คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
โรงเรียนพระปริยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา
ฉบับสถานศึกษา

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

คานา
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อว่ำ สมศ.
จัดตัง้ ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖
ว่ำด้ว ยมำตรฐำนและกำรประกันคุ ณ ภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็ นองค์กำรมหำชนทำหน้ ำที่พฒ
ั นำเกณฑ์
วิธกี ำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มกี ำรตรวจสอบคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุง่ หมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ
สมศ. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) โดยไม่มกี ำร
ตัดสินผลกำรประเมิน แต่เป็ นกำรประเมินเพื่อยืนยันสภำพจริงของสถำนศึกษำ ขณะเดียวกันถือเป็ นกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ เพื่อให้ปฏิบตั ิได้ถู กต้องตำมหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำหรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เป็ นกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่
ระบุไว้ในพระรำชกฤษฎีกำของกำรจัดตัง้ สมศ. โดยนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรกมำใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทัง้ ประเมินผลสัมฤทธิ ์ที่เกิดขึน้ เพื่อกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เป็ นกำรประเมินเพื่อยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมำกกว่ำกระบวนกำรโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ของแต่ละสถำนศึกษำซึ่ งการประเมิ นคุณภาพภายนอกและการประเมิ นซา้ สาหรับสถานศึกษาในรอบ
สามนี้ จะต้องดาเนิ นการให้เสร็จสิ้ นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านัน้

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุง่ โรจน์)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔

๒

สารบัญ
บทนา
บทที่ ๑ การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคูม่ อื การประเมิน
๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
บทที่ ๒ คาอธิ บายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๑ แนวคิดและทิศทาง
๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
๒.๓ หลักเกณฑ์การกาหนดตัวบ่งชี้
๒.๔ การกาหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้
๒.๕ ข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา
๒.๖ รูปแบบการประเมิน
๒.๗ รายละเอียดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐาน
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓.๒ การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๓.๓ เงือ่ นไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทที่ ๔ กระบวนการประเมิ นคุณภาพภายนอก
๔.๑ การจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก
๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๔.๓ ขัน้ ตอนการประเมิน
๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมินภายนอก
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
ภาคผนวก ข กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาคผนวก ง กรอบแนวทางการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
ภาคผนวก จ ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
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สารบัญ
ภาคผนวก ฉ ขีดจากัดล่าง
ภาคผนวก ช เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
ภาคผนวก ซ รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) และคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ภาคผนวก ฌ คณะผูม้ สี ว่ นร่วมให้ขอ้ มูลในกำรพัฒนำตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสำมัญ
ศึกษำ
ภาคผนวก ญ คณะผูจ้ ดั ทา

๔

หน้ า
๑๐๐
๑๐๑

๑๐๒
๑๐๕

๑๐๖

บทนา
ตำมหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รบั
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกห้ำปี นับตัง้ แต่กำรประเมินครัง้ สุดท้ำย และเสนอผลกำร
ประเมินต่ อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักกำรสำคัญ
ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่ำกำรประกันคุณภำพภำยนอกให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมำย
และหลักกำร ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้มกี ำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๒. ยึดหลักควำมเทีย่ งตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐำนข้อมูลตำมสภำพควำมเป็ นจริงและ
มีควำมรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
๓. สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพทำงกำรศึกษำกับจุดมุ่งหมำยและหลักกำรศึกษำของชำติ
โดยให้มเี อกภำพเชิงนโยบำย ซึง่ สถำนศึกษำสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้เต็มตำมศักยภำพของสถำนศึกษำและผูเ้ รียน
๔. ส่ ง เสริม สนับสนุ น และร่ว มมือ กับ สถำนศึก ษำในกำรพัฒ นำระบบกำรประกัน คุ ณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ
๕. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณภำพ และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ เอกชน
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น บุ ค คล ครอบครัว องค์ก รชุ ม ชน องค์ก รวิช ำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
๖. ค ำนึ ง ถึง ควำมเป็ น อิส ระ เสรีภ ำพทำงวิช ำกำร เอกลักษณ์ ปรัช ญำ ปณิธ ำน/วิสยั ทัศ น์
พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
ทัง้ นี้ กฎกระทรวงว่ำด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดให้ สมศ.ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรือ่ งต่ำงๆ ดังนี้
๑. มำตรฐำนทีว่ ่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ
๒. มำตรฐำนทีว่ ่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๓. มำตรฐำนทีว่ ่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
๔. มำตรฐำนทีว่ ่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน

๕

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน สมศ. ได้กำหนดตัวบ่งชี้ จำนวน ๑๒
ตัวบ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ๔ มำตรฐำนตำมที่กฎกระทรวงฯ กำหนด โดยแบ่งเป็ น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัว
บ่งชีพ้ น้ื ฐำน จำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้

๖

บทที่ ๑
การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประเมินคุ ณภาพภายนอกเป็ นการประเมิน ผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่ ว ยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้การพัฒนาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียงิ่ ขึน้ ซึง่ ต้องเริม่ ต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกากับติดตามคุณภาพ และมี
ระบบประเมินตนเองก่ อ น ต่ อ จากนัน้ จึงรับการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดาเนิน การ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา กำรประเมินคุณภำพภำยในและ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงควรสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เพรำะต่ำงมุ่งสู่มำตรฐำนหรือ
คุณภำพทีค่ ำดหวังให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน โดยมีวตั ถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิ น
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
๑) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดาเนินพันธกิจด้านต่างๆ
๒) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เพื่อ รายงานระดับ คุ ณ ภาพและพัฒ นาการในด้ า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาขอ ง
สถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึก ษา กรอบแนวทาง และวิธกี ารที่ สมศ. กาหนด ซึ่งสอดคล้อ งกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
๒) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์ รวมทัง้
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้นาสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายของ
ภาครัฐ
๓) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ
๔) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง
๕) เพื่อ ส่ ง เสริม ให้ส ถานศึก ษามี ทิศ ทางที่ส อดคล้ อ งกัน ในการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกกับ
การประเมินคุณภาพภายใน
๗

๖) เพื่อ สร้า งความร่ว มมือ และมีเ ป้ า หมายร่ ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด และหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
๗) เพื่อ รายงานผลการประเมินคุ ณภาพและเผยแพร่ผ ลการประเมิน คุ ณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรมต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยทาให้
การผลิตกาลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจยั และการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับ
ความต้องการของสังคมและประเทศ
๒) สถานศึกษา หน่ วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นระบบในการกาหนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและมีความเป็ นเลิศ
ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิ น
คู่ม ือ กำรประเมิน คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสำม ระดับ กำรศึก ษำขัน้ พื้น ฐำน จัด ท ำขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็ น
เอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบตั งิ ำนของสถำนศึกษำ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
๑) เพื่อ เป็ นแนวทางในการกาหนดตัว บ่งชี้ในการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการ
ประเมินทุกด้านตามพันธกิจ
๒) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ให้เป็ นระบบ ครบถ้วน
และสืบค้นได้งา่ ย สาหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๓) เพื่อ เป็ นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่ อ นที่จะรับการประเมินคุ ณภาพ
ภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุ ว่า “ให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ม ีระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกันระบุถงึ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกไว้ว่า “ให้มสี านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์การมหาชน
ทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธกี ารประเมินคุ ณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึก ษาเพื่อให้ม ี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ปกติท่ตี ้องดาเนินการอย่างต่ อเนื่อง โดยมีการควบคุ มดูแลปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ด้วย
๘

เหตุ น้ีระบบการประกันคุ ณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ ป จั จัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์
ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้ นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนัน้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงตาม
แผนภาพที่ ๑ ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็น ว่ า เมื่อ สถานศึก ษามีก ารด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในแล้ ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึง่ เป็ นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หน่ วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็ นเอกสารเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหน่ วยงานต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนัน้ สถานศึกษาจาเป็ นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองทีม่ คี วามลุ่มลึก
สะท้อนภาพทีแ่ ท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ

๙

บทที่ ๒
คาอธิ บายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. มี แ นวคิ ด และหลั ก การในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้ นคุณภาพของผู้เ รียนเป็ นหลัก เพื่อให้ความมันใจว่
่ าผู้เรียน
จะได้รบั การศึกษาที่มคี ุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิน่ ใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพ
เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
๒.๑ แนวคิ ดและทิ ศทาง
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็ นหลัก ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
โดยให้น้าหนักร้อยละ ๗๕
๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้ าหนักร้อยละ ๒๕ เพื่อให้ความสาคัญกับคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ครู เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ คุ ณ ภาพและความพร้อ มของผู้ เ รีย น การจัด
การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นส าคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็ นฐาน และการประกันคุ ณภาพ
ภายใน
๔)ประเมิน โดยวิธ ีก ารและข้อ มู ล ทัง้ เชิงปริม าณ เชิงคุ ณภาพ และพัฒ นาการ โดยพิชญพิจ ารณ์
(Peer Review)
๕) ประเมิน โดยการยืน ยัน รายงานการประเมิน ตนเองที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ กระตุ้ น ให้
การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้
๖) ลดจานวนมาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปจั จัยนาเข้าและ
กระบวนการให้อยูใ่ นระบบการประกันคุณภาพภายใน
๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
๑) ก าหนดตัว บ่ ง ชี้ท่ีมุ่ ง การประเมิน ผลผลิต ผลลัพ ธ์ แ ละผลกระทบ มากกว่ า ป จั จัย น าเข้า และ
กระบวนการ
๒) คานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา
๓) เน้นตัวบ่งชีท้ งั ้ คุณภาพและปริมาณ ทัง้ เชิงบวกและลบ
๔) ตระหนักถึงความสาคัญของปจั จัย ข้อจากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็ นไทย
๕) ให้ม ีต ัวบ่ งชี้พ้ืนฐานเท่ าที่จาเป็ น แต่ ย งั คงอ านาจจ าแนก โดยเพิ่มตัวบ่ งชี้อ ัตลักษณ์ และตัวบ่ งชี้
มาตรการส่งเสริม
๖) คานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๐

๒.๓ หลักเกณฑ์การกาหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้กาหนดตัวบ่งชีเ้ ป็ น ๓ กลุ่ม
คือ กลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้พ้ืน ฐาน กลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้อ ัต ลัก ษณ์ และกลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้ม าตรการส่ ง เสริม ให้ส อดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึง่ กาหนดให้ สมศ.ทา
การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึก ษาแต่ ล ะแห่ง ตามมาตรฐานการศึก ษาของชาติแ ละครอบคลุ ม
หลักเกณฑ์ในเรือ่ งต่อไปนี้ คือ ๑)มาตรฐานทีว่ ่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
๒)มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓)มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และ ๔)มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

๑. ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
๒. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
๓. ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
๔. ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
๕. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ
๗. ประสิท ธิภ าพของการบริห ารจัด การและการพัฒ นา
สถานศึกษา
๘. พั ฒ นาการของการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑๑. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
๑๒. ผลการส่ ง เสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่อ ยกระดับ
มาตรฐาน รัก ษามาตรฐาน และพัฒ นาสู่ค วามเป็ น เลิศ
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

๑๑

ผลการจัดการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
การบริหารจัดการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน

ผลการจัดการศึกษา

ผลการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบตั ไิ ด้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ทป่ี ระเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัต ถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่ งผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึ ง กลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้ท่ีป ระเมิน ผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็ นผู้กาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชีแ้ นะ ป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม
ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลีย่ นตามกาลเวลาและปญั หาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่
แสดงถึงความเป็ น ผู้ช้นี าสังคม อาทิ การรักชาติ การบารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัต ริย์ การ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การน้ อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบตั ิเ ป็ นแบบอย่าง การสร้า งสังคมสันติสุ ข และความปรองดอง การส่ งเสริมความร่ว มมือ ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และ
ความประหยัด รวมทัง้ การแก้ปญั หาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบตั ภิ ยั และสิง่ เสพติด เป็ นต้น
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานและตัวบ่งชีต้ ่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ดังนี้
มาตรฐานทีว่ ่าด้วย
การบริหารจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗)

มาตรฐานทีว่ ่าด้วย
การจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
(ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖)

มาตรฐานทีว่ ่าด้วย
ผลการจัดการศึกษา
(ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑-๕)

มาตรฐานทีว่ ่าด้วย
การประกันคุณภาพภายใน
(ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘)

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและตัวบ่งชีต้ ่างๆ ในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ
๑๒

๒.๔ การกาหนดค่าน้าหนักตัวบ่งชี้
การกาหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีดงั นี้
ตารางที่ ๒ น้าหนักตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

๑. ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
๒. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
๓. ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
๔. ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
กลุ่มตัวบ่งชี้
๕. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
พืน้ ฐาน
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
รวมน้าหนัก
๙. ผลการพัฒ นาให้บ รรลุ ต ามปรัช ญา ปณิ ธ าน/วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
อัตลักษณ์
สถานศึกษา
รวมน้าหนัก
๑๑. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
รวมน้าหนัก
รวมน้าหนักทัง้ ๑๒ ตัวบ่งชี้

๑๓

น้าหนัก
คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕
๘๐
๕
๕
๑๐
๕
๕
๑๐
๑๐๐

๒.๕ ข้อมูลการดาเนิ นงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิ จารณา
ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นการประเมินคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษา
ขัน้ พื้ น ฐาน ใช้ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ นงานเฉลี่ ย ๓ ปี การศึ ก ษาย้ อ นหลั ง ก่ อ นการประเมิ น
(กรณีสถานศึกษาเปิ ดใหม่ท่ีมกี ารดาเนินงานไม่ครบ ๓ ปี การศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานเฉลี่ย
๒ ปี ก ารศึก ษาล่ าสุ ด หรือ หากมีก ารด าเนิ น งานไม่ค รบ ๒ ปี ก ารศึกษา ให้ใ ช้ข้อ มูล ผลการด าเนิ น งาน
๑ ปีการศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)
๒.๖ รูปแบบการประเมิ น
การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘) ระดับ การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
มีรปู แบบการประเมิน ๕ รูปแบบ ดังนี้
๑) การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๖.๒
๒) การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑, ๕.๑, ๕.๒ และ ๘
๓) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒ และ ๒.๒
๔) การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖.๑, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๒
๕) การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑
๒.๗ รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตั ว บ่ ง ชี้ พื้ น ฐาน หมายถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี ป ระเมิน ภายใต้ ภ ารกิ จ ของสถานศึ ก ษา โดยก าหนด
ตัว บ่ง ชี้ และเกณฑ์ก ารประเมินบนพื้นฐานที่ทุ กสถานศึก ษาต้อ งมีและปฏิบ ัติไ ด้ ซึ่งสามารถชี้ผ ล ลัพ ธ์แ ละ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่าน้ าหนัก ๘๐
คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อตัวบ่งชี้
ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ผูเ้ รียนคิดเป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
๑๔

น้าหนัก
(คะแนน)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ดี
น้าหนัก
๑๐ คะแนน
คาอธิ บาย
ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ดี หมายถึง ผูเ้ รียนทีม่ นี ้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ รวมทัง้ รูจ้ กั ดูแลตนเองให้มคี วามปลอดภัย และผูเ้ รียนทีม่ สี ุนทรียภาพ มีความชื่นชม รับรู้
ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรูส้ กึ ในสิง่ ดีงาม
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑
๑.๒

น้าหนัก
(คะแนน)
ผูเ้ รียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทัง้ รูจ้ กั ดูแลตนเอง
๕
ให้มคี วามปลอดภัย
ผูเ้ รียนมีสุนทรียภาพ
๕
ชื่อตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผูเ้ รียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทัง้ รู้จกั ดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย
น้าหนัก
๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๔ คะแนน และพัฒนาการ ๑ คะแนน)
คาอธิ บาย
ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทัง้ รู้จกั ดูแลตนเองให้ มี ความ
ปลอดภัย หมายถึง ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านั กงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) และผู้เรียน
ปลอดจากปญั หาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่ มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๔ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ นี ้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๑.๒ ร้อยละของผูเ้ รียนทีป่ ลอดจากปญั หาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่ มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น

๑๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีม่ คี ุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
X๔

๑๐๐

๒. เกณฑ์การพิ จารณาพัฒนาการ (๑ คะแนน)
สถานศึกษามีค่าเฉลีย่ ร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปีการศึกษาทีผ่ ่านมาหรือ
มีค่าเฉลีย่ ร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดอยูใ่ นระดับดีมาก (ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๙๐ ขึน้ ไป)
ให้นบั ว่าสถานศึกษามีพฒ
ั นาการ (๑ คะแนน)

