เกณฑ์การพิจารณา BETTER
ดูผลการเปลีย่ นแปลงของการพัฒนาทีด่ ขี นึ้ จากการแก้ปญ
ั หา (BETTER) เช่น ปัญหาผูเ้ รียนขาดสารอาหาร
ปัญหาท้องวัยใส การแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา การมีแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (๓ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑

๒

๓

เกณฑ์การประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของจ�ำนวนโครงการที่สถานศึกษาด�ำเนินการมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น             
ในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทั้งจากการน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ของจ�ำนวนโครงการที่สถานศึกษาด�ำเนินการมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น           
ในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทั้งจากการน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา และ/หรือ
ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทั้งจากการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ การจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
คะแนนรวม		 =
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   

คะแนนถ่วงน�้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ +
คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา BETTER

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด�ำเนินงาน รวมทั้งความส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่า
ต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
น�้ำหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

ค�ำอธิบาย
ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการก�ำหนดมาตรการที่น�ำมาปรับปรุง            
และพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ.
และ/หรือ หน่วยงานสนับสนุน เช่น ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการก�ำหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อตกลงในการด�ำเนินงาน
และการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล
โดยพิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง ดังนี้
๑. กลุ่มที่ต้องยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไม่ได้รับการรับรอง
๒. กลุ่มที่ต้องรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี
๓. กลุม่ ทีต่ อ้ งพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ คือ สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ตามมาตรการที่น�ำมา
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา
๑. มีแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีตามมาตรการที่น�ำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มี
คุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและ                          
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด)
๒. มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอืน่ ๆ
๓. มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)
๔. มีผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๕. มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด�ำเนินงาน รวมทั้งความส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม                
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
๔. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ของ
สถานศึกษา
๕. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
57

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทาง               
การพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๒ แนวทางคือ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการประเมินแบบโดดเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพดังนี้

๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
พิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้
๑. การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้              
มีตัวบ่งชี้พื้นฐาน จ�ำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักรวม ๘๐ คะแนน (โดยตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๔ และตัวบ่งชี้ที่ ๖ มีค่าน�้ำหนัก
๑๐ คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ มีค่าน�้ำหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ ๗ - ๘ มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มีจ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน) และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
มีจ�ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน�้ำหนัก ๕ คะแนน)
๒. การค�ำนวณผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นน�ำเสนอโดยค�ำนวณผลเป็นรายตัวบ่งชี้และแยกตามแต่ละประเภท
ของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ในการค�ำนวณทศนิยม ใช้ทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง
หากทศนิยมต�ำแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และน�ำเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใช้พิจารณา
ตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง
ประเภทของตัวบ่งชี้

จ�ำนวนตัวบ่งชี้

คะแนนเต็ม

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๘

๘๐

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

๒

๑๐

ตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริม

๒

๑๐

๑๒

๑๐๐

ภาพรวม
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๓. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นการน�ำผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพือ่ พิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยก�ำหนดมิติของการพิจารณาทั้งรายตัวบ่งชี้ ประเภทของตัวบ่งชี้ และในภาพรวม ตามเกณฑ์ในการตัดสินผล                
ดังรายละเอียดตามตาราง
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

๐.๐๐ - ๑.๕๐

ต้องปรับปรุง

๔. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สมศ. จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. ก�ำหนด ดังนี้
๑. การรับรองมาตรฐานระดับตัวบ่งชี้
๑) มีคะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตั้งแต่ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป
๒) มีตัวบ่งชี้ย่อยอย่างน้อย ๒๐ ตัวบ่งชี้ ที่ต้องมีคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป
๓) ไม่มีตัวบ่งชี้ย่อยตัวใดมีคะแนนต�่ำกว่า ๒.๕๑ คะแนน
๒. การรับรองมาตรฐานในภาพรวม
๑) สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถานศึกษาตัง้ แต่ ๔.๐๐ คะแนนขึน้ ไป
๒) สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีขึ้นไป (มีคะแนนตั้งแต่ ๓.๗๕
คะแนนขึ้นไป) ไม่ต�่ำกว่า ๓ มาตรฐานใน ๔ มาตรฐาน
๓) สถานศึกษาไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง (มีคะแนนน้อยกว่า ๒.๕๑ คะแนน)