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ข้อมูลเชิงประจักษ์ทไ่ี ด้จากการสังเกตผูเ้ รียน
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ การวัดส่วนสูง การชังน
่ ้ าหนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข หรือ กรมพลศึกษา หรือ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๔. ข้อมูลกิจกรรม แผนงาน โครงการ ผลการพัฒนาผูเ้ รียน โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ปี ญั หาด้าน
น้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และการรูจ้ กั ดูแลตนเองให้ปลอดภัย
๕. สถิตขิ องสถานศึกษา เช่น ข้อมูลจากฝา่ ยปกครองเกีย่ วกับปญั หาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่ มอม
เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น
๖. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
๗. ผลการสังเกต สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมภายนอก
๘. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง

๑๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๒ คะแนน และเชิ งคุณภาพ ๓ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเ้ รียนมีควำมชื่นชม รับรูใ้ นคุณค่ำหรือมีอำรมณ์ ควำมรูส้ กึ ในสิง่
ที่ดงี ำมหรือไพเรำะ จำกกำรฝึ กฝนหรือ ซึมซับ โดยผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ทงั ้ ในและนอกหลักสูต ร เช่น
กิจ กรรมศิล ปะ ดนตรี/นำฏศิล ป์ วรรณศิล ป์ หรือ นั นทนำกำรตำมสมณสำรูป โดยไม่ขดั กับ ศีล วัต รทำง
พระพุทธศำสนำ เป็นต้น
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๒ คะแนน)
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร ด้านศิล ปะ ดนตรี/นาฏศิล ป์
วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ ตามสมณสารูปโดยไม่ขดั กับศีลวัตรทางพระพุทธศาสนา
วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ
๑๐๐

๑๗

X๒

๒. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ (๓ คะแนน)
พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผู้บริห ารสถานศึกษาและผลงานของผู้เ รีย น
จากองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่
ข้อ ๑ มีการกาหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา
ข้อ ๒ มีการดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
ข้อ ๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขน้ึ ไป
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีคุณภาพ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. จานวนผู้เรียนทีเ่ ข้าร่ว มกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
หรือนันทนาการ ตามสมณสารูปโดยโดยไม่ขดั กับศีลวัตรทางพระพุทธศาสนา
๒. ผลงานของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร
๓. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร และรางวัลต่างๆ ฯลฯ
๔. ผลการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
๕. นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุนทรียภาพ

๑๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่พึงประสงค์
น้าหนัก
๑๐ คะแนน
คาอธิ บาย
ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ หมายถึง ผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่
หรือผูป้ กครองหรือเป็ นอันเตวาสิกทีด่ ขี องเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครอง เป็ นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน และ
เป็นคนดีของสังคม
อันเตวาสิ ก หมายถึง สามเณรทีอ่ ยูภ่ ายใต้การอบรมเลีย้ งดูของเจ้าอาวาสหรือพระผูป้ กครอง
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๒.๑

ผูเ้ รียนเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ หรือผูป้ กครองหรือเป็นอันเตวาสิกทีด่ ขี องเจ้า
อาวาสหรือพระผูป้ กครอง

๔

๒.๒

ผูเ้ รียนเป็นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน

๔

๒.๓

ผูเ้ รียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผูเ้ รียนเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองหรือเป็ นอันเตวาสิ กที่ดีของเจ้าอาวาส
หรือพระผู้ปกครอง
น้าหนัก

๔ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๔ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผูเ้ รียนเป็ นอันเตวาสิ กที่ ดีของเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครอง หมายถึง ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะของ
การเป็นอันเตวาสิกทีด่ ขี องเจ้าอาวาสหรือพระผูป้ กครอง ได้แก่
๑. บำรุง ดูแล กตัญญู สร้ำงควำมสุข ควำมสบำยใจให้เจ้ำอำวำสหรือพระผูป้ กครอง เช่น
จัดเตรียมหรือ ดูแลภัตตำหำรของเจ้ำอำวำสหรือพระผู้ปกครอง มีกำรถวำยสักกำระในวำระสำคัญ เช่น
เทศกำลเข้ำพรรษำ-ออกพรรษำ วันอำยุวฒ
ั นมงคล เป็นต้น
๒. ช่วยทากิจธุระ การงาน เช่น ช่วยทาความสะอาด กุฎิ วัด เสนาสนะ คอยรับใช้เจ้าอาวาส
หรือพระผูป้ กครอง ด้วยความเต็มใจ เป็นต้น
๓. รักษาชื่อเสียงของวัด เช่น การไม่เสพสิง่ เสพติด ไม่ด่มื สุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่เจ้าอาวาสหรือพระผูป้ กครอง เป็ นต้น
๑๙

๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็ นศาสนทายาททีด่ ี เช่น เชื่อฟงั คาสังสอนของเจ้
่
า
อาวาสหรือพระผู้ปกครอง ปฏิบตั ิตนอยู่ในโอวาสของเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครอง ในทุกโอกาส ปฏิบตั ิ
กิจวัตรของสมณเพศ ได้แก่ การบิณฑบาต การทาวัตรสวดมนต์ ปฏิบตั กิ มั มัฏฐานเป็นประจา เป็นต้น
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่มคี ่ าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะการเป็ น อันเตวาสิกที่ดขี องเจ้า
อาวาสหรือพระผูป้ กครอง ตามคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นอันเตวาสิกทีด่ ขี องเจ้าอาวาสหรือพระผูป้ กครอง
ตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป ตามเกณฑ์ของหน่ วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา โดยเจ้าอาวาสหรือพระผูป้ กครอง
เป็นผูป้ ระเมินคุณลักษณะดังกล่าว

วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีม่ คี ุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขน้ึ ไป
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละผูเ้ รียนทีม่ คี ุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขน้ึ ไป
๑๐๐

X๔

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
ข้อ มูล ของสถานศึก ษาในด้า นคุ ณ ลัก ษณะของผู้เ รีย นที่เ ป็ น อัน เตวาสิก ที่ดีข องเจ้า อาวาสหรือ
พระผู้ปกครอง (ตามเกณฑ์ของหน่ วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา) ซึ่งเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครองเป็ น
ผูป้ ระเมิน

๒๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผูเ้ รียนเป็ นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
น้าหนัก

๔ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๒ คะแนน และเชิ งคุณภาพ ๒ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผู้เรีย นเป็ นนั กเรีย นที่ ดีข องโรงเรีย น หมายถึง ผู้เ รียนที่ม ีคุ ณลักษณะของการเป็ นผู้เ รียนที่ดี
ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่นื รับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง
มานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานทีแ่ ละสิง่ ของทัง้ ส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ เคารพ
ศรัทธา ยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา รักพระมหากษัตริย์ รักความเป็ นไทย และยึดมันในวิ
่ ถีชวี ติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และผูเ้ รียนทีไ่ ม่ขาดเรียน ไม่มาสาย
ไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะปญั หาด้านความประพฤติ และไม่มปี ญั หาด้านการปกครอง
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๒ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะ
ปญั หาด้านความประพฤติ
๑.๒ ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ม่มปี ญั หาด้านการปกครอง

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีม่ คี ุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐

๒๑

X๒

๒. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็ นผูเ้ รียนทีด่ ขี องโรงเรียน ดังนี้
๒.๑ สุภาพ นอบน้ อม หมายถึง รูจ้ กั ให้เกียรติผอู้ ่นื เป็ นกันเอง จริงใจ มีน้ าใจ และเป็ น
มิตร เช่น ทักทาย หรือ ประนมมือไหว้เมือ่ พบหรือในระหว่างสนทนากับพระอาจารย์และพระเถระ ก้มตัวเมื่อ
เดินผ่านพระอาจารย์และพระเถระ ฯลฯ
๒.๒ โอบอ้อมอารี ช่ วยเหลือผู้อื่น หมายถึง ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจ เช่น การ
ช่วยเพื่อนนักเรียน หรือช่วยงานครู แบ่งปนั สิง่ ของให้เพื่อน ฯลฯ
๒.๓ รับฟั งความคิ ดเห็นของคนอื่น หมายถึง เข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
เช่น ตัง้ ใจฟงั เพื่อนอภิปราย / เล่าประสบการณ์หน้าห้อง / รายงานหน้าชัน้ เรียน ไม่พดู คุยขณะทีเ่ พื่อนพูด ฯลฯ
๒.๔ ซื่ อสัตย์สุจริ ต หมายถึง ประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมาทัง้ กาย วาจา และใจ
เช่น ไม่คดโกง ไม่พดู ปด ไม่หลอกลวง ไม่ลกั ขโมย ไม่ลอกการบ้าน ฯลฯ
๒.๕ มุ่ง มานะในการเรี ย น หมายถึง ตัง้ ใจมุ่ง มันศึ
่ กษาเล่ า เรียน ใช้เ วลาว่างให้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรูต้ ่างๆ ทบทวนบทเรียนสม่ าเสมอ ตัง้ ใจ
ทางานทีค่ รูมอบหมาย ฯลฯ
๒.๖ ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่ งของ ทัง้ ส่วนรวมและส่วนตัว หมายถึง ช่วยทานุ บารุง
สถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ส่วนรวมและของตนเอง เช่น ทาความสะอาดห้องเรียน ปิดน้ าไฟเมื่อไม่ใช้
ไม่ขดี เขียนบนโต๊ะเรียน ฯลฯ
๒.๗ อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง มีความพอใจในปจั จัย ๔ รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและคุ้ม ค่ า รวมทัง้ เข้า ใจปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อ การด ารงชีว ิต อย่ า ง
มีดุลยภาพ ฯลฯ
๒.๘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และรักความเป็ นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็ นมาของชาติไทย พุทธประวัติ อนุ พุทธประวัติ ประวัติของบุคคลสาคัญ ตระหนักและ
ปฏิบตั ติ นเป็ นพุทธศาสนทายาทที่ดี มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบัน พุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศาสนพิธ ี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาไทย มีความรัก
ความภูมใิ จ ดารงรักษาความเป็นเหล่ากอสมณะและความเป็ นไทย ฯลฯ
๒.๙ ยึดมันในวิ
่ ถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข หมายถึง มีค วามรู้ ความเข้า ใจ ยึด มัน่ และด ารงรัก ษาระบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฯลฯ

๒๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๐ คะแนน
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผูเ้ รียนทีด่ ี ๑-๓ ข้อ

๑ คะแนน
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผูเ้ รียนทีด่ ี ๔-๖ ข้อ

๒ คะแนน
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๙๐
มีคุณลักษณะของการ
เป็นผูเ้ รียนทีด่ ี ๗-๙ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ข้อมูลสถิตขิ องสถานศึกษา ได้แก่ จานวนการขาดเรียน จานวนการทะเลาะวิวาท จานวนการผิด
ระเบียบของสถานศึกษา สถิตขิ องหายในสถานศึกษา ปญั หาการปกครอง เป็นต้น
๒. จานวนผูเ้ รียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกความดี
๓. ผลงานของผูเ้ รียนทัง้ ในและนอกหลักสูตร
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผเู้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง
๕. สมุดบันทึกผลการเรียนของผูเ้ รียน

๒๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผูเ้ รียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม
น้าหนัก

๒ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๒ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม หมายถึง ผูเ้ รียนให้ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกิจการ
คณะสงฆ์ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื หรือส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสถาบันพระพุทธศาสนาและสมาชิกของสังคม และ
ปฏิบ ัติอ ยู่ต ลอดเวลาจนเป็ น นิ ส ัย เช่ น ถวายความสะดวกแก่ พ ระเถระและอ านวยความสะดวกแก่
พุทธศาสนิกชนในโอกาสที่มกี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ช่วยทาความสะอาดอาคาร เสนาสนะที่เป็ น
ส่วนรวมของคณะสงฆ์ ช่วยพัฒนา อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของชุมชน ดูแลอุ ปฏั ถากพระเถระผู้อาพาธ หรือ
ชราภาพ เป็นต้น
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อ ยละของผู้เ รียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ สังคมทัง้ ในและนอกสถานศึก ษาโดยผ่ า น
กระบวนการคิด วางแผน กาหนดกิจกรรม และดาเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผูเ้ รียนเองอย่างต่อเนื่อง
วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีท่ ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีท่ ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
๑๐๐

๒๔

X๒

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรูข้ องครูและการมอบหมายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของผูเ้ รียน
เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น
๔. สมุดบันทึกความดีของผูเ้ รียน
๕. ผลการสังเกต สัมภาษณ์ผเู้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง

๒๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
น้าหนัก

๑๐ คะแนน

คาอธิ บาย
ผู้เรียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ อง หมายถึง ผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรูจ้ ากการอ่าน
ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรีย นรู้ และผู้เ รียนเรีย นรู้ผ่ า นประสบการณ์ ต รงร่ว มกับ ผู้อ่ื น ทัง้ ในและ
นอกสถานศึกษา
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๓.๑
๓.๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูจ้ ากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเ้ รียนเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา

๒๖

น้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น้าหนัก
๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน)
คาอธิ บาย
ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ย
การแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ทีบ่ นั ทึก
ไว้ในเอกสาร หนังสือ สิง่ พิมพ์ แผ่นศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่านการดู การ
ฟงั และการเขียน
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อ ยละของผู้เ รียนที่มกี ารเรียนรู้จากการอ่านและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อ ยสัปดาห์ล ะ
๑ ครัง้ และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีม่ กี ารเรียนรูจ้ ากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ กี ารเรียนรูจ้ ากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
๑๐๐

๒๗

X๕

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. แบบบันทึกการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การ
เขียน การดู การฟงั และการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีนิสยั รักการอ่าน
๓. ผลงานของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการอ่าน การเขียน การฟงั การดู และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้
ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผเู้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง

๒๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผูเ้ รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตรงร่วมกับผูอ้ ื่นทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผูเ้ รียนเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์ ตรงร่วมกับผูอ้ ื่นทัง้ ในและนอกสถานศึกษา หมายถึง ผูเ้ รียนที่
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามแผนปฏิ บ ั ติ ก ารของสถานศึ ก ษา โดยผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมจริ ง
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมนัน้ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่นื ทัง้ ในและ
นอกสถานศึกษาในระดับดีข้นึ ไป จากการดู การฟงั การลงมือปฏิบตั ิ การทัศนศึกษา และจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์
วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ ่นื โดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขน้ึ ไป
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูร้ ่วมกับผูอ้ ่นื โดยเน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขน้ึ ไป
๑๐๐

๒๙

X ๕

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ปฏิทนิ กิจกรรมประจาปีของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและการมอบหมายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๓. ข้อมูลการดาเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันสาคัญต่างๆ การทัศนศึกษา
๔. ข้อมูลการบันทึกพฤติก รรมการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อ่นื และแบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
๕. ผลงานของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการทากิจกรรมทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๖. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
๗. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง

๓๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รียนคิ ดเป็ น ทาเป็ น
น้าหนัก

๑๐ คะแนน

คาอธิ บาย
ผู้เรี ย นคิ ด เป็ น ท าเป็ น หมายถึง ผู้เรียนที่มคี วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๔.๑
๔.๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

น้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิ ด
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผู้เ รี ย นมี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด หมายถึง ผู้ เ รีย นมีค วามสามารถในการคิด วิเ คราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดเป็ นระบบ ที่นาไปสู่การสร้างองค์ความรูห้ รือ
สารสนเทศเพื่อ การตัด สินใจและแก้ปญั หาของตนเองและสัง คมได้อ ย่างเหมาะสม (หลัก สูต รแกนกลาง
การศึก ษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือ หลักเกณฑ์และวิธ ีการปรับใช้ต ามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)

๓๑

เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด ในระดับดีขน้ึ ไป ตามทีก่ าหนด
ในหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือ หลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และจากข้อมูล
เชิงประจักษ์

วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการคิดในระดับดีขน้ึ ไป
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินความสามารถ
ด้านการคิดในระดับดีขน้ึ ไป
๑๐๐

X๕

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด ระดับดีขน้ึ ไป
ตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ปรับใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๒. ผลงานทีส่ ะท้อนความคิดของผูเ้ รียน
๓. แผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผเู้ รียนตามระดับชัน้

๓๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผู้เ รี ย นมี ค วามสามารถในการปรับ ตั ว เข้ า กับ สัง คม หมายถึ ง ผู้ เ รีย นมีค วามสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ ความสามารถในการแก้ปญั หาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นสมรรถนะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีความสามารถในการทางานและการ
อยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมด้ ว ยการสร้า งเสริม ความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่ า งบุ ค คล การปรับ ตัว ให้ท ัน กับ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ ืน ซึ่งเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการพัฒนาผู้เ รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ต ามที่กาหนดไว้ใ น
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ หรือ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารปรับ ใช้ต าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขน้ึ ไป
ตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ปรับใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
จากข้อมูลเชิงประจักษ์

๓๓

วิ ธีการคานวณ
จานวนผูเ้ รียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขน้ึ ไป
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัตไิ ตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับดีขน้ึ ไป
X ๕

๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ข้อมูลการบันทึกจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ใน
ระดับดีขน้ึ ไปตามทีก่ าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์
และวิธกี ารปรับใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
๒. ระเบียนสะสมสาหรับผูเ้ รียนรายบุคคล
๓. แผนงาน โครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมทักษะชีวติ ของผูเ้ รียน
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผเู้ รียนตามระดับชัน้

๓๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน
น้าหนัก
๒๐ คะแนน
คาอธิ บาย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู้เรี ย น หมายถึง ผู้เ รียนมีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖ และมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๕.๑
๕.๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา

๓๕

น้าหนัก
(คะแนน)
๑๒
๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
น้าหนัก
๑๒ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๘ คะแนน เชิ งพัฒนาการ ๔ คะแนน)
คาอธิ บาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู้เ รี ย นตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ หมายถึง ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับดีและมีพฒ
ั นาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓ และ
ม.๖
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นระดับ ดี หมายถึง ร้อ ยละของผู้เ รียนที่ได้ค ะแนนผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖ ทัง้ นี้ สมศ. จะเป็ นผู้ดาเนิ นการให้ ตามโปรแกรม
การคานวณ
พัฒนาการทางการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบ
ระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นระดับดีสงู ขึน้ เมือ่ เทียบกับค่าร้อยละเฉลีย่ ในปีทผ่ี ่านมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้แก่
๑. กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย หมายถึง กลุ่ มสาระการเรียนรู้ต ามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ การเรียนรูภ้ าษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด
ความเป็ น เอกภาพและเสริม สร้า งบุ ค ลิก ภาพของคนในชาติใ ห้ม ีค วามเป็ น ไทย เป็ น เครื่อ งมือ ในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีว ิต ร่ ว มกัน ในสัง คมประชาธิป ไตยได้ อ ย่ า งสัน ติสุ ข และเป็ น เครื่อ งมือ ในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจน
นาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่อแสดงภูมปิ ญั ญาของบรรพ
บุรษุ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัตลิ ้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุ รกั ษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึง่ การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุ ษย์ ทาให้
ั หาหรือ
มนุ ษ ย์ม ีค วามคิด สร้า งสรรค์ คิด อย่ า งมีเ หตุ ผ ล เป็ น ระบบ มีแ บบแผน สามารถวิเ คราะห์ ป ญ
ั หา และนาไปใช้ใ น
สถานการณ์ ไ ด้อ ย่า งถี่ถ้ว นรอบคอบ ช่ ว ยให้ค าดการณ์ วางแผน ตัด สินใจ แก้ป ญ
ชีว ิต ประจาวันได้อ ย่างถูก ต้อ งเหมาะสม นอกจากนี้คณิต ศาสตร์ยงั เป็ นเครื่อ งมือ ในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละศาสตร์อ่ ืนๆ คณิต ศาสตร์จ ึงมี ประโยชน์ ต่ อ การดาเนินชีว ิต ช่ว ยพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
๓๖

๓. กลุ่มสาระการเรี ย นรู้วิท ยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่ มสาระการเรียนรู้ต ามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปจั จุบนั และอนาคต เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทัง้ ในชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ทีม่ นุ ษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผล
ของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้า งสรรค์และศาสตร์อ่นื ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุ ษย์ได้
พัฒนาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ มีค วามสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์ พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
(Knowledge-based Society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ ะมีความรู้
ความเข้า ใจในธรรมชาติแ ละเทคโนโลยีท่ีม นุ ษ ย์ส ร้า งสรรค์ข้นึ สามารถน าความรู้ไ ปใช้อ ย่า ง มีเ หตุ ผ ล
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่งการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ทงั ้ ในฐานะปจั เจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปจั จัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่นื มีความอดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง
และมีคุณธรรม สามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
๕. กลุ่มสาระการเรี ย นรู้สุข ศึ กษาและพลศึ กษา หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม ทางปญั ญา หรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือสุขภาวะจึงเป็ นเรื่องสาคัญเพราะเกี่ยวโยง
กับทุกมิตขิ องชีวติ ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรูเ้ รื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ
คุณธรรมและค่ านิยมที่เหมาะสม รวมทัง้ มีทกั ษะปฏิบตั ิด้านสุขภาพจนเป็ นกิจนิสยั อันจะส่งผลให้สงั คม
โดยรวมมีคุณภาพ
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐานซึ่งการเรียนรูศ้ ลิ ปะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจนิ ตนาการทางศิลปะ ชื่นชม
ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวติ มนุ ษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผูเ้ รียน
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีความเชื่อมันในตนเอง
่
อันเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
๗. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีวติ และรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถนา
ความรู้เ กี่ย วกับการด ารงชีว ิต การอาชีพ และเทคโนโลยีม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการท างานอย่า งมีค วามคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจต
คติทด่ี ตี ่อการทางาน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
๓๗

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ซึ่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวัน
เนื่องจากเป็ นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนามาซึง่ มิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มคี วามเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื ดีขน้ึ เรียนรูแ้ ละเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติทด่ี ตี ่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทัง้ เข้าถึงองค์ความรูต้ ่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึน้ และมีวสิ ยั ทัศน์ใน
การดาเนินชีวติ

๓๘

การกาหนดค่าน้าหนักกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระ
การเรียนรู้
ที่
๑
๒
๓
๔

๕

๖
๗

๘

น้าหนัก
เชิ ง
พัฒนาการ รวม
ปริ มาณ
(คะแนน) (คะแนน)
(คะแนน)
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรูภ้ าษาไทย ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรีย นรู้ส ัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ใน
ระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชัน้ ม.๓
และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรูศ้ ลิ ปะ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการ
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชัน้
ม.๓ และ ม.๖
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๐
๐.๕๐
๑.๕๐
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓๙

๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๘ คะแนน) พิ จารณาจาก
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓ และ
ม.๖
วิ ธีการคานวณ
๑. คานวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
จานวนผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
X ๑๐๐
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดทีเ่ ข้าสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
๒. คานวณหาค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีค่ านวณได้จากข้อ ๑
ผลรวมค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
จานวนช่วงชัน้ ทีเ่ ปิดสอน
๓. คานวณคะแนนถ่วงน้าหนัก แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ากข้อ ๒
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนจากข้อ ๒
X ๑.๐ = คะแนนถ่วงน้าหนัก แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนรวมเชิงปริมาณ = ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๔๐

๒. เกณฑ์การพิ จารณาพัฒนาการ (๔ คะแนน) พิ จารณาจาก
ค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เที ยบกับ
ค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนในปีทผ่ี ่านมา ตามเกณฑ์พฒ
ั นาการดังนี้
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่ าร้อ ยละเฉลี่ยของผู้เ รียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี
แต่ ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ สูงขึ้น หรือ คงคะแนนอยู่
ในช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป)
สถานศึกษามีค่ าร้อ ยละเฉลี่ยของผู้เ รียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่ าร้อ ยละเฉลี่ยของผู้เ รียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลีย่
ที่ ๐.๐๐

คะแนน
๐.๕๐
๐.๒๕
๐

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนรวมพัฒนาการ = ผลรวมคะแนนพัฒนาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
คะแนนรวมตัวบ่งชีท้ ่ี ๕.๑ = คะแนนรวมเชิงปริมาณ + คะแนนรวมพัฒนาการ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
หมายเหตุ กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET เพียงปีเดียว ไม่มผี ลเทียบกับปีทผ่ี ่านมา ให้ประเมิน
เฉพาะเชิงปริมาณ โดยมีน้ าหนักคะแนนตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรูล้ ะ ๑.๕
คะแนน

๔๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนตามเป้ าหมายเฉพาะของสถานศึกษา
น้าหนัก
๘ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน พัฒนาการ ๓ คะแนน)
คาอธิ บาย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้ าหมายเฉพาะของสถานศึ กษา หมายถึง ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวิชาพระพุทธประวัตแิ ละธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบตั ิ และวิชาภาษาบาลี
ในระดับดีขน้ึ ไป และมีพฒ
ั นาการทางการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธประวัตแิ ละธรรมวินัย วิชาศาสนปฏิบตั ิ และ
วิชาภาษาบาลี ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นระดับดี หมายถึง ร้อ ยละของผู้เ รียนที่ได้ค ะแนนผลการทดสอบของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หรือหน่ วยงานต้นสังกัด) มากกว่าขีดจากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบในแต่ละวิชา ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
พัฒนาการทางการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบ
ระดับชาติในวิชาพระพุทธประวัตแิ ละธรรมวินยั วิชาศาสนปฏิบตั ิ และวิชาภาษาบาลี ในระดับคงทีห่ รือสูงขึน้
เมือ่ เทียบกับค่าร้อยละเฉลีย่ ในปีทผ่ี ่านมา
วิ ชาพุทธประวัติและธรรมวิ นัย หมายถึง วิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบตั ิในการ
พัฒนาตนเอง และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข เน้นให้นักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม หลักวินัยบัญญัติ และประกาศ กฏ ระเบียบ คาสังมหาเถรสมาคม
่
และพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ ทัง้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
โดยมุง่ ให้พระภิกษุสามเณรมีการพัฒนาตนเองประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินัยเป็ นศาสนทายาทที่
ดีและนาความรู้จากการศึกษาไปพัฒนาศาสนา สังคม เป็ นการปลูกฝงั ให้พระภิกษุ สามเณรมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
๑. ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของหลักธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาและยิน ดีท่จี ะปฏิบตั ิตามในฐานะ
เป็น ศาสนทายาททีด่ ี
๒. ให้นกั เรียนสามารถเผยแผ่หลักธรรมวินยั ทีเ่ หมาะสมกับสภาพปญั หาของบุคคลและสังคม
๓. ให้นกั เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมและหลักวินัย
๔. ให้นกั เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย

๔๒

วิ ชาศาสนปฏิ บตั ิ หมายถึงวิชาทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนศึกษาภาคสมาธิภาวนา ภาคธรรมสาธยาย และ
ภาคพิธกี รรม การสวดมนต์ เจริญวิปสั สนากรรมฐาน นัง่ และเดินจงกรม ตลอดถึงพิธกี รรม ศาสนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธที างพระพุทธศาสนา มีค่านิยมที่ดงี ามสามารถปฏิบตั ิตาม
หลักธรรม สาธยายธรรม ปฏิบตั พิ ธิ กี รรมและบารุงรักษาศาสนสมบัติ จนกระทัง้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ
โดยมุ่งให้พระภิกษุ สามเณรมีการพัฒนาตนเอง ฝึ กอบรมตนเองให้มคี วามอดทน มีความสามัคคี
มีความริเริม่ สร้างสรรค์ในการทางาน เพื่อให้รจู้ กั ปฏิบตั ติ นในฐานะเป็ นศาสนทายาททีด่ ี และนาความรูจ้ าก
การศึกษาไปพัฒนาศาสนา พัฒนาศาสนพิธ ี ศาสนธรรม ทางพระพุทธศาสนาและสังคม เป็ นการปลูกฝงั ให้
พระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑. ให้นกั เรียนรูแ้ ละเข้าใจในหลักการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา ธรรมสาธยาย และพิธกี รรม
๒. ให้นกั เรียนพัฒนาตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ
๓. ให้นกั เรียนรูจ้ กั ปรับปรุงบารุงรักษาศาสนสมบัตทิ างพระพุทธศาสนา
๔. ให้นกั เรียนรูจ้ กั ปฏิบตั ติ นในฐานะเป็ นศาสนทายาททีด่ ี
๕. ให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้สมั มาสมาธิแก้ปญั หาสังคม
วิ ชาภาษาบาลี หมายถึงวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาภาษาทีร่ กั ษาไว้ซง่ึ พระพุทธพจน์ ภาษาทีใ่ ช้
จารึกหลักธรรมคาสังสอนที
่
ส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและคัมภีรต์ ่างๆ ในพระพุทธศาสนา
ความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมไทยมาตัง้ แต่ อดีตจนถึงปจั จุบนั ภาษาที่ใช้ส่อื สารในสมัยพุทธกาลถึงปจั จุบนั
ค่านิยมและความเชื่อทีแ่ สดงออกทางภาษา สามารถนามาใช้เป็นเครือ่ งมือการเรียนรูแ้ ละนามาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการดารงชีวติ ของชาวพุทธการทีน่ ักเรียนจะเรียนรูภ้ าษาบาลีได้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ทักษะการใช้ภาษาบาลี
โดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณรพัฒนาตนเองประพฤติปฏิ บตั ิตามพระธรรมวินัยเป็ นศาสนทายาทที่ดี
และนาความรูจ้ ากการศึกษาไปพัฒนาสังคม เป็ นการปลูกฝงั ให้พระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ให้นักเรียนได้ศกึ ษาประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษาบาลี หลักไวยากรณ์เบือ้ งต้นของภาษาบาลี
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรูร้ ะดับสูง และเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรูไ้ ปสู่กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
๒. ให้นักเรียนได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะกระบวนการ ด้านการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน
เป็นภาษาบาลี
๓. ให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของภาษาบาลี ในฐานะเป็ นภาษาที่ใช้บนั ทึกหลักธรรมคาสัง่
สอนและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน

๔๓

การกาหนดค่ าน้ าหนั กวิ ชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติและธรรมวิ นัย , ศาสนปฏิ บตั ิ ) และวิ ช า
ภาษาบาลี
น้าหนัก
เชิ ง
วิ ชาที่
ชื่อวิ ชา
พัฒนาการ รวม
ปริ มาณ
(คะแนน) (คะแนน)
(คะแนน)
๑
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๕
๑.๐
๒.๕๐
(พุ ทธประวัติแ ละธรรมวินัย) ในระดับชัน้ ม.๓ และ
ม.๖
๒
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๕
๑.๐
๒.๕๐
(ศาสนปฏิบตั )ิ ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
๓
ผู้เรียนมีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาบาลี ใน
๒.๐
๑.๐
๓.๐
ระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๕ คะแนน) พิ จารณาจาก
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละวิชา ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖

๔๔

วิ ธีการคานวณ
๑. คานวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลการทดสอบระดับ ชาติระดับดี แต่ละวิชาในระดับชัน้ ม.๓
และ ม.๖
จานวนผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละวิชา
ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
X ๑๐๐
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมดทีเ่ ข้าสอบของแต่ละวิชา
ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
๒. คานวณหาค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีค่ านวณได้จากข้อ ๑
ผลรวมค่าร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี
แต่ละวิชา ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
จานวนช่วงชัน้ ทีเ่ ปิดสอน
๓. คานวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก
วิชาพุทธประวัตแิ ละธรรมวินยั จากข้อ ๒
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนจากข้อ ๒
X ๑.๕
๑๐๐

= คะแนนถ่วงน้าหนักวิชาพุทธประวัติ
และธรรมวินยั

วิชาศาสนปฏิบตั ิ จากข้อ ๒
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนจากข้อ ๒
X ๑.๕ = คะแนนถ่วงน้าหนักวิชาศาสนปฏิบตั ิ
๑๐๐
วิชาภาษาบาลี จากข้อ ๒
ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนจากข้อ ๒
X ๒.๐ = คะแนนถ่วงน้าหนักวิชาภาษาบาลี
๑๐๐
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนรวมเชิงปริมาณ = ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักทุกวิชา

๔๕

๒. เกณฑ์การพิ จารณาพัฒนาการ (๓ คะแนน) พิ จารณาจาก
ค่าร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดีแต่ละวิชาเทียบกับค่าร้อยละเฉลีย่ ของ
ผูเ้ รียนในปีทผ่ี ่านมา ตามเกณฑ์พฒ
ั นาการดังนี้
การพัฒนาการ
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับชาติระดับดี แต่ละวิชา
ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ สูงขึน้ หรือคงคะแนนอยูใ่ นช่วงระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป)
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับ ชาติระดับดี แต่ละวิชา
ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ คงที่
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มผี ลการทดสอบระดับ ชาติระดับดี แต่ละวิชา
ในระดับชัน้ ม.๓, ม.๖ ลดลง หรือคงค่าร้อยละเฉลีย่ ที่ ๐.๐๐

คะแนน
๑.๐
๐.๕๐
๐

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนรวมพัฒนาการ = ผลรวมคะแนนพัฒนาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
คะแนนรวมตัวบ่งชีท้ ่ี ๕.๒ = คะแนนรวมเชิงปริมาณ + คะแนนรวมพัฒนาการ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี วิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัตแิ ละธรรมวินัย, ศาสนปฏิบตั )ิ
และวิชาภาษาบาลี ในระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖
หมายเหตุ กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติเพียงปีเดียว ไม่มผี ลเทียบกับปีทผ่ี ่านมา ให้ประเมิน
เฉพาะเชิงปริมาณ โดยมีน้ าหนักคะแนนตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ วิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวัตแิ ละธรรมวินัย,
ศาสนปฏิบตั )ิ วิชาละ ๒.๕ คะแนน วิชาภาษาบาลี ๓ คะแนน
หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ ยังไม่มผี ลการทดสอบ O-NET และไม่มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา จึงไม่สามารถประเมินตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ได้ ให้ประเมินเพียง ๑๑
ตัวบ่งชี้ โดยสถานศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาของ สมศ.ต้องมีผลประเมิน ดังนี้
๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตัง้ แต่ ๖๔ คะแนนขึน้ ไป
๒) มีตวั บ่งชีอ้ ย่างน้อย ๙ ตัวบ่งชี้ จากทัง้ หมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ ทีม่ รี ะดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชีต้ งั ้ แต่ระดับดี
ขึน้ ไป และ
๓) ต้องไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดอยูใ่ นระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๔๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
น้าหนัก

๑๐ คะแนน

คาอธิ บาย
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การดาเนินการของ
สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็ นรายบุคคลและจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๖.๑

ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา

๕

๖.๒

กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู

๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นการของสถานศึกษา
น้าหนัก ๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๕ คะแนน)
คาอธิ บาย
ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ นการของสถานศึ กษา หมายถึง ผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จานวน ๕ ข้อ ดังนี้
๑. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู ประจาทุกรูป/คน ได้รบั การพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครู
ตามทีค่ ุรสุ ภากาหนด (ไม่ต่ากว่า ๒๐ ชม./ปี)
๒. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรูข้ องครูประจาทุกรูป/คนอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้
๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนรูข้ องครูประจาทุกรูป/คนอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้
๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูประจาทุกรูป/คนทุกภาคการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการนาผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละรูป/คนอย่างเป็นระบบ

๔๗

เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ
พิจารณาจากผลการดาเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
สถานศึกษามีการ สถานศึกษามีการ สถานศึกษามีการ สถานศึกษามีการ
ดาเนินการอย่างมี ดาเนินการอย่างมี ดาเนินการอย่างมี ดาเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๑ ข้อ
คุณภาพ ๒ ข้อ
คุณภาพ ๓ ข้อ
คุณภาพ ๔ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕
๒. แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละผลการจัดการเรียนรูข้ องครู
๓. ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน และผูเ้ กีย่ วข้อง
๔. ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสังเกตการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน

๔๘

๕ คะแนน
สถานศึกษามีการ
ดาเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
กระบวนการจัด การเรีย นรู้ของครู หมายถึง ครูส ามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จานวน ๘ ข้อ ดังนี้
๑. การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึน้ กับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่
เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทัง้ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๒. การศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล เป็ น รายบุค คล แล้ว นาข้อ มูล มาใช้ใ นการวางแผนการจัด
การเรียนรูท้ ท่ี า้ ทายความสามารถของผูเ้ รียน
๓. การออกแบบการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผูเ้ รียนไปสู่เป้าหมาย
๔. การจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้
ั ญาท้อ งถิ่น เทคโนโลยี
๕. การจัด เตรีย มและใช้ส่ ือ ให้เ หมาะสมกับ กิจ กรรม น าภู ม ิป ญ
ทีเ่ หมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้
๖. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธที ห่ี ลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน รวมทัง้ การวางเงื่อนไขให้ผเู้ รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและ
นามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
๗. การวิเ คราะห์ผ ลการประเมินและนามาใช้ใ นการซ่อ มเสริมและพัฒนาผู้เ รียน รวมทัง้
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๘. การศึก ษาค้น คว้า วิจ ยั เพื่อ พัฒ นาสื่อ และกระบวนการจัด การเรีย นรู้ท่ีเ น้ น ผู้เ รีย น
เป็นสาคัญ

๔๙

เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ
พิจารณาจากผลการดาเนินการของครู ตามข้อ ๑-๘
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

ครูต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ครูตงั ้ แต่รอ้ ยละ
ครูตงั ้ แต่รอ้ ยละ
ครูตงั ้ แต่รอ้ ยละ
ครูตงั ้ แต่รอ้ ยละ
มีคุณลักษณะครบ
๕๐ – ๕๙
๖๐ – ๗๔
๗๕ – ๘๙
๙๐ ขึน้ ไป
ตามเกณฑ์พจิ ารณา มีคุณลักษณะครบ มีคุณลักษณะครบ มีคุณลักษณะครบ มีคุณลักษณะครบ
ทัง้ ๘ ข้อ
ตามเกณฑ์พจิ ารณา ตามเกณฑ์พจิ ารณา ตามเกณฑ์พจิ ารณา
ตามเกณฑ์
ทัง้ ๘ ข้อ
ทัง้ ๘ ข้อ
ทัง้ ๘ ข้อ
พิจารณาทัง้ ๘ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินการของครูตามข้อ ๑-๘
๒. แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ทีค่ รูดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓. ข้อมูลจากการนิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานของครูตามข้อ ๑-๘
๔. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
๕. ผลจากการสังเกตการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
๖. การสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง

๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๗
น้าหนัก

ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึ กษา หมายถึง การบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้มคี ุณภาพ
ยังยื
่ นและต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ
ข้อที่ ๑ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการตามบทบาทหน้ าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
น้าหนัก ๒ คะแนน
คาอธิ บาย
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการตามบทบาทหน้ าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หมายถึง
ความสาเร็จของการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกาหนดและตามนโยบายของคณะสงฆ์ เพื่อ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า ตามแนวทางของการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติค ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
หรือระเบียบกฎหมายตามทีต่ ้นสังกัดกาหนดโดยสามารถจัดระบบบริหารให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้
สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็ นฐาน การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ เป็ นต้น ซึง่ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรจัดให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และหน่ วยงานต้นสังกัดทีม่ กี ารแบ่งงานเป็ น ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัวไป
่
๑) ด้ านวิ ชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรูเ้ กี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน และหลัก วิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็ นผู้นาในการจัดทาหลักสูต รสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิน่ และหลักสูตรการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ที่มุ่งเน้นความเป็ นผู้นาทางศีลธรรม วางแผนงาน
วิชาการ จัดให้มกี ารนิเทศ กากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมินผล
การใช้ห ลัก สูต ร พัฒ นาและส่ ง เสริม ให้ม ีแ หล่ ง เรีย นรู้ ส่ ง เสริม กิจ กรรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพผู้เ รีย นอย่า ง
หลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิน่ มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
โดยใช้ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพภายในและ ใช้ม าตรฐาน
การศึกษาเป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนการดาเนินงาน
๕๑

๒) ด้ านงบประมาณ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณที่คล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับ งบประมาณที่
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน /บัญชี พัส ดุและสินทรัพย์ การตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากรมี
ความประหยัดและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า เป็นไปตามทีร่ ะเบียบกฎหมาย หรือตามทีต่ น้ สังกัดกาหนด
๓) ด้ านการบริ หารงานบุคคล หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มแี ผนการบริหารบุคลากร
อย่างเป็ นระบบในด้านการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา การมอบหมายงาน การส่งเสริมและพัฒนา
บุ ค ลากร ให้ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บวินั ย มาตรฐานวิช าชีพ และจรรยาบรรณของวิช าชีพ มีร ะบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
๔) ด้ านการบริ หารทัวไป
่ หมายถึง ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่
ครอบคลุมและเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และต่อการนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากร ผูเ้ รียน งานธุรการ งาน
อาคารสถานที่ส ภาพแวดล้อ มและอุ ป กรณ์ การประสานงานกับ หน่ ว ยงาน ภาครัฐ เอกชนตลอดจน
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา พร้อ มทัง้ มีระบบการกากับติดตาม และการรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึงประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน

๑ คะแนน

๑.๕ คะแนน

๒ คะแนน

ผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและ ในการบริหารจัดการและ ในการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา
และการพัฒนา
การพัฒนาสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างมี
อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก ๑ ด้าน
ระดับดีมาก ๒ ด้าน
คุณภาพ
ระดับดีมาก ๔ ด้าน
ระดับดีมาก ๓ ด้าน

๕๒

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มเี ป้าหมาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ท่คี รอบคลุมการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
๒. แผนปฏิบตั งิ านประจาปีทส่ี อดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี
๓. ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปีทส่ี อดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๔. รายงานการประชุมที่แสดงถึงการนาผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หรือ คณะกรรมการบริห ารอื่น ๆ เช่ น คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต ร เป็ น ต้ น มาสื่อ สารกับ บุ ค ลากร
ในสถานศึกษาเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส อดคล้อ งกับที่ระบุไว้ต ามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละปี
๖. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชีว้ ดั ความสาเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
๘. วารสาร/จุลสาร หรือสื่ออื่นๆ ทีม่ กี ารสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสถานศึกษาไปสู่
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
๙. สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงข้อมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการในด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไป
่
๑๐. ผลการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษาด้ า นการบริห ารจัด การและการพัฒ นา
สถานศึกษา
๑๑. ผลจากการสังเกตในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๒. ผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

๕๓

ข้อที่ ๒ ประสิ ทธิ ภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
น้าหนัก ๑ คะแนน
คาอธิ บาย
ประสิ ทธิ ภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงฯ โดยอนุ โลม ตัง้ แต่การได้มาของคณะกรรมการ จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วธิ กี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยอนุ โลม (หรือ
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียน) ดังนี้
๑. องค์ป ระกอบและการได้ม าของคณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานกาหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้ค วามเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ
สถานศึกษา
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของคณะสงฆ์และท้องถิน่
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานกากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา
๖. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานส่งเสริมและสนับสนุ นให้เด็กทุกคนในเขตบริการ
ได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๗. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่งเสริมให้มกี ารพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษให้ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไปของสถานศึ
่
กษา
๙. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานส่งเสริมให้มกี ารระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น เพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เ รียนทุกด้าน รวมทัง้
สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และชาติ

๕๔

๑๐.คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
๑๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้ค วามเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
๑๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาและ/หรือคณะอนุ กรรมการเพื่อ
ดาเนินงานตามระเบียบ
๑๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง้ และให้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่
มีการประชุม
๑๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ รับทราบและพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน
ดาเนินการได้
ครบถ้วน ๑๔ ข้อ

ดาเนินการได้

ดาเนินการได้

ดาเนินการได้

ดาเนินการได้

ต่ากว่า ๘ ข้อ

๘-๙ ข้อ

๑๐-๑๑ ข้อ

๑๒-๑๓ ข้อ

หมายเหตุ สาหรับหน่ วยงานในสังกัดอื่นทีน่ อกเหนือจาก สพฐ. ให้ปรับเทียบเคียงการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา หรือระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดนัน้ ๆ
การคิ ดคะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้
X๑
๕

= คะแนนถ่วงน้าหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร/หลักฐาน ทีแ่ สดงการได้มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. เอกสาร/หลัก ฐาน ที่แ สดงรายละเอีย ดการก าหนดหรือ ทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แ ล
สถานศึ ก ษา รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศ ทางการด าเนิ น งานของสถานศึก ษาตามบทบาทหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓. เอกสาร/หลักฐาน ทีแ่ สดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถานศึกษา โดยมี
เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานได้
๕๕

กาหนดให้มกี ระบวนการทีเ่ ป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
๔. เอกสาร/หลัก ฐาน ที่แ สดงให้เ ห็น ว่ าคณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานมีก ารติด ตามผล
การดาเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุค คล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนิ น งานตามภารกิจ หลัก ของสถานศึก ษาที่เ ป็ น มติข องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๕. เอกสาร/หลัก ฐาน ที่แ สดงให้ เ ห็น ถึง นโยบายของคณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
ทีก่ าหนดให้มรี ะบบการประเมินตนเอง และมีการดาเนินงานตามระบบนัน้
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๗. รายงานการสัง เคราะห์ ม ติ / นโยบาย รวมทัง้ ผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้น จากการตั ด สิน ใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๘. ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๙. ผลการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

๕๖

ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
น้าหนัก ๒ คะแนน
คาอธิ บาย
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมของสถานศึ กษา หมายถึง สถานศึกษามีค วามสะอาด ถู ก
สุขลักษณะ และสวยงาม ดังต่อไปนี้
๑. สะอาด
สะอาด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก
๒. สุขลักษณะ
สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขกำย สบำยใจ เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม
๓. สวยงาม
สวยงาม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้อง
กับพืน้ ทีแ่ วดล้อม ไม่สน้ิ เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน

๑ คะแนน

๒ คะแนน

สถานศึกษาดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก
๑ ข้อ

สถานศึกษาดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก
๒ ข้อ

สถานศึกษาดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีมาก
๓ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน แผนการบริหารจัดการเกีย่ วกับสถานที่
๒. การสังเกต สภาพแวดล้อม
๓. การสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๗
คะแนนรวม =
ของตัวบ่งชี้ที่ ๗

คะแนนตามเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาข้ อ ที่ ๑ + คะแนนถ่ ว งน้ า หนั ก ตามเกณฑ์
การพิจารณาข้อที่ ๒ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓

๕๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งปริ มาณ ๒.๕ คะแนน และพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
พัฒ นาการของการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและต้ น สัง กัด หมายถึ ง
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุว่า “กาหนดให้สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจัดให้ม ี
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน” ทีย่ ดึ หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการส่ งเสริม สนับสนุ น และกากับดูแลของหน่ ว ยงานต้นสังกัด ทัง้ นี้ สถานศึกษาจะต้อ งดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้น
สังกัดจะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งปริ มาณ (๒.๕ คะแนน)
ผลการประเมิ นคุณ ภาพภายในโดยต้ นสังกัด หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน
ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้น
สังกัดทีเ่ ป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐานปีล่าสุด
การคิ ดคะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้*
๕

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงน้าหนักตามเกณฑ์
การพิจารณาเชิงปริมาณ

คะแนนที่ ไ ด้ * หมายถึง คะแนนของผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาจากต้นสังกัดปีล่าสุด (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ทีส่ ะท้อนการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากต้นสังกัด
๓. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง

๕๘

๒. เกณฑ์การพิ จารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน)
พัฒ นาการของระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา หมายถึ ง
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ครอบคลุมการดาเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/
ตารา วิธกี ารเรียนการสอน สิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๕. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาจากคุณภาพการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้างต้น
๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์การให้คะแนน
พัฒนาการ

คะแนนที่ได้

คุณภาพการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพฒ
ั นาการและสอดคล้อง
กับรายงานการประเมินตนเอง

๒

คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานตามระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษามีพ ัฒ นาการแต่ ไ ม่
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง

๑

คุณภาพการดาเนินงานตามระบบประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาไม่มพี ฒ
ั นาการและไม่
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง

๐

หมายเหตุ หากสถานศึกษาไม่มผี ลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะได้
คะแนนเป็น ๐

๕๙

การคิ ดคะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้
๒

X ๒.๕

= คะแนนถ่วงน้าหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ทีส่ ะท้อนการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
๒. รายงานประจาปีทเ่ี ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปียอ้ นหลัง
๓. ผลการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘ =

คะแนนถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ +
คะแนนถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ

๖๐

กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ่ปี ระเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่ วยงาน
ต้นสังกัด ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่าน้าหนัก ๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

๙

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตัง้ สถำนศึกษำ
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๐

๖๑

น้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๙

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตัง้ สถานศึกษา

น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ สถานศึกษา หมายถึง ผลผลิตเป็ นไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัด ตัง้ สถานศึก ษาซึ่ง ก าหนดไว้เ ป็ น ข้อ มูล เบื้อ งต้นและเป็ น ข้อ ตกลงร่ว มกันร ะหว่ างคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ซึ่ง ก าหนดให้ เ ป็ น อัต ลัก ษณ์ ข องผลผลิต ของ
สถานศึกษา โดย สมศ.จะประเมินตามอัตลักษณ์ของผลผลิตทีส่ ถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนปฏิบตั งิ านด้าน
ผลผลิตโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ และพันธกิจการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ ดา้ นผลผลิตที่
กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
๓. มีก ารประเมิน ความพึงพอใจด้า นผลผลิต ของผู้มสี ่ ว นเกี่ย วข้อ งในสถานศึก ษา และผู้ม สี ่ ว น
เกีย่ วข้องมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการดาเนินงานด้านผลผลิตบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การจัดตัง้ สถานศึกษา
๕. ผลการดาเนินงานด้านผลผลิตเกิดผลกระทบทีด่ ตี ่อสถานศึกษาและเป็นทีย่ อมรับของชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

๑ ข้อ

๒ ข้อ

๓ ข้อ

๔ ข้อ

๕ ข้อ

๖๒

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. ปรัชญา ปณิธาน/วิส ยั ทัศน์ พันธกิจ และวัต ถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา รวมทัง้ แผน
กลยุทธ์และแผนการปฏิบตั งิ านประจาปีดา้ นผลผลิตของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒. แผนการพัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษาในด้านผลผลิตที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานด้านผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
๔. หลัก ฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่อ งว่าเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น
๕. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

๖๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ของ สถานศึกษา
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผลการพัฒนาตามจุด เน้ นและจุดเด่ นที่ ส่ งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึ กษา
หมายถึง ผลการดาเนินงานที่ส ะท้อ นความเป็ น เอกลักษณ์ ตามจุดเน้ นและจุดเด่น ของสถานศึกษา เช่น
จุดเน้นหรือจุดเด่นด้าน ศาสนา ภาษา สิง่ แวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และวิชาการ เป็นต้น
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น ของ
สถานศึกษา รวมทัง้ กาหนดแผนปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีก ารสร้างระบบการมีส่ ว นร่ว มของผู้เ รียน และบุค ลากรในการปฏิ บตั ิต ามแผนปฏิบตั ิงานที่
กาหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๓. มีก ารประเมินความพึง พอใจของผู้มสี ่ ว นเกี่ยวข้อ งทัง้ ในและนอกสถานศึกษา และผู้มสี ่ ว น
เกีย่ วข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดตี ่อชุมชน
ท้องถิน่
๕. สถานศึก ษามีจุดเน้ น หรือ จุดเด่น ตามที่กาหนด และได้รบั การยอมรับ จากองค์กรภายนอก
สถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ
๑ ข้อ

๒ ข้อ

๓ ข้อ

๖๔

๔ ข้อ

๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นการกาหนดจุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานและผลส าเร็จของการดาเนินงานตามจุดเน้ น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่
ก าหนด หรือ ผลการด าเนิ น งานและผลส าเร็จ ของการด าเนิ น งานที่เ กิด ขึ้น จนถือ เป็ น เอกลัก ษณ์ ข อง
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๕. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

๖๕

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม
ตัว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมายถึง ตัว บ่ ง ชี้ท่ีป ระเมิน ผลการด าเนิ น งานของสถานศึก ษา
โดยสถานศึกษาเป็ นผูก้ าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชีแ้ นะ ป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นตามกาลเวลาและปญั หาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีเป้าหมายทีแ่ สดงถึงความ
เป็นผูช้ น้ี าสังคม อาทิ การรักชาติ การบารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสื บสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่าง
การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การ
ส่ งเสริมด้านสิ่งแวดล้อ ม พลังงาน เศรษฐกิจ สุ ขภาพ ค่ านิ ยม จิต สาธารณะ และคว ามประหยัด
รวมทัง้ การแก้ปญั หาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบตั ภิ ยั และสิง่ เสพติด เป็ นต้น ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้
(ค่าน้าหนัก ๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

๑๑
๑๒

ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการส่ ง เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

๖๖

น้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๒ คะแนน และพัฒนาการ ๓ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผลการดาเนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
ั หาในสถานศึก ษาและ/หรือ ชุ ม ชน
มีก ารก าหนดมาตรการที่น ามาปรับ ปรุ ง และพัฒ นาเพื่อ แก้ ไ ขป ญ
รอบสถานศึกษา โดยการดาเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมทัง้ สถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม อาจ
มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
๑. เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากการดาเนินโครงการพิเศษที่สถานศึกษากาหนดเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในการ
แก้ไขปญั หาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
๑. มีการดาเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้อย ๑ โครงการ
๒. มีการดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๓. บรรลุเป้าหมายตามแผนการดาเนินงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผูเ้ รียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

ได้อย่างมี
ได้อย่างมี
ได้อย่างมี
ได้อย่างมี
คุณภาพ ๑ ข้อ คุณภาพ ๒ ข้อ คุณภาพ ๓ ข้อ คุณภาพ ๔ ข้อ
การคิ ดคะแนนถ่วงน้าหนัก
คะแนนทีไ่ ด้
๔

X๒

= คะแนนถ่วงน้าหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

๖๗

๒. เกณฑ์การพิ จารณาพัฒนาการ (๓ คะแนน)
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ดขี ้นึ ในการแก้ปญั หา เช่ น ปญั หาผู้เ รียนที่ด้อ ย
โอกาส ปญั หาผูเ้ รียนขาดสารอาหาร ปญั หาท้องวัยใส ปญั หาในชุมชนหรือท้องถิน่ การส่งเสริมการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา การเป็ นแบบอย่างการจัด การ
เรียนรู้ การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
๑
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ของปญั หาทีส่ ถานศึกษานาไปแก้ไข มีผลการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
๒
ร้อยละ ๗๕ ขึน้ ไป ของปญั หาทีส่ ถานศึกษานาไปแก้ไข มีผลการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ
๓

โครงการอย่างน้อย ๑ โครงการของสถานศึกษาสามารถเป็ นแบบอย่างของการเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ขี น้ึ ในการแก้ไขปญั หาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาได้ดาเนินงาน รวมทัง้ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการปฏิบตั ิ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการเกิดผลกระทบทีเ่ กิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา
และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ่อไป
๖. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ =

คะแนนถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ +
คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ

๖๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิ ศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รปู การศึกษา
น้าหนัก

๕ คะแนน (เชิ งคุณภาพ ๕ คะแนน)

คาอธิ บาย
ผลการส่ ง เสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐาน รัก ษามาตรฐาน และพัฒ นา
สู่ความเป็ นเลิ ศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
หมายถึง สถานศึกษามีการกาหนดมาตรการทีน่ ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน่ วยงานสนับสนุ น
เช่น สานักงบประมาณ สถานประกอบการ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มผี ลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง ไม่ได้รบั การรับรอง
๒. กลุ่มสถานศึกษาทีต่ อ้ งรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มผี ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองได้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีและดีมาก
๓. กลุ่ มสถานศึก ษาที่ต้อ งพัฒ นาสู่ค วามเป็ น เลิศ คือ สถานศึกษาที่ม ีผ ลการประเมินคุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสองได้รบั การรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก
เกณฑ์การพิ จารณาเชิ งคุณภาพ
พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดาเนินงานประจาปี ตามมาตรการ
ทีน่ ามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุง่ ไปสู่สถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา ดังนี้
๑. มีแผนการดาเนินงานประจาปีตามมาตรการที่นามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษา
ทีม่ คี ุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษาข้างต้น โดยใช้ขอ้ เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาที่ยงั ไม่เคยได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด)
๒. มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่ วยงานต้นสังกัด หรือหน่ วยงานสนับสนุ น ทัง้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
๓. มีการดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕. มีผ ลกระทบต่อ คุ ณ ภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

๖๙

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบตั ิ

๒ คะแนน
ปฏิบตั ิ

๓ คะแนน
ปฏิบตั ิ

๔ คะแนน
ปฏิบตั ิ

๕ คะแนน
ปฏิบตั ิ

ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดาเนินงาน รวมทัง้ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
ทีส่ อดคล้องกับตัวบ่งชี้
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
๔. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลทีแ่ สดงถึงการดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)
๕. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลทีแ่ สดงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนาของสถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

๗๐

บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐาน
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มกี ารกาหนดการพิจารณา
ให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะพิจารณาข้อมูลจากการ
ประเมินตัวบ่งชีท้ เ่ี ชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาดังนี้
๑) การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กาหนดให้มตี ัวบ่งชี้พ้นื ฐาน จานวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักรวม ๘๐ คะแนน (ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ – ๔ และตัวบ่งชี้
ที่ ๖ มีค่าน้าหนัก ๑๐ คะแนนตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ มีค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ - ๘ มีค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์มจี านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชีม้ คี ่าน้ าหนัก ๕ คะแนน) และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริม มีจานวน ๒ ตัวบ่ งชี้ มีค่ าน้ าหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ ละตัวบ่งชี้มคี ่ าน้ าหนัก ๕
คะแนน)
๒) การคานวณผลการประเมิ น
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนัน้ นาเสนอโดยคานวณผลเป็ นรายตัวบ่งชี้และแยกตาม
แต่ละประเภทของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ในการคานวณทศนิยม
ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่ ง หากทศนิยมตาแหน่ งที่สามมีค่าตัง้ แต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปดั ขึ้น และนาเสนอผลการ
ประเมินในภาพรวมเพื่อใช้พจิ ารณาตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังรายละเอียด
ตามตาราง
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน
ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ภาพรวม

จานวนตัวบ่งชี้
๘
๒
๒
๑๒

๗๑

คะแนนเต็ม
๘๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

๓) การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่จะได้ รบั การรับรองมาตรฐานการศึ กษาของ
สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
(๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตัง้ แต่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึน้ ไป
(๒) มีต ัว บ่ ง ชี้อ ย่า งน้ อ ย ๑๐ ตัว บ่ ง ชี้ จากทัง้ หมด ๑๒ ตัว บ่ง ชี้ ที่ม ีร ะดับคุ ณ ภาพแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้
ตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป
(๓) ต้องไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดอยูใ่ นระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่ง ด่วน
๓.๒ การประเมิ นตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิม่ พูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ ความเป็ น
เลิศ จึงมีแนวทางการประเมิ นสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่
กันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
หลักการ “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาที่สมัครเป็ นแกนนาในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาที่อยู่ใน
เครือข่ายการพัฒนาอีก ๙ แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ดีขน้ึ กว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
เงื่อนไข
๑) เป็ นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็ นผู้เสนอขอเข้าร่วม
โครงการเอง
๒) เป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับ การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือสถานศึกษาแกนนา หรือ
สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา
๓) สถานศึกษาแกนน าจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย
การพัฒนาอย่างน้ อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาจะต้องลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
แกนนา
คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑) สถานศึกษาแกนนาหรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็ น “๑” สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
๑.๑ ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเท่านัน้ หรือ เป็ นสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การประเมินภายนอกรอบ
สาม ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและได้รบั การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก สมศ.
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๑.๒ ในกรณีเป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาหลายระดับ เช่น สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะต้องมีผลการประเมินดีมากและได้การรับรองทุกระดับการศึกษา
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาทีเ่ ป็ น “๙” เป็ นสถานศึกษาที่ม ี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ต่ากว่าระดับดีมาก กล่าวคือ
กรณีท่เี ป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ
ปรับปรุง
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือด้านการอาชีวศึกษา จะต้องมีผลการประเมินใน
ระดับดี พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
หลักเกณฑ์สาคัญ
๑) สถานศึกษาแกนนาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ
๓) สถานศึก ษาเครือ ข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่ วย ๙” นัน้ อาจเป็ น
สถานศึ กษาที่ จดั การศึ กษาในระดับเดี ยวกัน หรือต่ างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาในโครงการ “๑
ช่วย ๙” มีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็ก จานวน ๒ แห่ง และเป็ นสถานศึกษาที่จดั
การศึก ษาในระดับ การศึก ษา ขัน้ พื้น ฐาน จ านวน ๗ แห่ ง หรือ สถานศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษาอาจมี
สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาทีเ่ ป็ นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือขัน้ พื้นฐานก็ได้ เป็ นต้น โดยจะ
ตัง้ อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กนั ก็ได้
อาจนาสถานศึกษาที่มเี จ้า ของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนนาให้เป็ นสถานศึกษาเครือข่ายการ
พัฒนาก็ได้ กรณีน้สี ถานศึกษาแกนนาแต่ละแห่งจะมีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง
ขัน้ ตอนของโครงการ
๑) สถานศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะเป็นสถานศึกษาแกนนาในการพัฒนาหรือเรียกว่าสถานศึกษาที่
เป็ น “๑” ต้องแสดงความจานงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดทาข้อเสนอโครงการให้ สมศ. ทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่ม ดาเนิ นการอย่า งน้ อ ย ๖ เดือ น หรือ ๑ ภาคการศึกษา พร้อ มด้ว ยข้อ มูล และแผนการดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนา จานวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนา
สถานศึกษา สถานศึกษาที่เป็ น “๙” และระยะเวลาที่ใช้เพื่อการพัฒนา เป็ นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จดั กลุ่ ม
สถานศึกษาและเตรียมการประเมิน “๑ ช่วย ๙”
๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิช าการหลัก ที่เ กี่ยวข้อ ง ได้แ ก่ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน
(กพพ.) คณะกรรมการพัฒ นาระบบการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นการอาชีว ศึ ก ษา (กพศ.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
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๓) สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ
๔) สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สมศ.
๕) สมศ. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๗) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รบั ประติมากรรมคุณภาพ เพื่อ
แสดง ณ สถานศึกษา
ทัง้ นี้ การพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานและศัก ยภาพของสถานศึก ษาเครือ ข่ า ยการพัฒ นาของ
สถานศึก ษาที่ขอรับการประเมิน ตามโครงการ “๑ ช่ว ย ๙” จะต้ องแสดงให้ เห็นชัด เจนว่า เป็ นสิ่งที่ไ ด้
ดาเนินการร่วมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์หรือเป็ นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่
ขอรับการประเมินเป็นผูร้ เิ ริม่ ร่วมดาเนินการ และกากับติดตามตลอดระยะเวลาทีก่ าหนด จนเกิ ดผลต่ อการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริ หาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิ ดผลสาเร็จอย่างแท้ จริ ง และ
สถานศึก ษาทัง้ ๙ แห่ ง มีค วามเข้ม แข็ง เพีย งพอที่จ ะพัฒ นาตนเองสู่ค วามเป็ น เลิศ ต่ อ ไปได้แ ม้จ ะไม่ ม ี
สถานศึกษาหลักเป็นผูด้ แู ล
๓.๓ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กาหนดเสร็จสิน้ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับสถานศึกษาทีต่ ้องได้รบั การประเมินใหม่ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่า
ด้ว ยระบบหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประกันคุ ณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้อ งดาเนิ นการให้แล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านัน้ หากมิได้ดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรายงานต่อ คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา หรือหน่ วยงาน
ต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสังการต่
่
อไป
๒) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมสาเนาแจ้งมายัง สมศ.) เพื่อ พิจารณา
อนุ มตั ภิ ายในสามสิบวันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการประเมิน โดยกาหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดสามารถ
ทักท้วงแผนพัฒนานัน้ ภายในสามสิบวัน หากไม่มกี ารทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ้าได้
ภายในสองปี นับตัง้ แต่ วนั ที่ส ถานศึก ษาส่ งแผนพัฒนาไปยังต้นสังกัดและ สมศ. หากสถานศึกษามิได้
ด าเนิ น การดัง กล่ า ว ส านั ก งานจะไม่ ท าการประเมิน ซ้ า ส าหรับ สถานศึก ษานั ้น และจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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๓) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข และได้รบั พิจารณา
ประเมินซ้า จะดาเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้
(๓.๑) กรณีส ถานศึก ษาที่ไม่ ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
ปริมาณ ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานทีผ่ ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด มายังสานักงาน เพื่อ
พิจารณาปรับผลการประเมิน โดยสานักงานจะไม่ลงพืน้ ทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลก็ได้
(๓.๒) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
คุณภาพ สานักงานจะลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทัง้ นี้การ
ปรับเปลีย่ นผลการประเมินจะต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศทีส่ านักงานหรือคณะ
กรรมการบริหาร สมศ. กาหนด
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บทที่ ๔
กระบวนการประเมิ นคุณภาพภายนอก
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ๑) การจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก ๒) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ๓) ขัน้ ตอนการประเมิน ๔) การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมินภายนอก
และ ๕) การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมิ นภายนอก
ในการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึก ษาแต่ ล ะแห่ ง สมศ. จะคัด เลือ กและให้ก ารรับ รอง
หน่ วยประเมินทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องของ
สมศ. หน่ วยประเมินต้องมีคณะผูป้ ระเมินภายนอกทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก สมศ. อย่างน้อยตัง้ แต่ ๓๐ คน
ขึน้ ไป รวมทัง้ แสดงความพร้อมที่จะปฏิบตั หิ น้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได้ครบถ้วน
ตามเงือ่ นไขข้อตกลงตามสัญญาทีท่ ากับ สมศ. ทัง้ นี้ หน่ วยประเมินต้องจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก ซึง่ ได้รบั
การรับรองจาก สมศ. และไม่มผี ลประโยชน์ ทบั ซ้อนในการประเมินสถานศึกษานัน้ ๆ แต่ละคณะจะต้อ ง
คัดเลือก ผูป้ ระเมินภายนอกในคณะของตนเอง จานวน ๑ คน เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงาน นอกจากนี้
หากสถานศึกษานัน้ มีการจัดการศึกษาปฐมวัย หน่ วยประเมิน จะต้องมีผปู้ ระเมินภายนอกทีค่ วามเชีย่ วชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวัยด้วย จานวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าทาการประเมิน สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานขึน้ อยูก่ บั ขนาดของสถานศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง
ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
(มีจานวนนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๑ คน)
สถานศึกษาขนาดกลาง
(มีจานวนนักเรียนตัง้ แต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่
(มีจานวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
(มีจานวนนักเรียนตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ คนขึน้ ไป)

จานวนผูป้ ระเมิ นภายนอก
๒-๔ คน
๓-๕ คน
๔-๖ คน
๕-๗ คน
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๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอนสาคัญสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก เนื่องจากผู้ประเมิน
ภายนอกต้องตรวจสอบและค้นหาร่องรอย หลักฐาน เพื่อยืนยันการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาตามสภาพจริง
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล สามารถท าได้ห ลายวิธ ี วิธ ีเ หมาะสมที่ สมศ. น าเสนอส าหรับ การเก็บ ข้อ มู ล
ประกอบด้วย ๓ วิธหี ลัก ดังนี้
๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจาปี
ของสถานศึก ษา รายงานการประเมินคุ ณภาพภายใน รายงานการประชุม รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษานัน้ ๆ เอกสารทีร่ ายงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียน เป็ นต้น ทัง้ นี้อาจรวมถึงป้าย
กระดาน แผนที่ เทปบัน ทึก เสีย ง วีดีท ัศ น์ ในการศึก ษาเอกสารควรมีก ารตรวจสอบความน่ า เชื่อ ถือ
คณะผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง เอกสารอย่างระมัดระวังและควรศึกษาอย่าง
มีวจิ ารณญาณและอย่างมีจติ วิพากษ์และมีการเปรียบเทียบข้อมูล
วิธ ีก ารเก็บรวบรวมข้อ มูล เอกสารที่นิยมใช้กัน คือ การอ่ าน เช่น ศึกษาจากรายงานการ
ประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม ป้ายประกาศ เป็ นต้น ถ้าแหล่งข้อมูล
เอกสารเป็นในรูปแบบอื่น เช่น ถ้าเป็ นแผนทีใ่ ห้เก็บข้อมูลโดยการอ่านและการดู ถ้าเป็ นวีซดี ใี ห้เก็บข้อมูลโดย
การดู และการฟงั ถ้าเป็นเทปบันทึกเสียง ให้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการฟงั เป็ นต้น
๒) การสัม ภาษณ์ เป็ น วิธ ี ก ารที่ผู้ ป ระเมิน ภายนอกด าเนิ น การสอบถามจากบุ ค คลที่ เ ป็ น
กลุ่ ม เป้ าหมาย และบัน ทึ ก ผลการสัม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ าหมาย หมายถึ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษา และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง เป็ น
ต้น ถ้าแหล่งข้อมูลมีจานวนมาก คณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งใด จึงจะได้ขอ้ มูลทีน่ ่าเชื่อถือมากทีส่ ุด ทัง้ นี้การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์มหี ลายรูปแบบ
เช่ น
การสัม ภาษณ์ แ บบเผชิญ หน้ า การสัม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ การสั ม ภาษณ์ แ บบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น
๓) การสังเกต เป็ นวิธเี ก็บข้อมูลโดยตรงจากปฏิกริ ยิ าท่าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรือเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ ในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มกี ารสัมภาษณ์ เช่น
แหล่ งข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา แหล่งข้อ มูล ทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเป็ น
การสังเกตการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็ นต้น โดยแหล่งข้อมูลประเภทนี้
คณะผู้ประเมินภายนอกสามารถเก็บรวบรวมได้ในระยะเวลาอันสัน้ ในช่วงของการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
ทัง้ นี้ ก่ อ นที่จ ะเข้า ท าการตรวจเยี่ย มสถานศึก ษา ผู้ป ระเมิน ภายนอกจะต้อ งท าแบบสัง เกตไว้ล่ ว งหน้ า
ว่าจะต้องสังเกตอะไรบ้าง สังเกตทีไ่ หน ซึง่ จะทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสังเกตทาได้รวดเร็วขึน้
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๔.๓ ขัน้ ตอนการประเมิ น
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานประกอบด้วยขัน้ ตอน
การประเมิน ๓ ขัน้ ตอน คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยม ทัง้
๓ ขัน้ ตอนมีค วามส าคัญ และมีค วามเชื่อ มโยงกัน ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกที่ม ี
ประสิทธิภาพ และจะเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
นาไปใช้พฒ
ั นาสถานศึกษาตามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขัน้ ตอน

ผูร้ บั ผิดชอบ

๑

คณะผูป้ ระเมิน
ภำยนอก

๒

คณะผูป้ ระเมิน
ภำยนอก

๓

คณะผูป้ ระเมิน
ภำยนอก

กิ จกรรม
ประธำน
คณะผูป้ ระเมินภำยนอก
เรียกประชุมเพือ่ มอบหมำย
งำนให้
ผูป้ ระเมินภำยนอก

คณะผูป้ ระเมินภำยนอก
จัดกำรประชุมเพือ่ วำงแผน
เตรียมกำรกำหนดกำรตรวจ
เยีย่ ม

แจ้งสถำนศึกษำเพือ่ เตรียม
ควำมพร้อม
รับกำรประเมิน

คาอธิ บาย
๑. ประธำนคณะผูป้ ระเมินภำยนอกประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวทำงกำร
ดำเนินกำร พร้อมมอบหมำยงำนให้ผปู้ ระเมินภำยนอกแต่ละคนได้
รับทรำบเพื่อนำไปดำเนินกำรวิเครำะห์ SAR
๒. คณะผู้ประเมินภำยนอกดำเนินกำรวิเครำะห์ SAR หรือ
รำยงำนประจำปี ตำมที่ได้รบั มอบหมำยพร้อมสรุปประเด็นกำร
พิจำรณำ เพื่อส่งมอบให้เลขำนุ กำรคณะผู้ประเมินภำยนอก
นำไปดำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมต่อไป
คณะผูป้ ระเมินภำยนอกร่วมกันวำงแผนกำรตรวจเยีย่ มและกำร
ประเมิน กำหนดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำน และมอบหมำยภำระ
งำนให้ผปู้ ระเมินภำยนอกแต่ละคนอย่ำงชัดเจน และนัดหมำย
วันทีจ่ ะไปตรวจเยีย่ มสถำนศึกษำ
๑. คณะผูป้ ระเมินภำยนอกแจ้งสถำนศึกษำก่อนเข้ำประเมินไม่
น้อยกว่ำ ๑ สัปดำห์ *
๒. สถำนศึกษำรับกำรประสำนจำกคณะผู้ประเมินภำยนอก
เตรียมเอกสำรหลักฐำน และควำมพร้อมรับกำรประเมิน

หมายเหตุ * สถำนศึกษำสำมำรถทำกำรทักท้วงคณะผูป้ ระเมินภำยนอก โดยทำหนังสือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรฯ สมศ. พิจำรณำและผลกำรพิจำรณำถือเป็ นข้อสิน้ สุด
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ขัน้ ตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขัน้ ตอน

๑

ผูร้ บั ผิดชอบ

กิ จกรรม

คาอธิ บาย

คณะผู้
ประเมิน
ภำยนอก

คณะผูป้ ระเมินภำยนอกเดินทำงไป
สถำนศึกษำ

ค ณ ะ ผู้ ป ร ะ เ มิ น ภ ำ ย น อ ก เ ดิ น ท ำ ง ไ ป ยั ง
สถำนศึกษำตำมกำหนดวัน เวลำที่ได้นัดหมำย
กับสถำนศึกษำ ซึง่ เวลำกำรประเมินสถำนศึกษำ
หนึ่งๆ มีกำหนดระยะเวลำ ๓ วัน

ในวัน แรก คณะผู้ป ระเมิน ภำยนอกจัด ประชุ ม
คณะผูป้ ระเมินภำยนอกประชุม
ชี้ แ จ ง แ ก่ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ บุ ค ล ำ ก รข อ ง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน สถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ท รำบกระบวนกำรและ
คณะผู้
พร้อมแนวทำงกำรประเมิน
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรประเมิน รวมทัง้ แจ้ ง ให้
๒
ประเมิน
ทรำบเกี่ย วกับ แผนและตำรำงกำรปฏิบ ัติ ง ำน
ภำยนอก
ดำเนินกำร
ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตนของสถำนศึกษำระหว่ำง
กำรตรวจเยี่ยมและ สถำนศึกษำเตรียมเอกสำร
หลักฐำน และควำมพร้อมรับกำรประเมิน
๑. คณะผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกท ำกำรประเมิ น
คณะผูป้ ระเมินภำยนอก
คณะผู้
คุณภำพสถำนศึกษำตำมขอบข่ำยและประเด็นที่
ดำเนินกำร
กำหนดไว้
๓
ประเมิน
ประเมินตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
๒. คณะผู้ ป ระเมิน ภำยนอกน ำข้อ ค้ น พบหรือ
ภำยนอก
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท ั ง้ หมดมำอภิ ป รำยร่ ว มกั น เพื่ อ
วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คณะผู้ประเมิน ภำยนอกนำเสนอข้อสังเกตด้ว ย
วำจำต่ อองค์ประชุม ของสถำนศึกษำ** เพื่อรับ
คณะผูป้ ระเมินภำยนอกเสนอ
คณะผู้
ฟงั ควำมคิดเห็นและตรวจสอบควำมถู กต้องของ
ข้อสังเกตและสรุปผลกำรประเมิน
ข้อมูลต่ ำงๆ และให้โอกำสสถำนศึกษำชี้แจงใน
๔
ประเมิน
กรณีท่สี ถำนศึกษำเห็นว่ำข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง
ภำยนอก
ไม่ ช ัด เจนหรื อ ไม่ ค รอบคลุ ม บำงประเด็ น แล้ ว
สรุปผลกำรประเมินเพื่อนำข้อมูลไปเขียนรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
หมายเหตุ ** ในการรับฟงั ผลประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มอี งค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากร ผูแ้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ตลอดจนผูแ้ ทนชุมชน

๗๙

ขัน้ ตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขัน้ ตอน

ผูร้ บั ผิดชอบ

กิ จกรรม

๑

คณะผูป้ ระเมิน
ภำยนอก

คณะผูป้ ระเมินภำยนอกจัดทำ(ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมินเพื่อส่งให้
สถำนศึกษำพิจำรณำ

๒

สมศ./
คณะผูป้ ระเมิน
ภำยนอก

๓

สมศ.

คณะผูป้ ระเมินภำยนอกจัดส่ง (ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมินให้
ผูป้ ระเมินอภิมำนภำยนอก

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา

สมศ. รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ประจำปี
๔

สมศ.

๘๐

คาอธิ บาย
๑. คณะผูป้ ระเมินภำยนอกร่วมกันจัดทำ(ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมิน คุ ณ ภำพภำยนอก
สถำนศึกษำจำกข้อมูลหลักฐำนต่ำงๆ ทัง้ หมด
ทีร่ วบรวมได้ ตำมกรอบของ สมศ.
๒.คณะผูป้ ระเมินภำยนอกเสนอ (ร่ำง )รำยงำน
ผลก ำร ปร ะเมิ นคุ ณภ ำพภ ำย นอ กต่ อ
สถำนศึกษำภำยใน ๒๐ วัน นับจำกวันสุดท้ำย
ของกำรตรวจประเมินฯ เพื่อให้ สถำนศึกษำ
พิจำรณำรับรอง (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมิน ฯ
๓.สถำนศึกษำได้ร ับ (ร่ ำง) รำยงำนผลกำร
ประเมินและพิจำรณำรับรอง (ร่ำง) รำยงำนผล
กำรประเมิน ภำยใน ๒๐ วันนับจำกวันทีไ่ ด้รบั
หำกพ้ น ก ำหนดเวลำดั ง กล่ ำ วจะถื อ ว่ ำ
สถำนศึ กษำยอมรับ (ร่ ำง) รำยงำนผลกำร
ประเมินโดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง
๑. คณะผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกจัด ส่ ง (ร่ ำ ง)
รำยงำนผลกำรประเมิน ที่ได้รบั กำรรับรอง
จำกสถำนศึ ก ษำใ ห้ ผู้ ป ระเมิ น อภิ ม ำน
ภำยนอกตรวจอ่ำน
๒. คณะผูป้ ระเมินภำยนอกปรับแก้รำยงำนผล
กำรประเมิน ตำมข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินอภิ
มำนภำยนอก พร้อมจัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
มำยัง สมศ.
สมศ. พิจำรณำรับรองมำตรฐำนพร้อมจัดส่ง
สถำนศึกษำและต้นสังกัด
๑. สมศ. จัด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย น อ ก ต่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทัง้
เผยแพร่ ร ำยงำนดัง กล่ ำ วต่ อ หน่ ว ยงำนที่
เกีย่ วข้องและสำธำรณชน
๒. ในกรณี ท่ีผ ลกำรประเมิน ภำยนอกของ
สถำนศึกษำใดไม่ได้มำตรฐำนตำมทีก่ ำหนด
ให้ สมศ. จัด ท ำข้อ เสนอแนะกำรปรับ ปรุ ง
แก้ ไ ข ต่ อ ห น่ ว ยง ำ นต้ น สั ง กั ด เ พื่ อ ใ ห้
สถำนศึก ษำปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภำยในเวลำที่
กำหนด

๔.๔ การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระเมิ นภายนอก
ในระหว่ำงและภำยหลังกำรประเมินสถำนศึกษำของคณะผูป้ ระเมินภำยนอก สมศ. จะดำเนินกำร
ก ำกับดูแ ลคุ ณ ภำพ และประเมิน ผลงำนของคณะผู้ประเมิน ภำยนอก โดยอำศัย ทัง้ ข้อ มูล ย้อ นกลับ จำก
สถำนศึกษำทีไ่ ด้รบั กำรประเมินและบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องว่ำผูป้ ระเมินภำยนอกได้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ หมำะสมตรง
ตำมวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของ สมศ. หรือไม่ นอกจำกนัน้ ยังมีกำรตรวจสอบคุณภำพของผู้ประเมิน
ภำยนอกจำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทีค่ ณะผูป้ ระเมินภำยนอกจัดส่งมำยัง สมศ.
๔.๕ การติ ดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
กำรติดตำมผลเป็นขัน้ ตอนทีท่ ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องและนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึก ษำ กำรติด ตำมผลกำรพัฒ นำของสถำนศึก ษำให้ พิจ ำรณำจำกรำยงำนประจ ำปี ท่ี
สถำนศึก ษำแต่ละแห่งต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยคณะผู้ประเมินภำยนอกที่
สมศ. รับรอง รวมทัง้ กำรติดตำม ส่งเสริม สนับสนุ นประสำน เชื่อมโยงกับหน่ วยงำนต้นสังกัดในกำรประเมิน
คุ ณ ภำพภำยใน ตลอดจนกำรพัฒ นำสถำนศึก ษำตำมข้อ เสนอแนะจำกกำรประเมิน คุ ณ ภำพภำยนอก
นอกจำกนี้ยงั ติดตำมตรวจสอบวิจยั กรณีตวั อย่ำงว่ำสถำนศึกษำนัน้ ๆ ได้ ใช้ผลกำรประเมินในกำรปรับปรุง
แก้ไขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดหรือไม่

๘๑

ภาคผนวก

๘๒

ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
____________________________
หมวด ๑
การจัดตัง้ วัตถุประสงค์ และอานาจหน้ าที่
มาตรา ๕ ให้จดั ตัง้ องค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สมศ.”
มาตรา ๖ ให้สานักงานมีทต่ี งั ้ ของสานักงานแห่งใหญ่อยูใ่ นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สานักงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทาการประเมินผลการจัดการศึก ษาเพื่อ ให้มกี ารตรวจสอบคุ ณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความ
มุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สานักงานมีอานาจหน้าทีห่ ลัก ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทาง และวิธกี ารประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และสอดคล้อ งกับ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพของสถานศึก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(๓) ให้การรับรองผูป้ ระเมินภายนอก
(๔) ก ากับ ดู แ ลและก าหนดมาตรฐานการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกที่ด าเนิ น การโดย
ผูป้ ระเมินภายนอก รวมทัง้ ให้การรับรองมาตรฐาน ทัง้ นี้ ในกรณีจาเป็ นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สานักงานอาจดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
(๕) พัฒนาและฝึ กอบรมผูป้ ระเมินภายนอก จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุ นให้
องค์ก รเอกชน องค์ก รวิชาชีพ หรือวิชาการ เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการฝึ กอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจาปี ต่อคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสานักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกาหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทัง้ เผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน
มาตรา ๙ นอกจากอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ให้สานักงานมีอานาจกระทากิจการต่างๆ ภายใน
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) ถือกรรมสิทธิ ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
(๒) ก่อตัง้ สิทธิ หรือทานิตกิ รรมใดๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ
๘๓

(๓) ทาความตกลงและร่วมมือกับ องค์การหรือหน่ วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๔) จัดให้มแี ละให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการของ
สานักงาน
(๖) มอบให้บุคคลทากิจการทีอ่ ยูภ่ ายในอานาจหน้าทีข่ องสานักงาน
(๗) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมทีเ่ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าทีข่ องสานักงาน
(๘) กระทาการอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ของสานักงาน และตาม
คณะกรรมการมอบหมาย

๘๔

ภาคผนวก ข
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกให้คานึงถึงจุดมุง่ หมายและหลักการดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็ นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความจริงและ
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
(๓) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยให้มเี อกภาพเชิงนโยบาย ซึง่ สถานศึกษาสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเ้ รียน
(๔) ส่ งเสริม สนับสนุ น และร่ว มมือ กับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเป็ นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา
ข้อ ๓๘ ในการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก ให้ส านั ก งานท าการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานทีว่ ่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
(๔) มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้อ งทาการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิม่ เติมจาก
มาตรฐานที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้สานักงานประกาศกาหนดมาตรฐานอื่นได้โดยใช้ค วามเห็นชอบของ
รัฐมนตรี
ข้อ ๓๙ วิธกี ารในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ านักงานกาหนด
ข้อ ๔๐ ในกรณีท่ผี ลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้สานักงานแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่
๘๕

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษานัน้ และให้สถานศึกษานัน้ ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและ
ดาเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนบั แต่วนั ได้รบั แจ้งผลการประเมินครัง้ แรก
ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อสานักงานเพื่อพิจารณาอนุ มตั ภิ ายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๑ ในกรณีท่สี ถานศึกษาไม่ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๔๐ ให้
สานักงานรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสังการต่
่
อไป

๘๖

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานที่ ๑
คุณลักษณะของ
คนไทยทีพ่ งึ ประสงค์
ทัง้ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก

ผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒
แนวการจัด
การศึกษา

การจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ

มาตรฐานที่ ๓
แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
/สังคมแห่งความรู้

การบริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิ การ
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)
ด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม
(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๕ ตัวบ่งชีห้ ลัก)

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุ ขภาวะที่ดีและ
มีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีท กั ษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปญั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละทัก ษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีท ักษะในการท างาน
รักการท างาน สามารถท างานร่ วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้
ด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัว บ่ ง ชี้ท่ี ๕ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของ
ผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิ ธ าน/วิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
ตัว บ่ ง ชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนิ น การโครงการ
พิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บ ทบาทขอ ง
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)

มาตรฐานที่ ๗ ครูป ฏิบ ัติง านตามบทบาท ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
หน้ า ที่อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและเกิด
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ประสิทธิผล
ด้านการจัดการศึกษา (๔ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)

มาตรฐานที่ ๘ ผู้ บ ริห ารปฏิ บ ัติ ง านตาม ตัวบ่ งชี้ท่ี ๗ ประสิท ธิภ าพของการบริหาร
บทบาทหน้ า ที่อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
และเกิดประสิทธิผล

๘๗

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

การประกัน
คุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานเพื่อการประเมิน
พุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิ การ
คุณภาพภายนอก รอบสาม
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน)
(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั งิ านตาม
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
บทบาทหน้ า ที่อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และเกิดประสิทธิผล
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึ กษามี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ด้ านการสร้ างสั ง คมแห่ งการเรี ยนรู้
(๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนั บสนุ น ให้ สถานศึ กษาเป็ นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)
ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน ตัว บ่ ง ชี้ ท่ี ๘ พัฒ นาการของการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
กาหนดในกฎกระทรวงฯ
ต้นสังกัด

๘๘

ภาคผนวก ง
กรอบแนวทางการปฏิ รปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
การปฏิ รปู การศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็ นระบบ โดยศึกษาประเด็นปญั หาหลักในการศึกษาและ
การเรียนรูท้ ย่ี ดึ โยงกัน และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งทีแ่ ยกจากกันตัง้ แต่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุคใหม่ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม
เข้ามาเป็ นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพคล่องตัว เพื่อเพิ่ มโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ในการนี้จาเป็ นต้องมีกลไกหรือหน่ วยงานที่วเิ คราะห์ปญั หาของระบบการศึกษาและเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวทางปฏิรปู ระบบ
อย่างเป็นขัน้ ตอน โดยกาหนดประเด็นสาคัญของระบบการศึกษาและเรียนรูท้ ต่ี ้องการปฏิรปู อย่างเร่งด่วนได้
สี่ประการหลัก ด้วยกันดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ทีม่ นี ิสยั ใฝ่เรียนรู้ ตัง้ แต่ปฐมวัย สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและ
แสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปญั หา
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็ นกลุ่มได้
อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีศลี ธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจติ สานึกและความภูมใิ จในความเป็ นไทย
ยึดมันการปกครองระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน
การซือ้ สิทธิ ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง เป็ นกาลังคนทีม่ ี
คุณภาพ มีทกั ษะความรูพ้ น้ื ฐานที่จาเป็ น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียม เสมอภาค จึงกาหนดแนวทางการปฏิรปู ดังนี้
๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
เพื่อให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์จงึ ควรเร่งดาเนินการ ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) จัดให้มรี ะบบการศึกษาเรียนรูแ้ ละวัดประเมินผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนที่เป็ นมาตรฐาน
สามารถเทียบเคียงกันโดยให้มกี ารวัดผลระดับชาติในชัน้ ปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชัน้ และนาผลมาใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอน ส่วนชัน้ ปีทเ่ี หลือให้เป็ นการวัดผลระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส่วนในระดับอุดมศึกษาและ
การอาชีวศึกษาให้มผี ลระดับชาติเมือ่ จบหลักสูตร
๒) แก้ปญั หาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
๘๙

๓) ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในการพัฒนาการ
เรียนรูข้ องบุตรหลาน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
มาตรการ :
๔) พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการ
ให้ความรูแ้ ก่พ่อแม่ ผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูเ้ ตรียมตัวเป็ นพ่อแม่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการตามวัยอย่างมี
คุณภาพ และมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรูใ้ นระดับสูงขึน้
๕) จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปญั ญา ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปญั หา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ รวมทัง้ จัดบริการการศึกษาและเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคคล
ทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพพิเศษด้านต่างๆ
๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทและสนับสนุ น
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนาผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ให้สามารถผลิตกาลังคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ทัง้ เชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็ นกาลังคนฐานความรู้
ช่างเทคนิคทีม่ ฝี ีมอื และนักเทคโนโลยีทเ่ี ชีย่ วชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสยั การทางาน
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
๘) ปฏิรปู อุดมศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็ นเลิศ สนับสนุ นการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจที่เป็ นจุดเน้นตามความเชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน รวมทัง้
เชื่อมโยงกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสังคมการเรียนรู้
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมตลอดจนพัฒนาการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal arts education) ในฐานะ
โครงสร้างพืน้ ฐานการเรียนรู้ กาจัดการปลอมแปลงคุณวุฒแิ ละการซือ้ ปริญญาบัตร โดยมีมาตรการลงโทษทัง้
บุคคลและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
๙) ส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กบั การเรียนรูภ้ าษาสากลเป็ น
ภาษาทีส่ องตัง้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสนับสนุ นการเรียนรูภ้ าษาทีส่ าม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านใน
กลุ่มอาเซียน ภาษาทีส่ นใจ เป็นต้น
๑๐) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทัง้ เนื้อหาและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพื่อช่วยใน
การศึกษาเรียนรูท้ งั ้ ในชัน้ เรียนทีม่ คี รูแนะนาและด้วยตนเอง
๑.๒ ผลิ ตและพัฒนากาลังคนที่ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ
มาตรการหลัก :
๑) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ (National Qualification Framework) เพื่อการ
รับรองสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผูส้ าเร็จการศึกษาในทุกระดับ / ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (Vocational Qualification) เพื่อการรับรองสมรรถนะ ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
๙๐

ตามมาตรฐานอาชีพและตามความต้องการของผูจ้ า้ งงาน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระบบการจ้าง
งานและกาหนดเงินเดือน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ เพื่อจูงใจผูเ้ รียนอาชีวศึกษามากขึน้
มาตรการ :
๒) จัดการศึกษาและเรียนรูอ้ าชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบตั ใิ นสัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและ
การเรียนรูง้ านอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริม
การทางานระหว่างเรียน การพัฒนาระบบสะสมหน่ วยการเรียนทานองธนาคารหน่ วยกิต เพื่อส่งเสริมการ
เรียนควบคู่กบั การทางาน
๓) พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั
ตนเองและสาขาอาชีพต่างๆ ตัง้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ
ความต้องการ
๔) พัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพต่อยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามี
ทักษะ ความรูด้ า้ นอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หากไม่ศกึ ษาต่อ รวมทัง้ สนับสนุ นการศึกษาและ
เรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพอิสระ
๕) จัดตัง้ สถาบันการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด และจัดหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับต้น (ปวช. ๓ ปี ) ระดับกลาง (ปวส. ๒ ปี ) และระดับเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ปริญญาตรี
๒ – ๓ ปี ) ให้มคี วามต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อผลิตกาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้น
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
๖) สร้างกลไกการวิจยั และถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีระหว่างภาคธุรกิจเอกชน สถาน
ประกอบ กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
๗) กาหนดทิศทางความต้องการกาลังคน และสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้กาลังคน
สถาบันการศึกษา/ผูผ้ ลิต
๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ทีเ่ ป็ นผูเ้ อื้ออานวยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ เป็ นวิชาชีพทีม่ คี ุณค่า
มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็ นครู คณาจารย์
มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มีสภาวิชาชีพทีเ่ ข้มแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมันคงในอาชี
่
พมีขวัญกาลังใจ อยู่ได้อย่างยังยื
่ น จึงกาหนดแนวทางการ
ปฏิรปู ดังนี้

๙๑

๒.๑ การพัฒนาระบบผลิ ตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี
มีใจรักในวิชาชีพมาเป็ นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่
ผูเ้ รียนดี มีใจรักมาเรียนครู และรับประกันบรรจุเป็ นข้าราชการครูเมื่อสาเร็จการศึกษา หรือจัดให้นิสติ /
นักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้ถอื เป็ น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นต้น
๒) ให้มสี ถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็ นเลิศด้านการผลิตครู วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู รวมทัง้ มีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู
มาตรการ :
๓) วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัง้ ระดับพืน้ ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ
๔) จัดระบบเพื่อให้ผสู้ าเร็จการศึกษาสาขาอื่นทีม่ ใี จรักในวิชาชีพมาเป็นครู โดยศึกษาวิชาครู
เพิม่ เติมตามเกณฑ์ท่กี าหนด รวมทัง้ ส่งเสริมให้ส ถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน และผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน/ท้องถิน่ เพื่อเป็นผูส้ อนและพัฒนาการเรียนรู้
๕) พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรสาหรับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เชื่อมโยงความสามารถในการสอน และประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมถึงการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม ผลผลิตเชิงพาณิชย์
๒.๒ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ให้เชื่อมโยงกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒) เร่งจัดตัง้ กองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๓) พัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจาการทีส่ อนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ รวมทัง้ ให้มรี ะบบและมาตรการจูงใจให้ครู คณาจารย์ ผูบ้ ริหาร และบุคลากรการศึกษา
ได้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรการ :
๔) พัฒนาคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอน วิจยั และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

๙๒

๒.๓ การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) คืนครูให้แก่ผเู้ รียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จาเป็ นและจัดให้มบี ุคลากรสายสนับสนุ นให้
เพียงพอ เพื่อให้ครูได้ทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนอย่างเต็มทีแ่ ละมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒) ปรับปรุงเกณฑ์กาหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานทีช่ ดั เจนร่วมด้วยและจัดให้ม ี
จานวนครูเพียงพอตามเกณฑ์และมีวุฒติ รงตามวิชาทีส่ อน
มาตรการ :
๓) แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาออกจากกัน
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึ กษาและแหล่ งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภท ให้สามารถเป็ นแหล่งเรียนรู้ทม่ี คี ุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ สาหรับการศึกษา
และเรียนรูท้ งั ้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และมีคุณภาพ จึงกาหนด
แนวทางการปฏิรปู ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) รณรงค์ให้คนไทยมีนิสยั รักการอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมให้มกี ารผลิตสื่อที่ม ี
คุณภาพและราคาเหมาะสม
มาตรการ :
๒) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพืน้ ฐานให้เอือ้ ต่อการศึกษาและเรียนรู้
๓) พัฒนาห้องสมุดชุมชน ให้กระจายอย่างทัวถึ
่ งในลักษณะห้องสมุดทีม่ ชี วี ติ
๔) พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นรูปแบบอื่นๆทีห่ ลากหลาย มีคุณภาพ และกระจายอย่างทัวถึ
่ ง เช่น
ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน ศูนย์การศึกษาตลอดชีวติ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ อุทยานประวัตศิ าสตร์ เป็ นต้น เพื่อ
เปิดโอกาสการศึกษาและเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
๕) ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิน่ สังคมเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้
ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน/ท้องถิน่ เป็ นแหล่ง
เรียนรูแ้ ละพัฒนาการเรียนรูใ้ นชุมชน ท้องถิน่
๔. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ทีม่ ุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา เขตพืน้ ที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุก
ภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
การนาระบบและวิธกี ารบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กบั การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีการบริหาร
จัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ (demand side) โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ
จึงกาหนดแนวทางการปฏิรปู ดังนี้