๓.๒ การประเมินแบบโดดเด่น
เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ จึงมี
แนวทางการประเมินแบบโดดเด่น เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน            
การจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินแบบโดดเด่นเพิ่มเติมได้
แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แนวทาง
“๑ ช่วย ๙ ” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา) กล่าวคือ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องเป็นแกนน�ำ               
ให้สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาอีก ๙ แห่ง ให้ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีเงื่อนไขในการขอรับการประเมิน ดังนี้
๑. เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ขอรับการประเมินเอง
๒. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. ทุกระดับชั้น
ที่เปิดสอน และมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
๓. สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น ต้องเป็น
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ในระดับควรปรับปรุง หรือระดับพอใช้
หรือระดับดีเท่านั้น
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คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ
ดังนัน้ สถานศึกษาทีข่ อรับการประเมินแบบโดดเด่นจะต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุม
ประเด็นตามแนวทางการขอรับการประเมินแบบโดดเด่น และตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้อื่นๆ                     
ที่สถานศึกษาใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและจัดส่งมายัง สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามตามปกติ
๕. สถานศึกษา จ�ำนวน ๙ แห่ง ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น
จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา                 
ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะต้องมี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ แห่ง
๖. สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นนั้น อาจจะเป็น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
แบบโดดเด่น มีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จ�ำนวน ๒ แห่ง และเป็น                  
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๗ แห่ง เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ใน
พื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้
ขั้นตอนในการขอรับการประเมินแบบโดดเด่น มีดังนี้
๑. สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเพือ่ รับการประเมินแบบโดดเด่น ต้องเสนอโครงการแจ้งให้ สมศ. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน หรืออย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการด�ำเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินแบบโดดเด่นตามแนวทางทีเ่ ลือก เช่น แจ้งรายชือ่ สถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย
การพัฒนา จ�ำนวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่าย และระยะเวลาที่ใช้                
เพื่อการพัฒนา เป็นต้น เพื่อที่ สมศ. จะได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมินเป็นการเฉพาะ
๒. คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ                
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.)
๓. สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๔. สถานศึกษาด�ำเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สมศ.
๕. สมศ. ด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเด่น
๖. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินแบบโดดเด่น
๗. สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับประติมากรรมคุณภาพ เพื่อแสดง ณ สถานศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถานศึกษามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
๒. ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๓. การศึกษาของประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่
ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้ด�ำเนินการร่วมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้น
มีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาทีส่ ถานศึกษาทีข่ อรับการประเมินเป็นผูร้ เิ ริม่ ร่วมด�ำเนินการ และก�ำกับ
ติดตามตลอดระยะเวลาที่ก�ำหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดย
รวมจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างแท้จริง และสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบ
โดดเด่น ทั้ง ๙ แห่ง มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลัก
เป็นผู้ดูแล
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ใบแทรกคําผิด
- หน้า ๒๒ คําอธิบาย ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับดี เพิม่ ประโยคท้ายย่อหน้า “(ในระดับชัน้ ป.๓ ให้ใช้
ผลการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด)”
- หน้า ๔๓ ข้อ ๔) ด้านการบริหารทัวไป
่ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ แก้ไขเป็ น ๒๑ ข้อ
- หน้า ๔๔ หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒ แก้ไขเป็ น เกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑
- หน้า ๔๖ ข้อที่ ๔ ความยังยื
่ นและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ คะแนน)
ให้เพิม่ ประโยค “ ในข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ในข้างต้น” หน้าประโยค โดยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- หน้า ๔๘ คําอธิบาย ในประโยคสุดท้าย แก้ไขจาก “ ดังนัน้ ในการการประเมินตัวบ่งชีน้ ้ี จะใช้คา่ เฉลีย่
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ไม่ตอ้ งทําการประเมินใหม่ โดยมีการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้” แก้ไขเป็ น “ ดังนัน้ ในการการประเมินตัวบ่งชีน้ ้ี จะใช้คา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมินระบบ
การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ไม่ตอ้ งทําการประเมินใหม่ โดยมีการดําเนินการดังต่อไปนี้”
- หน้า ๔๘ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ แก้ไขดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
นํ้าหนัก
๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๒.๕ คะแนน และเชิ งพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)
คําอธิ บาย
พัฒ นาการของการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและต้ น สัง กัด หมายถึ ง
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงทีว่ ่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุว่า “กําหนดให้สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน” ทีย่ ดึ หลักการมีสว่ นร่วมของชุมชนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการส่งเสริม สนับสนุ น และกํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ทัง้ นี้สถานศึกษาจะต้องดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัว บ่งชี้ต ามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุ ณภาพภายในจากต้นสังกัด
จะสามารถสะท้อนประสิท ธิผ ลของคุณภาพการดําเนิ นงานด้านต่ างๆ ของสถานศึกษาได้ ดังนัน้ ในการ
ประเมินตัวบ่งชี้น้ีจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ไม่ตอ้ งทําการประเมินใหม่ โดยมีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/
ตํารา วิธกี ารเรียนการสอน สิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ การศึกษา)
๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิ จารณา
ใช้คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ย้อนหลัง
๓ ปี โดยใช้คะแนนตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีแนวทางการพิจารณา ๒ กรณี ดังนี้ คือ
ค่า
นํ้าหนัก
แนวทางการพิ จารณา
คะแนน
๕
กรณี ที่ ๑ เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รบั การประเมิ นคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔
ใช้ คะแนนผลการประเมิ น ระบบการประกั น คุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา
โดยต้นสังกัด ๑ ปี ยอ้ นหลัง
กรณี ที่ ๒ สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ ร ับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ๕
ใช้ ค ะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนผลการประเมิ นระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โดยต้นสังกัด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ
ดังนี้
๑. เชิ งปริ มาณ ใช้คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด (๒.๕ คะแนน)
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ๒ ปี
ย้อนหลัง
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน ๓ ปี
ย้อนหลัง
วิ ธีการคํานวณ
คํานวณหาค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ดังนี้
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จํานวนปี