๙๓

๔.๑ กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษาให้ สถานศึ กษาและเขตพื้นที่
การศึกษา
มาตรการหลัก :
๑) ให้มกี ลไกขับเคลื่อนการกระจายอานาจสู่เขตพืน้ ที่และสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบตาม
ศักยภาพความพร้อม
มาตรการ :
๒) ให้มกี ารกระจายอานาจตามศักยภาพความพร้อม โดยมีแผนการขับเคลื่อนการกระจาย
อ านาจแบบขัน้ บัน ไดตามศัก ยภาพความพร้อ ม
รวมทัง้ มีแ ผนส่ ง เสริม เขตพื้น ที่แ ละสถานศึก ษา
ให้มคี วามเข้มแข็งและความพร้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดกลุ่มตามศักยภาพความพร้อม
๓) สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และสนับสนุ น
สถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อมให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ คล่องตัว เป็ นสถานศึกษานิตบิ ุคคลเต็ม
รูป และในระดับอุดมศึกษาให้พฒ
ั นาสู่การเป็นสถาบันของรัฐในกากับ
๔) พัฒนาภาวะผูน้ าบริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยให้มแี ผนพัฒนาภาวะ
ผูน้ าตามช่องทางปกติและกลไกสนับสนุ นส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ มีการกาหนดคุณสมบัติ การเข้าสู่
ตาแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้า และระบบการจูงใจ
๕) ปรับและพัฒนาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารูปแบบใหม่ท่เี น้นยุทธ์ศาสตร์เชิงวิชาการ
โดยลดภาระงานเชิงธุรการและการสังการ
่
แต่เน้นการให้คาปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุ นสถานศึกษาในพืน้ ทีใ่ ห้
มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ สร้างกลไกการป้องกันการดาเนินการเข้าสู่ตาแหน่ งโดยไม่ชอบธรรม
๖) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท โดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็ นฐาน (area-base)
ทัง้ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด พืน้ ทีพ่ เิ ศษ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น ให้มคี ณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด เพื่อประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภท/สังกัดให้เกือ้ กูลกัน
๔.๒ พัฒนาระบบบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลให้ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม
และมีระบบการตรวจสอบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรการหลัก :
๑) ทบทวนระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ทัง้ วิธกี าร
ได้มาของผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการต่างๆ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล และสามารถส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็ นวิชาชีพชัน้ สูงทีม่ คี ุณค่าเป็ นที่
ยอมรับนับถือในสังคม สร้างกลไกการเข้าสู่ตาแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ :
๓) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับ/
ประเภทต่างๆ ทัง้ กรรมการสถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
อื่นๆ ให้มบี ทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึน้ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็ น
ธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการศึกษา
๙๔

๔.๓ พัฒนาการบริ หารการจัดการเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการศึ กษาอย่ างมีคุณ ภาพ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนตัง้ แต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้
ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปญั ญา และชนต่าง
วัฒนธรรม กาลังแรงงานและผู้สูงอายุมโี อกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรูท้ ่มี คี ุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ จึงกาหนดแนวทางการปฏิรปู ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุ่นหลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีระบบเทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ กาลังแรงงานและผูส้ งู อายุ มีโอกาสศึกษาและเรียนรูเ้ พิม่ เติมตามความต้องการ
๒) จัดให้ประชาชนทุกคนได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มประชาชน
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ผูอ้ ยู่ในสภาวะยากลาบาก ผูบ้ กพร่องทางร่างกายและ
สติปญั ญา และชนต่างวัฒนธรรม และระหว่างหญิงและชาย
๓) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสิรมการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรการ :
๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียน
ราชประชานุ เคราะห์ โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน เป็ นต้น รวมทัง้ การศึกษาของคณะสงฆ์สายสามัญ
เพิม่ ขึน้ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส รวมทัง้ พระและสามเณรได้รบั การศึกษามากขึน้
๕) ส่งเสริมการจัดวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้สามารถเป็ นกลไกสนับสนุ น พัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิน่
๖) พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๗) ปรับระบบการวัด ประเมินผลผูเ้ รียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และระบบการรับเข้า
ศึกษาต่อ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางเลือก และระบบการศึกษาที่ยดื หยุ่น หลากหลาย โดยเน้นการ
พัฒนาผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๔.๔ พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคเอกชนและทุ กภาคส่ วนในการจัด การศึ ก ษาและสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ใ ห้ มากขึ้ น
เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึน้ จึงกาหนดแนวทางปฏิรปู ดังนี้
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๔.๔.๑ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิ ชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ให้มากขึน้
มาตรการหลัก :
๑) สนับสนุ น และมีมาตรการจูงใจทัง้ ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้เอกชนเข้า
มาร่วมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใ้ นทุกระดับ/ประเภทให้มากขึน้ ควบคู่กบั การสนับสนุ น
ด้านวิชาการ การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร และ/หรือการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทีเ่ ป็ นธรรม เพื่อให้
มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็ นการประกันความเป็ นธรรมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
มาตรฐานเดียวกับรัฐ
๒) ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเป็ นหลัก มาเป็ นผูก้ ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รวมทัง้ การพัฒนาต้นแบบทีด่ ี และส่งเสริม
สนับสนุ น ยกย่อง และขยายผล เพื่อให้การจัดการศึกษาและเรียนรูม้ คี ุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐ
มาตรการ :
๓) ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
การศึกษาทัง้ ในระดับชาติทอ้ งถิน่
๔) สนับสนุ นการศึกษาทางเลือก และการจัดตัง้ ศูนย์การเรียน โดยบุคคล ครอบครัว สถาน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ตามความต้องการทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย โดยให้มคี ณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุ น และ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเอกชน และการศึกษาทางเลือก
๖) ส่งเสริมสนับสนุ นสถาบันครอบครัว (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
แก่ผู้เรียนมากขึน้ ในรูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้
ยืดหยุน่ และมีความคล่องตัว
๗) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูข้ องสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม ทัง้ ทีเ่ ป็ น
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับและประเภทการศึกษา ร่วม
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์แก่ผเู้ รียนในรูปแบบที่
หลากหลาย
๘) พัฒนาระบบการวัดประเมินผล การรับเข้าศึกษาต่อ การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน
ให้เอือ้ ต่อการศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๙) ส่งเสริมสนับสนุ นสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สถาบันสังคมอื่น ร่วมจัดการศึกษาและการเรียนรูก้ ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พงึ
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ประสงค์แก่ผเู้ รียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์แก่ผเู้ รียนมากขึน้ ในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย
๔.๔.๒ ส่ งเสริ มบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (อปท.) ให้ เข้ามาร่วมจัดและ
สนับสนุนการจัด การศึ กษามากขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาและ
สนับสนุ นการศึกษา ตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิน่ ในทุกระดับ /ประเภทการศึกษามาก
ขึน้ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ จึงกาหนดแนวทางปฏิรปู ดังนี้
มาตรการหลัก :
๑) ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในการจัดการศึกษาและเรียนรูแ้ ละการสนับสนุ น
การศึกษาและเรียนรู้ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ที่
เชื่อมโยงกับภูมปิ ญั ญา ทรัพยากร วัฒนธรรมท้องถิน่ ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
๒) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. รวมทัง้
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารครู และบุคลากรการศึกษา อปท. ให้เป็ นมืออาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็ น
แกนกลางในการสนับสนุนด้านวิชาการ และกากับดูแลด้านคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
มาตรการ :
๓) จัดทาแผนบูรณาการเพื่อ ใช้เ ป็ นแผนแม่ บทในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาแผนที่ตงั ้ สถานศึกษาและกาหนดเป้าหมายผู้เรียนแต่ละระดับ/ประเภท/สังกัดใน
พืน้ ที่
๔) ให้ม ีค ณะกรรมการพัฒนาการศึก ษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นระดับ พื้น ที่
เพื่อกาหนดนโยบาย แผน และทิศทางการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิน่ ให้เอื้อต่อการสนับสนุ น
การจัดการศึกษาและความเป็ นอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและท้องถิน่ จัดกลุ่ มสถานศึกษา
ตามความพร้อม
๖) พัฒ นาเครือ ข่า ยความร่ ว มมือ ด้า นการศึก ษาของ อปท. ทัง้ กับ ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หน่วยงานอื่นในพืน้ ที่ รวมทัง้ สนับสนุ น อปท. สร้างภาคีเครือข่ายด้วย
กันเอง
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๔.๕ พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรการหลัก :
๑) ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณ โดยเน้นอุปสงค์หรือผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(demand side) โดยให้ผเู้ รียนเลือกรับบริการ
๒) วางแผนเป็ นขัน้ ตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวม
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตรา
การขยายตัว ของประชากรที่ม ีแ นวโน้ ม ลดลง โดยมีม าตรการช่ ว ยเหลือ เพื่อ ไม่ใ ห้ผู้เ รีย นและครูไ ด้ร ับ
ผลกระทบ
มาตรการ :
๓) จัดสรรงบประมาณโดยคานึงถึงความต้องการและความจาเป็ นที่แตกต่างแต่ละพื้นที่ /
กลุ่ม โดยแยกงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือเพื่อแก้ไข
ปญั หาหรือพัฒนาตามความจาเป็ นเฉพาะพืน้ ที่ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มพิเศษ เช่น
ผูพ้ กิ าร ผูม้ คี วามสามารถพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาส เป็นต้น จากงบประมาณปกติ
๔) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ อปท.จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
และเรียนรูม้ ากขึน้
๕) พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่าและทุนกู้ยมื เพื่อเป็ นกลไกเพิม่ โอกาสทาง
การศึกษา การผลิตและพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ
๖) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ
อย่างหลากหลายจากทุกภาคส่วน โดยปรับกลไกของรัฐให้เอือ้ และรองรับ
๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
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ภาคผนวก จ
ระบบบริ หารคุณภาพ (PDCA)
ภายใต้แนวคิดและหลักการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ม ี
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี นี นั ้ ในส่วนที่หนึ่ง ต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ และใช้ในการจัดการบริหารภายในสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
มุง่ เน้นคุณภาพผูเ้ รียน ด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ ตัง้ เป้าหมาย กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงาน/พัฒนา
และระยะเวลาพัฒนา มีการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็ นทัง้ ในด้านบุคคล เครื่องมือ และงบประมาณ
รวมทัง้ ทาความเข้าใจในแนวปฏิบตั เิ พื่อสร้างความชัดเจนในการดาเนินงานกับบุคลากรทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
และในส่วนทีส่ องต้องมีระบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของ
เดมมิง่ (Plan - Do - Check - Act) เป็นพืน้ ฐานการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
P (Plan) วางระบบ การกาหนดวัตถุประสงค์ และกระบวนการดาเนินงานที่จาเป็ น เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ต่อผูเ้ รียน
D (Do) การปฏิ บตั ิ สถานศึกษามีการนากระบวนการไปปฏิบตั ิ
C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและวัดกระบวนการตลอดจน
การบรรลุผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ต่อผูเ้ รียน
A (Act) การพัฒนาปรับปรุง ปฏิบตั กิ ารเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
ทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้ นการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School – Based Management: SBM) ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ประกอบด้ว ย คณะกรรมการสถานศึก ษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาเข้า มามีส่ ว นร่ว มคิด ร่ว ม
ดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ (Decision-Making) เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริง และใช้หลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุ นและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
(ปรับจากคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, สานักงาน. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษา. กรุง เทพฯ: โรงพิม พ์ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ง ประเทศไทย,
๒๕๕๓.)

๙๙

ภาคผนวก ฉ
ขีดจากัดล่าง
ขีดจากัดล่าง หมายถึง คะแนนต่ าสุดของคะแนนเฉลีย่ แต่ละชัน้ และวิชาในระดับชาติ
วิธคี านวณ ค่าขีดจากัดล่าง คานวณตามสูตร ดังนี้
X

X

(2.58  S .D.)
n

คือ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนในวิชาและชัน้ ทีส่ อบ O-NET

S.D. คือ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
n

คือ จานวนผูเ้ ข้าสอบในแต่ละวิชาและชัน้ ทีส่ อบ O-NET

๑๐๐

ภาคผนวก ช
เกณฑ์การประเมิ นระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเป็นการนาผลคะแนนในรายตัวบ่งชีแ้ ละในภาพรวมมาเปรียบเทียบ
เพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง
ช่วงคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)
๔.๕๐ – ๕.๐๐
๓.๗๕ – ๔.๔๙
๓.๐๐ – ๓.๗๔
๒.๕๐ – ๒.๙๙
๐.๐๐ – ๒.๔๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ช่วงคะแนน (เต็ม ๒๐ คะแนน)
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ ๕
๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๕.๙๙
๘.๐๐ – ๑๑.๙๙
๔.๐๐ – ๗.๙๙
๐.๐๐ – ๓.๙๙

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ

๑๐๑

ภาคผนวก ซ
คณะกรรมการบริ หารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิ นคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
คณะกรรมการบริ หารสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดร.ชิงชัย หำญเจนลักษณ์
ประธำนกรรมกำร
ศำสตรำจำรย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมกำร
ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระวุฒ ิ บุณยโสภณ
กรรมกำร
ดร.มำนิต บุญประเสริฐ
กรรมกำร
ดร.อมรวิชช์ นำครทรรพ
กรรมกำร
ดร.สิรพิ ร บุญญำนันต์
กรรมกำร
นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร
กรรมกำร
นำยสมหมำย ปำริจฉัตต์
กรรมกำร
นำยอภิชำติ จีระวุฒ ิ
กรรมกำร
นำยสมศักดิ ์ ชุณหรัศมิ ์
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุง่ โรจน์)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิ นคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศำสตรำจำรย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ ์
ดร.ฉันทวิทย์ สุชำตำนนท์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนำพิทกั ษ์
ศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท สืบค้ำ
ดร.สว่ำง ภู่พฒ
ั น์วบิ ลู ย์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบูรณ์วลั ย์ สัตยำรักษ์วทิ ย์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พินิติ รตะนำนุกูล
ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน
ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุง่ โรจน์)

๑๐๒

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หมำยเหตุ
ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เวสำรัชช์ (ประธำนกรรมกำร) (ตัง้ แต่กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ – มกรำคม ๒๕๕๔)
ศำสตรำจำรย์กติ ติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิ ำนุวฒ
ั น์ (กรรมกำร) (ตัง้ แต่กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ – พฤษภำคม ๒๕๕๔)
ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวมิ ล ว่องวำณิช (กรรมกำร) (ตัง้ แต่กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ - ตุลำคม ๒๕๕๔)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิ นคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระวุฒ ิ บุณยโสภณ
ประธำนกรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรวุฒ ิ เกียรติโกมล
กรรมกำร
นำยเขมทัต สุคนธสิงห์
กรรมกำร
ดร.นงลักษณ์ ปำนเกิดดี
กรรมกำร
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรนั ดร์
กรรมกำร
นำยพรชัย มงคลวนิช
กรรมกำร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ
กรรมกำร
ดร.ศิรพิ รรณ ชุมนุ ม
กรรมกำร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
กรรมกำร
ดร.อุทยั ดุลยเกษม
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุง่ โรจน์)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิ นคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
ประธำนกรรมกำร
ดร.ดิเรก พรสีมำ
กรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์
กรรมกำร
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์จริ ำ วงษ์ขมทอง
กรรมกำร
นำยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศำนติ ์
กรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจติ ร
กรรมกำร
หม่อมหลวงปริยดำ ดิศกุล
กรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์อรุณี วิรยิ ะจิตรำ
กรรมกำร
ดร.รุง่ เรือง สุขำภิรมย์
กรรมกำร
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุง่ โรจน์)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๐๓

หมำยเหตุ
นำยสมนึก พิมลเสถียร (ประธำนกรรมกำร) (ตัง้ แต่มนี ำคม ๒๕๕๓ – มีนำคม ๒๕๕๔)
รองศำสตรำจำรย์ฉันทนำ ไชยชิต (ประธำนกรรมกำร) (ตัง้ แต่มนี ำคม ๒๕๕๔ – กันยำยน ๒๕๕๔)
ดร.มำนิต บุญประเสริฐ (กรรมกำร) (ตัง้ แต่เมษำยน ๒๕๕๓ –มีนำคม ๒๕๕๕)

๑๐๔

ภาคผนวก ฌ
คณะผูม้ ีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) โรงเรียนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา
นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
นางรสนา วิทยา
พระครูสุนทรพิมลศีล
พระมหาอุดร สุทธิญาโณ

ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา
ผูแ้ ทนจากกองพุทธศาสนศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแม่แตงวิทยา
ผูแ้ ทนจากกองพุทธศาสนศึกษา

๑๐๕

ภาคผนวก ญ
คณะผูจ้ ดั ทา
คณะทางาน

หมายเหตุ

รองผูอ้ านวยการ สมศ. (ดร.คมศร วงษ์รกั ษา)
นางสาวภารดี เจียรนัยกูร
นางสาวพรวลัย เบญจรัตนสิรโิ ชติ
นางศิรธิ ร เวียนศิร ิ
นางธัญชนก จอมทรักษ์
นางสาวอมรรัตน์ มีพฒ
ั น์
นางสาวนพวรรณ สุทธศิลป์
นางมณีรตั น์ จันทนา (ตัง้ แต่ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

จัดทาต้นฉบับ
ประสานการจัดพิมพ์

กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๐๖