เกณฑ์การให้คะแนน
นําคะแนนเฉลีย่ ทีค่ าํ นวณได้มาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
๑ คะแนน
มีคะแนนเฉลีย่
ตํ่ากว่า ๑.๕๑

๒ คะแนน
มีคะแนนเฉลีย่
ตัง้ แต่ ๑.๕๑ -๒.๕๐

การคิ ดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้
๕

๓ คะแนน
มีคะแนนเฉลีย่
ตัง้ แต่ ๒.๕๑-๓.๕๐

๔ คะแนน
๕ คะแนน
มีคะแนนเฉลีย่
มีคะแนนเฉลีย่
ตัง้ แต่ ๓.๕๑-๔.๕๐ ตัง้ แต่ ๔.๕๑ ขึน้ ไป

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์
การพิจารณาเชิงปริมาณ

๒. เชิ งพัฒนาการ ดูพฒ
ั นาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๒.๕ คะแนน)
ใช้ ค ะแนนเฉลี่ย ของผลการประเมิน ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดย
ต้นสังกัด ย้อนหลัง ๓ ปี (ใช้คะแนนเฉลีย่ เชิงปริมาณ จากข้อ ๑) เทียบกับคะแนนผลการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดปีล่าสุด
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ผลการดําเนิ นงาน
๐
ระดับคุณภาพผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในลดลง
๑
ระดับคุณภาพผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในคงที่
๒
ระดับคุณภาพผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในเพิม่ ขึน้ หรือ รักษาระดับ
คุณภาพผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในไว้ในระดับดีมาก
การคิ ดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้
= คะแนนถ่วงนํ้าหนัก
X ๒.๕
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
๒
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘ กรณี ที่ ๒
คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณา
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘ =
ข้อ ๑ + ข้อ ๒

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. รายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
- หน้า ๕๘ ข้อ ๒ การคํานวณผลการประเมิน แก้ไขตารางท้ายหน้า ตัดคอลัมน์ “คะแนนทีไ่ ด้ออก”
- หน้า ๕๙ ข้อ ๓ การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตัดออก และ ข้อ ๔ การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้ปรับเป็ นข้อ ๓ และแก้ไขดังนี้
๓. การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตัง้ แต่ ๘๐.๐๐ คะแนน
ขึน้ ไป
๒) มีตวั บ่งชี้อย่างน้ อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทัง้ หมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ที่มรี ะดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้
ตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป
๓) ต้องไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดอยูใ่ นระดับคุณภาพควรปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุง

