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๒ 

 

ค าน า 
 

ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรยีกโดยย่อว่ำ สมศ.  
จดัตัง้ตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  
ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มฐีำนะเป็นองค์กำรมหำชนท ำหน้ำที่พฒันำเกณฑ์  
วธิกีำรประเมนิคุณภำพภำยนอก  และท ำกำรประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำเพื่อให้มกีำรตรวจสอบคุณภำพ
ของสถำนศกึษำ  โดยค ำนึงถงึควำมมุง่หมำย หลกักำร และแนวกำรจดักำรศกึษำในแต่ละระดบั  
 สมศ. ได้ด ำเนินกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ . ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) โดยไม่มกีำร
ตดัสนิผลกำรประเมนิ  แต่เป็นกำรประเมนิเพื่อยนืยนัสภำพจรงิของสถำนศกึษำ ขณะเดยีวกนัถอืเป็นกำรสรำ้ง
ควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำ เพื่อให้ปฏบิตัิได้ถูกต้องตำมหลกักำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรบักำร
ประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เป็นกำรประเมนิตำมวตัถุประสงคข์อง สมศ. ที่
ระบุไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำของกำรจดัตัง้ สมศ. โดยน ำผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบแรกมำใชใ้นกำร
พฒันำคุณภำพกำรศกึษำ รวมทัง้ประเมนิผลสมัฤทธิท์ี่เกดิขึน้เพื่อกำรรบัรองมำตรฐำนกำรศกึษำ และกำร
ประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เป็นกำรประเมนิเพื่อยกระดบัมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศกึษำ โดยพจิำรณำจำกผลผลติ ผลลพัธแ์ละผลกระทบมำกกว่ำกระบวนกำรโดยค ำนึงถงึควำมแตกต่ำง
ของแต่ละสถำนศกึษำซ่ึงการประเมินคณุภาพภายนอกและการประเมินซ า้ส าหรบัสถานศึกษาในรอบ
สามน้ี   จะต้องด าเนินการให้เสรจ็ส้ินภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านัน้  
 
 
 
 

    (ศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญณรงค ์พรรุง่โรจน์) 
      ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนรบัรองมำตรฐำน 
และประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) 
             ๑๐  พฤศจกิำยน ๒๕๕๔ 

 



  

๓ 

 

สารบญั 
  หน้า 

 บทน า  ๕ 
บทท่ี ๑ การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม  ๗ 

 ๑.๑ วตัถุประสงคข์องการประเมนิ ๗ 
 ๑.๒ วตัถุประสงคข์องคูม่อืการประเมนิ ๘ 
 ๑.๓ ความสมัพนัธร์ะหวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก ๘ 

บทท่ี ๒ ค าอธิบายตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคดิและทศิทาง ๑๐ 
 ๒.๒ หลกัการพฒันาตวับ่งชี ้ ๑๐ 
 ๒.๓ หลกัเกณฑก์ารก าหนดตวับ่งชี้ ๑๑ 
 ๒.๔ การก าหนดคา่น ้าหนกัตวับ่งชี ้ ๑๓ 
 ๒.๕ ขอ้มลูการด าเนินงานของสถานศกึษาทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา ๑๔ 
 ๒.๖ รปูแบบการประเมนิ ๑๔ 
 ๒.๗ รายละเอยีดตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ๑๔ 

บทท่ี ๓ การรบัรองมาตรฐาน ๗๑ 
 ๓.๑ การรบัรองมาตรฐานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๗๑ 
 ๓.๒ การประเมนิตามโครงการ  “๑ ช่วย ๙” ๗๒ 
 ๓.๓ เงือ่นไขและกรอบระยะเวลาในการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ๗๔ 

บทท่ี ๔ กระบวนการประเมินคณุภาพภายนอก ๗๖ 
 ๔.๑ การจดัคณะผูป้ระเมนิภายนอก ๗๖ 
 ๔.๒ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ๗๗ 
 ๔.๓ ขัน้ตอนการประเมนิ ๗๘ 
 ๔.๔ การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิภายนอก ๘๑ 
 ๔.๕ การตดิตามผลการพฒันาของสถานศกึษา ๘๑ 

 ภาคผนวก  ๘๒ 
 ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ      

                การศกึษา (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ภาคผนวก ข  กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๘๓ 
๘๕ 

 ภาคผนวก ค    ตารางเปรยีบเทยีบมาตรฐาน  ตวับ่งชี ้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกนัคณุภาพการศกึษา ๘๗ 
 ภาคผนวก ง  กรอบแนวทางการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ๘๙ 
 ภาคผนวก จ  ระบบบรหิารคุณภาพ  (PDCA) ๙๙ 

 



  

๔ 

 

สารบญั 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ  ขดีจ ากดัล่าง   ๑๐๐ 
 ภาคผนวก ช  เกณฑก์ารประเมนิระดบัคณุภาพ   ๑๐๑ 

 ภาคผนวก ซ   รำยชื่อคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพ                
                      กำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) และคณะกรรมกำรพฒันำระบบกำรประเมนิคณุภำพ  
                   กำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ ดำ้นกำรอำชวีศกึษำ และระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  

 
 

๑๐๒ 
 ภาคผนวก ฌ  คณะผูม้สีว่นรว่มใหข้อ้มลูในกำรพฒันำตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพ

ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญั
ศกึษำ 

๑๐๕ 

 ภาคผนวก ญ  คณะผูจ้ดัท า ๑๐๖ 

 



  

๕ 

 

บทน า 
 

ตำมหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ แห่งพระรำชบญัญตักิำรศกึษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รบั 
กำรประเมนิคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้ำปีนับตัง้แต่กำรประเมนิครัง้สุดท้ำย และเสนอผลกำร
ประเมนิต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด ำเนินกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบแรก  
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสรจ็สิ้นไปแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยงัคงหลกักำรส ำคญั
ของกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงว่ำดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิีกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่ำกำรประกนัคุณภำพภำยนอกใหค้ ำนึงถงึจุดมุ่งหมำย
และหลกักำร ดงัต่อไปนี้ 

 ๑. เพื่อใหม้กีำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ 
 ๒. ยดึหลกัควำมเทีย่งตรง เป็นธรรม และโปรง่ใส มหีลกัฐำนขอ้มลูตำมสภำพควำมเป็นจรงิและ 

มคีวำมรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
 ๓. สรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงเสรภีำพทำงกำรศกึษำกบัจุดมุ่งหมำยและหลกักำรศกึษำของชำติ  

โดยใหม้เีอกภำพเชงินโยบำย ซึง่สถำนศกึษำสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ 
ใหเ้ตม็ตำมศกัยภำพของสถำนศกึษำและผูเ้รยีน 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศกึษำ 

 ๕. ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมในกำรประเมนิคุณภำพ และพฒันำกำรจดักำรศกึษำของรฐั เอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบนัสงัคมอื่น 

 ๖. ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ เสรภีำพทำงวิชำกำร เอกลักษณ์ ปรชัญำ ปณิธำน /วิสยัทัศน์  
พนัธกจิ และเป้ำหมำยของสถำนศกึษำ 

ทัง้นี้ กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก ำหนดให้ สมศ.ท ำกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกสถำนศกึษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของชำต ิ
และครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเรือ่งต่ำงๆ ดงันี้ 

๑. มำตรฐำนทีว่่ำดว้ยผลกำรจดักำรศกึษำในแต่ละระดบัและประเภทกำรศกึษำ 
๒. มำตรฐำนทีว่่ำดว้ยกำรบรหิำรจดักำรศกึษำ 
๓. มำตรฐำนทีว่่ำดว้ยกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 
๔. มำตรฐำนทีว่่ำดว้ยกำรประกนัคุณภำพภำยใน 

 



  

๖ 

 

กำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน สมศ. ไดก้ ำหนดตวับ่งชี ้จ ำนวน ๑๒ 
ตวับ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ๔ มำตรฐำนตำมที่กฎกระทรวงฯ ก ำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ กลุ่มตวั
บ่งชีพ้ืน้ฐำน จ ำนวน ๘ ตวับ่งชี ้ กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์  จ ำนวน ๒ ตวับ่งชี ้และกลุ่มตวับ่งชีม้ำตรกำรส่งเสรมิ 
จ ำนวน ๒ ตวับ่งชี ้
 

 
 
 
 
 



  

๗ 

 

บทท่ี ๑ 
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

 
การประเมนิคุณภาพภายนอกเป็นการประเมนิผลการจดัการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยหน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกสถานศึกษา  เพื่อมุ่งให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาดยีิง่ขึน้  ซึง่ต้องเริม่ต้นจากการที่สถานศกึษามรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน  
เพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพของตนเอง  ด าเนินการปรบัปรุงคุณภาพ  มกีารก ากบัตดิตามคุณภาพ  และมี
ระบบประเมินตนเองก่อน  ต่อจากนัน้จงึรบัการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะด าเนินการ
พจิารณาและตรวจสอบจากผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา  กำรประเมนิคุณภำพภำยในและ
กำรประเมนิคุณภำพภำยนอกจงึควรสอดคล้องและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน  เพรำะต่ำงมุ่งสู่มำตรฐำนหรอื
คุณภำพทีค่ำดหวงัใหเ้กดิขึน้แก่ผูเ้รยีน  โดยมวีตัถุประสงคข์องกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก ดงันี้ 

๑.๑ วตัถปุระสงคข์องการประเมิน 
วตัถปุระสงคท์ัว่ไป  
๑) เพื่อใหท้ราบระดบัคุณภาพของสถานศกึษาในการด าเนินพนัธกจิดา้นต่างๆ 

 ๒) เพื่อกระตุ้นเตอืนให้สถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาและประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
อยา่งต่อเนื่อง 

๓) เพื่อใหท้ราบความกา้วหน้าของการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขอ ง

สถานศกึษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  

 ๑) เพื่อตรวจสอบยนืยนัสภาพจรงิในการด าเนินงานของสถานศกึษาและประเมนิคุณภาพการศกึษา
ตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธกีารที่ สมศ. ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบัระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศกึษาและหน่วยงานตน้สงักดั 

๒) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ช่วยสะทอ้นความแตกต่างของแต่ละสถานศกึษาทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ รวมทัง้
ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิและการชี้น าสงัคมของสถานศึกษาตามนโยบายของ
ภาครฐั 

๓) เพื่อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพจิารณาจากผลผลติ ผลลพัธ์ 
และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ 

๔)  เพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษามกีารพฒันาคุณภาพและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
อยา่งต่อเนื่อง 

๕) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ 
การประเมนิคุณภาพภายใน 



  

๘ 

 

๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการด าเนินงานสู่การพฒันาคุณภาพรว่มกนั 

๗) เพื่อรายงานผลการประเมนิคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การบรหิารจดัการของสถานศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรมต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑) การบรหิารจดัการรวมถงึการใช้ทรพัยากรของสถานศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล โดยท าให้
การผลติก าลงัคนทุกระดบั การสรา้งผลงานวจิยั และการให้บรกิารวชิาการเกดิประโยชน์สูงสุด และตรงกบั
ความตอ้งการของสงัคมและประเทศ 

๒) สถานศกึษา หน่วยงานบรหิารการศกึษา และรฐับาล มขีอ้มลูที่ถูกต้องและเป็นระบบในการก าหนด
นโยบาย วางแผน และบรหิารจดัการการศกึษาเพื่อการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

๓) สถานศึกษามกีารพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเขา้สู่ระดบัมาตรฐานสากลและมคีวามเป็นเลศิ
ตามจดุเน้น จดุเด่นของสถานศกึษา 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องคู่มือการประเมิน  

คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน จดัท ำขึ้นเพื่อใช้เป็น
เอกสำรอำ้งองิในกำรปฏบิตังิำนของสถำนศกึษำ โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

๑) เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตวับ่งชี้ในการปฏบิตัิงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการ
ประเมนิทุกดา้นตามพนัธกจิ 

๒) เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเก็บข้อมูลส าหรบัการประเมนิตามตวับ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน 
และสบืคน้ไดง้า่ย ส าหรบัเตรยีมรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

  ๓)  เพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิตนเองของสถานศึกษาก่อนที่จะรบัการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก โดยรปูแบบการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานตน้สงักดัก าหนด 

๑.๓  ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก  

ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนัระบุถงึการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกไว้ว่า “ให้มสี านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มฐีานะเป็นองค์การมหาชน 
ท าหน้าที่พฒันาเกณฑ์ วิธกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และท าการประเมนิผลการจดัการศึกษาเพื่อให้ม ี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา” 

จากขอ้มูลขา้งต้นจะเหน็ว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา
ปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมกีารควบคุมดูแลปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  มกีารตรวจสอบ   
ตดิตาม  และประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  ดว้ย



  

๙ 

 

เหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในจงึต้องดูแลทัง้ปจัจยัน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิตหรอืผลลพัธ ์  
ซึ่งต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมนิผลการจดัการศกึษา  ดงันัน้ความเชื่อมโยงระหว่าง
การประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเป็นสิง่จ าเป็น  ไดแ้สดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงตาม
แผนภาพที ่๑ ดงันี้ 
 

 
 

แผนภาพที ่๑ ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
  
 จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน  ซึง่เป็นผลจากการประกนัคุณภาพ
ภายในหรอืเรยีกว่า รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงาน
ตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่าง
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา การตดิตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสงักดั และการประเมนิ
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดงันัน้สถานศกึษาจ าเป็นต้องจดัท ารายงานการประเมนิตนเองทีม่คีวามลุ่มลกึ 
สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิของสถานศกึษาในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 
 
 

 



  

๑๐ 

 

บทท่ี ๒ 
ค าอธิบายตวับง่ช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ขอ ง

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรยีนเป็นหลกั เพื่อให้ความมัน่ใจว่าผู้เรยีน  
จะได้รบัการศกึษาที่มคีุณภาพใกล้เคยีงกนัไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิน่ใดก็ตาม โดยมรีะบบการประกนัคุณภาพ
เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 
๒.๑  แนวคิดและทิศทาง  

๑) ประเมนิองิเกณฑต์ามจดุเน้นของสถานศกึษา  
๒) ประเมนิจากผลการจดัการศกึษาเป็นหลกั ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ

โดยใหน้ ้าหนกัรอ้ยละ ๗๕  
๓) ประเมนิในเชงิกระบวนการ โดยให้น ้าหนักร้อยละ ๒๕ เพื่อให้ความส าคญักบัคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การจัด 
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั การบรหิารจดัการที่ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน และการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๔)ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทัง้เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และพัฒนาการ โดยพิชญพิจารณ์  
(Peer Review) 

๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให ้
การประกนัคุณภาพภายในมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 

๖) ลดจ านวนมาตรฐานและจ านวนตวับ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตวับ่งชี้เกี่ยวกบัปจัจยัน าเขา้และ
กระบวนการใหอ้ยูใ่นระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
๒.๒ หลกัการพฒันาตวับ่งช้ี   

๑) ก าหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปจัจัยน าเข้าและ
กระบวนการ 

๒) ค านึงถงึลกัษณะและประเภทของสถานศกึษา  
๓) เน้นตวับ่งชีท้ ัง้คุณภาพและปรมิาณ  ทัง้เชงิบวกและลบ  
๔) ตระหนกัถงึความส าคญัของปจัจยั ขอ้จ ากดั ตลอดจนวฒันธรรม และความเป็นไทย 
๕) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จ าเป็น แต่ยงัคงอ านาจจ าแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสรมิ 

 ๖) ค านึงถงึความเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 

 



  

๑๑ 

 

๒.๓ หลกัเกณฑก์ารก าหนดตวับ่งช้ี 

การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ไดก้ าหนดตวับ่งชีเ้ป็น  ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวง
ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๓๘ ซึง่ก าหนดให ้สมศ.ท า
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม
หลกัเกณฑใ์นเรือ่งต่อไปนี้ คอื ๑)มาตรฐานทีว่่าดว้ยผลการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา 
๒)มาตรฐานที่ว่าด้วยการบรหิารจดัการศกึษา ๓)มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั และ ๔)มาตรฐานทีว่่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน  ดงัจะเหน็ความสอดคลอ้งตามตารางที ่๑ 

ตารางท่ี ๑ ความสอดคล้องระหว่างตวับ่งช้ีและมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
กลุ่มตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน 

๑. ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี

ผลการจดัการศึกษา 
๒. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
๓. ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
๔. ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น 
๕. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
๖. ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

การจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

การบริหารจดัการศึกษา 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศกึษาและตน้สงักดั 

การประกนัคณุภาพภายใน 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 

๙. ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

ผลการจดัการศึกษา 
๑๐. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

กลุ่มตวับ่งช้ี 
มาตรการส่งเสริม 

๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาท
ของสถานศกึษา 

ผลการจดัการศึกษา 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

การบริหารจดัการศึกษา 

 



  

๑๒ 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน  หมายถงึ กลุ่มตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิภายใต้ภารกจิของสถานศกึษา โดยก าหนด 
ตวับ่งชี้ และเกณฑก์ารประเมนิบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมแีละปฏบิตัไิด้ ซึ่งสามารถชี้ผลลพัธ์และ
ผลกระทบไดด้ ี และมคีวามเชื่อมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายใน   

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  หมายถงึ  กลุ่มตวับ่งชี้ทีป่ระเมนิผลผลติ  ตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  
พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศกึษา โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาและ
หน่วยงานตน้สงักดั   

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  หมายถึง  กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศกึษาโดยสถานศกึษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพฒันาเพื่อร่วมกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคม
ตามนโยบายของรฐั  ซึ่งสามารถปรบัเปลีย่นตามกาลเวลาและปญัหาสงัคมที่เปลี่ยนไป  โดยมเีป้าหมายที่
แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสงัคม  อาทิ  การรกัชาติ  การบ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตรยิ์  การ
ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ การน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบตัิเป็นแบบอย่าง  การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  การส่งเสริมความร่วมมอืในกรอบ
ประชาคมอาเซยีน  การส่งเสรมิดา้นสิง่แวดลอ้ม  พลงังาน  เศรษฐกจิ  สุขภาพ  ค่านิยม  จติสาธารณะ  และ
ความประหยดั  รวมทัง้การแกป้ญัหาสงัคม  อาท ิ ความขดัแยง้  อุบตัภิยั  และสิง่เสพตดิ  เป็นตน้ 

 

กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐานมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
มาตรฐานและตวับ่งชีต่้างๆ ในลกัษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่๒    ความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรฐานและตวับ่งชีต่้างๆ ในลกัษณะห่วงโซแ่ห่งคุณภาพ 

 

มาตรฐานทีว่่าดว้ย 
การบรหิารจดัการศกึษา 

(ตวับ่งชีท้ี ่๗) 
 

มาตรฐานทีว่่าดว้ย 
การจดัการเรยีนการสอน 
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

(ตวับ่งชีท้ี ่๖) 
 

 

มาตรฐานทีว่่าดว้ย 
ผลการจดัการศกึษา 
(ตวับ่งชีท้ี ่๑-๕) 

 

 

มาตรฐานทีว่่าดว้ย 
การประกนัคุณภาพภายใน 

(ตวับ่งชีท้ี ่ ๘) 
 



  

๑๓ 

 

๒.๔  การก าหนดค่าน ้าหนักตวับ่งช้ี 

การก าหนดค่าน ้าหนักตวับ่งชี้ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน     
มดีงันี้   

 

 ตารางท่ี ๒  น ้าหนักตวับ่งช้ี 

กลุ่มตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

กลุ่มตวับง่ชี้
พืน้ฐาน 

๑. ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี ๑๐ 
๒. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ๑๐ 
๓. ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐ 
๔. ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น ๑๐ 
๕. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐ 
๖. ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๐ 
๗. ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๕ 
๘. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั ๕ 

รวมน ้าหนัก ๘๐ 

กลุ่มตวับง่ชี ้
อตัลกัษณ์ 

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๕ 

๑๐. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

๕ 

รวมน ้าหนัก ๑๐ 

กลุ่มตวับง่ชี้
มาตรการสง่เสรมิ 

๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๕ 
๑๒. ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

๕ 

รวมน ้าหนัก ๑๐ 
 รวมน ้าหนักทัง้ ๑๒ ตวับ่งช้ี ๑๐๐ 



  

๑๔ 

 

๒.๕ ข้อมลูการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดบัการศึกษา     
ขัน้พื้นฐาน ใ ช้ ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉล่ีย ๓  ปีการศึกษาย้อนหลัง ก่อนการประเมิน  
(กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ที่มกีารด าเนินงานไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉลี่ย  
๒ ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด าเนินงานไม่ครบ ๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
๑ ปีการศกึษาล่าสุดก่อนการประเมนิ)  
 

๒.๖ รปูแบบการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.  ๒๕๕๔–๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มรีปูแบบการประเมนิ ๕ รปูแบบ ดงันี้ 
  ๑) การประเมนิเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่๒.๑, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๖.๒ 
  ๒) การประเมนิเชงิปรมิาณและพฒันาการ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่๑.๑, ๕.๑, ๕.๒ และ ๘ 

๓) การประเมนิเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่๑.๒ และ ๒.๒ 
๔) การประเมนิเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่๖.๑, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๒ 
๕) การประเมนิเชงิคุณภาพและพฒันาการ ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่๑๑  

 
๒.๗  รายละเอียดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่ง ช้ี พื้นฐาน หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนด 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผล ลพัธ์และ
ผลกระทบไดด้ ี และมคีวามเชื่อมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายใน  ประกอบดว้ย ๘ ตวับ่งชี ้(ค่าน ้าหนัก ๘๐ 
คะแนน)  

 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๑ ผูเ้รยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี ๑๐ 

๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ ๑๐ 

๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง ๑๐ 

๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐ 

๕  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐ 

๖  ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๐ 

๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๕ 

๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั ๕ 



  

๑๕ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 
 น ้าหนัก ๑๐ คะแนน 
 ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี  หมายถงึ ผูเ้รยีนทีม่นี ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ ์รวมทัง้รูจ้กัดูแลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั  และผูเ้รยีนทีม่สีุนทรยีภาพ  มคีวามชื่นชม รบัรู้
ในคุณค่าหรอืมอีารมณ์ความรูส้กึในสิง่ดงีาม   
 
ประกอบด้วย ๒ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๑.๑ ผูเ้รยีนมนี ้าหนกั ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัง้รูจ้กัดูแลตนเอง
ใหม้คีวามปลอดภยั 

๕ 

๑.๒ ผูเ้รยีนมสีุนทรยีภาพ ๕ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผูเ้รียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัง้รู้จกัดแูลตนเอง 
ให้มีความปลอดภยั 
น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และพฒันาการ ๑ คะแนน) 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์รวมทัง้รู้จกัดแูลตนเองให้มี ความ
ปลอดภัย หมายถึง ผู้เรียนมีน ้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เรียน 
ปลอดจากปญัหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่มอมเมา เช่น สุรา บุหรี ่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลล ์เกม เป็นตน้ 
 ๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน) 

๑.๑ รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่นี ้าหนกั ส่วนสงู สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
๑.๒ รอ้ยละของผูเ้รยีนทีป่ลอดจากปญัหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่มอมเมา เช่น สุรา บุหรี ่

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลล ์เกม เป็นตน้ 
   
 



  

๑๖ 

 

                เกณฑก์ารให้คะแนน 
  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๔ คะแนน 

 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะ 

ตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑.๑ และ ๑.๒ 

 

 
X ๔ 

 ๑๐๐  

 

 
๒. เกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการ (๑ คะแนน)  

 

 

 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ๑. ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตผูเ้รยีน  

๒. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

๓. ข้อมูลบนัทกึสุขภาพ การวดัส่วนสูง การชัง่น ้าหนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข หรอื กรมพลศึกษา หรอื ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

๔. ขอ้มลูกจิกรรม  แผนงาน  โครงการ  ผลการพฒันาผูเ้รยีน  โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาดา้น
น ้าหนกั ส่วนสงู สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์และการรูจ้กัดแูลตนเองใหป้ลอดภยั 

๕. สถติขิองสถานศกึษา เช่น ขอ้มลูจากฝา่ยปกครองเกีย่วกบัปญัหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่มอม
เมา เช่น สุรา บุหรี ่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลล ์เกม   เป็นตน้  

  ๖. ขอ้มลูผลการตรวจสอบหาสารเสพตดิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้ 

  ๗. ผลการสงัเกต  สภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษาและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

  ๘. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 

สถานศกึษามคี่าเฉลีย่รอ้ยละของปีการศกึษาล่าสุดสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปีการศกึษาทีผ่่านมาหรอื
มคี่าเฉลีย่รอ้ยละของปีการศกึษาล่าสุดอยูใ่นระดบัดมีาก (ตัง้แต่รอ้ยละ ๙๐ ขึน้ไป)  

ใหน้บัว่าสถานศกึษามพีฒันาการ  (๑ คะแนน) 
 



  

๑๗ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๒ ผูเ้รียนมีสนุทรียภาพ 

 น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคณุภาพ ๓ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  หมายถงึ ผูเ้รยีนมคีวำมชื่นชม  รบัรูใ้นคุณค่ำหรอืมอีำรมณ์ ควำมรูส้กึในสิง่
ที่ดงีำมหรอืไพเรำะ จำกกำรฝึกฝนหรอืซมึซบั โดยผ่ำนกิจกรรมกำรเรยีนรู้ทัง้ในและนอกหลกัสูตร เช่น 
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรอืนันทนำกำรตำมสมณสำรูป โดยไม่ขดักับศีลวตัรทำง
พระพุทธศำสนำ  เป็นตน้ 

 ๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน) 

 ร้อยละของผู้เรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอกหลกัสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
วรรณศลิป์ หรอืนนัทนาการ ตามสมณสารปูโดยไมข่ดักบัศลีวตัรทางพระพุทธศาสนา 

 

                วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

ดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ วรรณศลิป์ หรอืนันทนาการ  

 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

    เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๒ คะแนน 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

ดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ วรรณศลิป์ หรอืนันทนาการ  

 
 

X ๒ 
 ๑๐๐  

 

 



  

๑๘ 

 

๒. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ (๓ คะแนน) 
  พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผู้บรหิารสถานศึกษาและผลงานของผู้เรยีน 

จากองคป์ระกอบ ๓ ขอ้ ไดแ้ก่  

ขอ้ ๑ มกีารก าหนดนโยบายส่งเสรมิสุนทรยีภาพของสถานศกึษา 

ขอ้ ๒ มกีารด าเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  

ขอ้ ๓ มผีลการประเมนิความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ในระดบัดขีึน้ไป  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 

ปฏบิตัไิดอ้ย่างมคีุณภาพ 
๑ ขอ้ 

ปฏบิตัไิดอ้ย่างมคีุณภาพ 
๒ ขอ้ 

ปฏบิตัไิดอ้ย่างมคีุณภาพ 
๓ ขอ้ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. จ านวนผู้เรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมด้านสุนทรยีภาพ  เช่น ด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ วรรณศลิป์ 
หรอืนนัทนาการ ตามสมณสารปูโดยโดยไมข่ดักบัศลีวตัรทางพระพุทธศาสนา 

๒. ผลงานของผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทัง้ในและนอกหลกัสตูร 

๓. เอกสาร ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร และรางวลัต่างๆ ฯลฯ 

๔. ผลการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

๕. นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  กจิกรรมทีส่่งเสรมิสุนทรยีภาพ 

 

 



  

๑๙ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
น ้าหนัก ๑๐ คะแนน 

ค าอธิบาย 

 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถงึ ผูเ้รยีนทีเ่ป็นลูกทีด่ขีองพ่อแม่
หรอืผูป้กครองหรอืเป็นอนัเตวาสกิทีด่ขีองเจา้อาวาสหรอืพระผู้ปกครอง เป็นนักเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน และ
เป็นคนดขีองสงัคม 

 อนัเตวาสิก   หมายถงึ  สามเณรทีอ่ยูภ่ายใตก้ารอบรมเลีย้งดูของเจา้อาวาสหรอืพระผูป้กครอง 

ประกอบด้วย ๓ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 

(คะแนน) 

๒.๑ 
ผูเ้รยีนเป็นลกูทีด่ขีองพ่อแม่ หรอืผูป้กครองหรอืเป็นอนัเตวาสกิทีด่ขีองเจา้
อาวาสหรอืพระผูป้กครอง 

๔ 

๒.๒ ผูเ้รยีนเป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน ๔ 

๒.๓ ผูเ้รยีนมกีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม ๒ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑ ผูเ้รียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองหรือเป็นอนัเตวาสิกท่ีดีของเจ้าอาวาส
หรือพระผู้ปกครอง 

น ้าหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน) 

ค าอธิบาย  

ผูเ้รียนเป็นอนัเตวาสิกท่ีดีของเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครอง หมายถงึ ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะของ
การเป็นอนัเตวาสกิทีด่ขีองเจา้อาวาสหรอืพระผูป้กครอง  ไดแ้ก่ 

 ๑. บ ำรุง ดูแล กตญัญู สรำ้งควำมสุข ควำมสบำยใจให้เจำ้อำวำสหรอืพระผูป้กครอง เช่น 
จดัเตรยีมหรอืดูแลภตัตำหำรของเจ้ำอำวำสหรอืพระผู้ปกครอง มกีำรถวำยสกักำระในวำระส ำคญั  เช่น  
เทศกำลเขำ้พรรษำ-ออกพรรษำ  วนัอำยวุฒันมงคล เป็นต้น 

๒. ช่วยท ากจิธุระ การงาน เช่น ช่วยท าความสะอาด กุฎ ิวดั เสนาสนะ คอยรบัใชเ้จา้อาวาส
หรอืพระผูป้กครอง ดว้ยความเตม็ใจ เป็นตน้ 

 ๓. รกัษาชื่อเสยีงของวดั  เช่น  การไม่เสพสิง่เสพตดิ ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สรา้ง
ความเดอืดรอ้นใหแ้ก่เจา้อาวาสหรอืพระผูป้กครอง เป็นตน้ 



  

๒๐ 

 

๔. ประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัความเป็นศาสนทายาททีด่ ี เช่น  เชื่อฟงัค าสัง่สอนของเจา้
อาวาสหรอืพระผู้ปกครอง  ปฏบิตัิตนอยู่ในโอวาสของเจา้อาวาสหรอืพระผู้ปกครอง ในทุกโอกาส ปฏบิตัิ
กจิวตัรของสมณเพศ ไดแ้ก่ การบณิฑบาต  การท าวตัรสวดมนต ์ปฏบิตักิมัมฏัฐานเป็นประจ า  เป็นตน้ 

 
เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

ร้อยละของผู้เรยีนที่มคี่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมนิคุณลกัษณะการเป็นอนัเตวาสิกที่ดขีองเจ้า
อาวาสหรอืพระผูป้กครอง ตามคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ป็นอนัเตวาสกิทีด่ขีองเจา้อาวาสหรอืพระผูป้กครอง
ตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป ตามเกณฑข์องหน่วยงานต้นสงักดั หรอืสถานศกึษา  โดยเจา้อาวาสหรอืพระผูป้กครอง
เป็นผูป้ระเมนิคุณลกัษณะดงักล่าว   

 
 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะตามเกณฑร์ะดบัดขีึน้ไป  
X ๑๐๐ 

 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๔ คะแนน 

 รอ้ยละผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะตามเกณฑร์ะดบัดขีึน้ไป  
X ๔ 

 ๑๐๐  

 

 

 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลของสถานศึกษาในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นอันเตวาสิกที่ดีของเจ้าอาวาสหรือ 
พระผู้ปกครอง (ตามเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสงักัดหรอืสถานศึกษา) ซึ่งเจ้าอาวาสหรอืพระผู้ปกครองเป็น 
ผูป้ระเมนิ 



  

๒๑ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ ผูเ้รียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  

น ้าหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคณุภาพ ๒ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผู้เรยีนที่มีคุณลกัษณะของการเป็นผู้เรยีนที่ด ี 
ไดแ้ก่  สุภาพ นอบน้อม  โอบอ้อมอาร ี  ช่วยเหลอืผู้อื่น  รบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น ซื่อสตัยส์ุจรติ มุ่ง
มานะในการเรยีน ดูแลรกัษาสถานทีแ่ละสิง่ของทัง้ส่วนรวมและส่วนตวั อยู่อย่างพอเพยีง รกัชาต ิเคารพ
ศรทัธา ยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา รกัพระมหากษัตรยิ์  รกัความเป็นไทย และยดึมัน่ในวถิีชวีติและการ
ปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  และผูเ้รยีนทีไ่ม่ขาดเรยีน ไม่มาสาย 
ไมอ่อกจากการศกึษากลางคนัเพราะปญัหาดา้นความประพฤต ิและไมม่ปีญัหาดา้นการปกครอง  

 ๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน) 

๑.๑ รอ้ยละของผูเ้รยีนทีไ่ม่ขาดเรยีน ไม่มาสาย และไม่ออกจากการศกึษากลางคนัเพราะ  
      ปญัหาดา้นความประพฤต ิ  
๑.๒ รอ้ยละของผูเ้รยีนทีไ่ม่มปีญัหาดา้นการปกครอง   

 
 

    เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๒ คะแนน 

 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะ 

ตามเกณฑก์ารพจิารณา ๑.๑ และ ๑.๒ 

 
 

X ๒ 
 ๑๐๐  

 

 

 



  

๒๒ 

 

๒. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ (๒ คะแนน) 

พจิารณาจากคุณลกัษณะของการเป็นผูเ้รยีนทีด่ขีองโรงเรยีน ดงันี้ 

๒.๑ สุภาพ นอบน้อม  หมายถงึ รูจ้กัให้เกยีรตผิูอ้ื่น เป็นกนัเอง จรงิใจ มนี ้าใจ และเป็น
มติร เช่น ทกัทาย หรอื ประนมมอืไหวเ้มือ่พบหรอืในระหว่างสนทนากบัพระอาจารยแ์ละพระเถระ ก้มตวัเมื่อ
เดนิผ่านพระอาจารยแ์ละพระเถระ ฯลฯ 

๒.๒ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถงึ ช่วยเหลอืคนอื่นด้วยความเตม็ใจ เช่น การ
ช่วยเพื่อนนกัเรยีน  หรอืช่วยงานคร ู แบ่งปนัสิง่ของใหเ้พื่อน ฯลฯ 

๒.๓ รบัฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน หมายถงึ เขา้ใจและยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
เช่น ตัง้ใจฟงัเพื่อนอภปิราย / เล่าประสบการณ์หน้าหอ้ง / รายงานหน้าชัน้เรยีน  ไมพ่ดูคุยขณะทีเ่พื่อนพูด  ฯลฯ 

๒.๔ ซ่ือสตัย์สุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบตัิอย่างตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา  และใจ  
เช่น ไมค่ดโกง ไมพ่ดูปด ไมห่ลอกลวง  ไมล่กัขโมย ไมล่อกการบา้น ฯลฯ 

๒.๕ มุ่งมานะในการเรียน หมายถึง ตัง้ใจมุ่งมัน่ศึกษาเล่าเรยีน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาเล่าเรยีน  ศกึษาค้นคว้าจากแหล่งความรูต่้างๆ  ทบทวนบทเรยีนสม ่าเสมอ  ตัง้ใจ
ท างานทีค่รมูอบหมาย ฯลฯ 

๒.๖ ดแูลรกัษาสถานท่ี  และส่ิงของ  ทัง้ส่วนรวมและส่วนตวั หมายถงึ ช่วยท านุบ ารุง
สถานศกึษา  ดแูลรกัษาทรพัยส์นิส่วนรวมและของตนเอง  เช่น ท าความสะอาดหอ้งเรยีน ปิดน ้าไฟเมื่อไม่ใช ้ 
ไมข่ดีเขยีนบนโต๊ะเรยีน  ฯลฯ 

๒.๗ อยู่อย่างพอเพียง  หมายถงึ  มคีวามพอใจในปจัจยั ๔ รูจ้กัใช้ทรพัยากรที่มอียู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทัง้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่าง 
มดีุลยภาพ ฯลฯ 

๒.๘ รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรกัความเป็นไทย หมายถึง มคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัความเป็นมาของชาติไทย พุทธประวตัิ อนุพุทธประวตัิ ประวตัิของบุคคลส าคญั  ตระหนักและ
ปฏบิตัตินเป็นพุทธศาสนทายาทที่ดี  มคีวามเคารพรกั ศรทัธาและเทดิทูนสถาบนัพุทธศาสนาและสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัศาสนพธิ ีประเพณี  วฒันธรรม  ภูมปิญัญาไทย  มคีวามรกั  
ความภมูใิจ  ด ารงรกัษาความเป็นเหล่ากอสมณะและความเป็นไทย ฯลฯ 

๒.๙ ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ  ยึดมัน่  และด ารงรกัษาระบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ฯลฯ 



  

๒๓ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ ๙๐  
มคีุณลกัษณะของการ 
เป็นผูเ้รยีนทีด่ ี๑-๓ ขอ้ 

ผูเ้รยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ ๙๐  
มคีุณลกัษณะของการ 
เป็นผูเ้รยีนทีด่ ี๔-๖ ขอ้ 

ผูเ้รยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ ๙๐  
มคีุณลกัษณะของการ 
เป็นผูเ้รยีนทีด่ ี๗-๙ ขอ้ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ๑. ขอ้มลูสถติขิองสถานศกึษา ไดแ้ก่ จ านวนการขาดเรยีน จ านวนการทะเลาะววิาท จ านวนการผดิ
ระเบยีบของสถานศกึษา สถติขิองหายในสถานศกึษา ปญัหาการปกครอง เป็นตน้ 

๒. จ านวนผูเ้รยีนตามเกณฑก์ารพจิารณาจากสมดุบนัทกึของคร ูสมดุบนัทกึความด ี 

๓. ผลงานของผูเ้รยีนทัง้ในและนอกหลกัสตูร 

๔. ผลการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูเ้รยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

๕. สมดุบนัทกึผลการเรยีนของผูเ้รยีน 

 



  

๒๔ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๓  ผูเ้รียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

น ้าหนัก ๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ผู้เรียนมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  หมายถงึ  ผูเ้รยีนใหค้วามเอื้อเฟ้ือและช่วยเหลอืกจิการ
คณะสงฆ ์ช่วยเหลอืผูอ้ื่นหรอืส่วนรวมในฐานะสมาชกิของสถาบนัพระพุทธศาสนาและสมาชกิของสงัคม และ
ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น  ถวายความสะดวกแก่พระเถระและอ านวยความสะดวกแก่
พุทธศาสนิกชนในโอกาสที่มกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ  ของวดั ช่วยท าความสะอาดอาคาร  เสนาสนะที่เป็น
ส่วนรวมของคณะสงฆ์  ช่วยพฒันา อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของชุมชน ดูแลอุปฏัถากพระเถระผู้อาพาธ หรอื 
ชราภาพ  เป็นตน้ 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

ร้อยละของผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการคดิ วางแผน ก าหนดกจิกรรม และด าเนินการโดยสถานศกึษาหรอืโดยผูเ้รยีนเองอยา่งต่อเนื่อง   
 

           วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีท่ ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๒ คะแนน 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีท่ ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

 
 

X ๒ 
 ๑๐๐  

 

 

 



  

๒๕ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

๑. แผนปฏบิตักิารประจ าปี และแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

๒. แผนการจดัการเรยีนรูข้องครแูละการมอบหมายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓. ขอ้มูลเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย การเขา้ร่วมท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมของผูเ้รยีน 
เช่น กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมชุมนุม  เป็นตน้  

๔. สมดุบนัทกึความดขีองผูเ้รยีน 

๕. ผลการสงัเกต  สมัภาษณ์ผูเ้รยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง 



  

๒๖ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

น ้าหนัก ๑๐ คะแนน 

ค าอธิบาย  

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง หมายถงึ ผู้เรยีนที่ค้นคว้าหาความรูจ้ากการอ่าน     
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่ นทัง้ในและ 
นอกสถานศกึษา 

ประกอบด้วย ๒ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๓.๑ ผูเ้รยีนคน้ควา้หาความรูจ้ากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ๕ 
๓.๒ ผูเ้รยีนเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในและนอกสถานศกึษา ๕ 

 
 



  

๒๗ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ ผูเ้รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผูเ้รียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถงึ ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ย
การแสวงหาขา่วสาร ขอ้มลู ความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จริง ความคดิเหน็ จนิตนาการ ฯลฯ ทีบ่นัทกึ
ไวใ้นเอกสาร หนงัสอื สิง่พมิพ ์แผ่นศลิา ใบลาน ป้ายโฆษณา สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ โดยการอ่านการดู การ
ฟงั และการเขยีน 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

ร้อยละของผู้เรยีนที่มกีารเรยีนรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างน้อยสปัดาห์ละ  
๑ ครัง้  และจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

 
วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีม่กีารเรยีนรูจ้ากการอ่านและ 

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างน้อยสปัดาหล์ะ ๑ ครัง้ 

 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 

 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่กีารเรยีนรูจ้ากการอ่านและ 

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างน้อยสปัดาหล์ะ ๑ ครัง้ 

 
 

X ๕ 
 ๑๐๐  

 

 
 



  

๒๘ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
๑. แบบบนัทกึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

๒. แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรยีนและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกบัการอ่าน การ
เขยีน การด ู การฟงั และการพฒันาใหผู้เ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่าน 

๓. ผลงานของผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการอ่าน การเขยีน การฟงั การดู และการคน้ควา้ประกอบการเรยีนรู้
ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 

๔. ผลการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูเ้รยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

 



  

๒๙ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๒ ผูเ้รียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทัง้ในและนอกสถานศึกษา 

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นทัง้ในและนอกสถานศึกษา หมายถงึ ผูเ้รยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 
และมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในกจิกรรมนัน้ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

 รอ้ยละของผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงร่วมกบัผู้อื่นทัง้ในและ
นอกสถานศึกษาในระดบัดขีึ้นไป จากการดู การฟงั การลงมอืปฏบิตัิ การทศันศึกษา และจากข้อมูลเชิง
ประจกัษ์  

 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นโดยเน้นการเรยีนรู้ 

จากประสบการณ์ตรงในระดบัดขีึน้ไป 

 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 

 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่นโดยเน้นการเรยีนรู้ 

จากประสบการณ์ตรงในระดบัดขีึน้ไป 

 
 

     X  ๕ 
 ๑๐๐  

 

 



  

๓๐ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  
๑. ปฏทินิกจิกรรมประจ าปีของสถานศกึษา 

๒. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการมอบหมายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๓. ขอ้มลูการด าเนินกจิกรรม เทศกาล ประเพณ ีวนัส าคญัต่างๆ การทศันศกึษา 

 ๔. ข้อมูลการบนัทกึพฤติกรรมการเรยีนรู้ การท างานร่วมกับผู้อื่น และแบบบนัทกึผลการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 

๕. ผลงานของผูเ้รยีนทีเ่กดิจากการท ากจิกรรมทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 

๖. รายงานสรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการเขา้รว่มกจิกรรม 

๗. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้รยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง 



  

๓๑ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  

น ้าหนัก ๑๐ คะแนน 

ค าอธิบาย 

 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น หมายถึง ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
คดิเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคม 

   

ประกอบด้วย ๒ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๔.๑ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นการคดิ ๕ 
๔.๒ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม ๕ 

 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑ ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิด 

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรค์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ และคดิเป็นระบบ ที่น าไปสู่การสรา้งองค์ความรูห้รอื
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแก้ปญัหาของตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม (หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรอืหลกัเกณฑ์และวธิีการปรบัใช้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)  

  



  

๓๒ 

 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 
รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการคดิในระดบัดขีึน้ไป ตามทีก่ าหนด

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หรอืหลกัเกณฑ์และวธิกีารปรบัใช้ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และจากขอ้มูล
เชงิประจกัษ์ 

 

 

            วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถ 

ดา้นการคดิในระดบัดขีึน้ไป 

 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิความสามารถ 

ดา้นการคดิในระดบัดขีึน้ไป 

 
 

X ๕ 
 ๑๐๐  

 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ๑. ขอ้มลูการบนัทกึจ านวนผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถดา้นการคดิระดบัดขีึน้ไป
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หรอืหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ปรบัใชต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

 ๒. ผลงานทีส่ะทอ้นความคดิของผูเ้รยีน 

 ๓. แผนการจดัการเรยีนรูข้องคร ู

๔. ผลการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูเ้รยีนตามระดบัชัน้ 



  

๓๓ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๒ ผูเ้รียนมีความสามารถในการปรบัตวัเข้ากบัสงัคม 

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย  

ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใชท้กัษะชวีติ ความสามารถในการแกป้ญัหาและความขดัแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึง่เป็นสมรรถนะ
ในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และมคีวามสามารถในการท างานและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาผู้เรยีนให้บรรลุมาตรฐานการเรยีนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการปรบัใช้ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในระดบัดขีึน้ไป  
ตามที่ก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หรอืหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ปรบัใช้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
จากขอ้มลูเชงิประจกัษ์  

 



  

๓๔ 

 

            วิธีการค านวณ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิความสามารถ 

ในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในระดบัดขีึน้ไป 

 
 

X  ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  ใชบ้ญัญตัไิตรยางศเ์ทยีบ ก าหนดรอ้ยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 

 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีผ่่านการประเมนิความสามารถ 
ในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในระดบัดขีึน้ไป 

 

 
X  ๕ 

 ๑๐๐  

 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ๑. ข้อมูลการบนัทกึจ านวนผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ ใน
ระดบัดขีึน้ไปตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หรอืหลกัเกณฑ์
และวธิกีารปรบัใชต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

  ๒. ระเบยีนสะสมส าหรบัผูเ้รยีนรายบุคคล 

 ๓. แผนงาน  โครงการ  กจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะชวีติของผูเ้รยีน 

 ๔. ผลการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูเ้รยีนตามระดบัชัน้ 

  

  

 



  

๓๕ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

น ้าหนัก ๒๐ คะแนน 
ค าอธิบาย 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ และมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศกึษา 
 
ประกอบด้วย ๒ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 

(คะแนน) 
๕.๑ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๒ 
๕.๒ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศกึษา ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๓๖ 

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
น ้าหนัก ๑๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๘ คะแนน เชิงพฒันาการ ๔ คะแนน) 
ค าอธิบาย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ หมายถงึ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ระดบัดแีละมพีฒันาการทางการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓ และ  
ม.๖   
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรยีนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สทศ.) (O-NET) มากกว่าขดีจ ากดัล่างของค่าเฉลีย่ผลการทดสอบใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ ทัง้นี้ สมศ. จะเป็นผู้ด าเนินการให้ตามโปรแกรม
การค านวณ 

พฒันาการทางการเรียนรู้ หมายถงึ สถานศกึษามคี่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบ
ระดบัชาตใินทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดบัดสีงูขึน้เมือ่เทยีบกบัค่ารอ้ยละเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้แก่ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง กลุ่มสาระการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่การเรยีนรูภ้าษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กดิ
ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการ
ตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ท าใหส้ามารถประกอบกจิธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู ้ กระบวนการคดิวเิคราะห์ วจิารณ์ และ
สรา้งสรรค์ ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีตลอดจน
น าไปใช้ในการพฒันาอาชพีให้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ นอกจากน้ียงัเป็นสื่อแสดงภูมปิญัญาของบรรพ
บุรษุดา้นวฒันธรรม  ประเพณ ีสุนทรยีภาพ เป็นสมบตัลิ ้าค่าควรแก่การเรยีนรู ้อนุรกัษ์และสบืสานใหค้งอยู่คู่
ชาตไิทยตลอดไป 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐาน ซึง่การเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิของมนุษย ์ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญัหา และน าไปใช้ใน
ชวีิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื่องมอืในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  ช่วยพฒันา
คุณภาพชวีติใหด้ขีึน้  และสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 



  

๓๗ 

 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง กลุ่มสาระการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคต  เพราะ
วทิยาศาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัทุกคนทัง้ในชวีติประจ าวนัและการงานอาชพีต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเครื่องมอื
เครื่องใชแ้ละผลผลติต่างๆ ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน เหล่านี้ลว้นเป็นผล
ของความรูว้ทิยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรค์และศาสตรอ์ื่นๆ วทิยาศาสตรช์่วยให้มนุษยไ์ด้
พฒันาวธิคีดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์วจิารณ์ มทีกัษะส าคญัในการคน้ควา้หา
ความรู้ มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจกัษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
(Knowledge-based Society) ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะมคีวามรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่าง มเีหตุผล 
สรา้งสรรค ์และมคีุณธรรม 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หมายถงึ กลุ่มสาระการเรยีนรูต้าม
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยให้ผู้เรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ในฐานะปจัเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม การปรบัตวั
ตามสภาพแวดล้อม การจดัการทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั เขา้ใจถึงการพฒันาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั 
กาลเวลา ตามเหตุปจัจยัต่างๆ เกดิความเขา้ใจในตนเองและผู้อื่น มคีวามอดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง
และมคีุณธรรม สามารถน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาต ิและสงัคมโลก 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุ่มสาระการเรยีนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ช่วยให้ผู้เรยีนเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทัง้ทาง
กาย ทางจติ ทางสงัคม  ทางปญัญา หรอืจติวญิญาณ สุขภาพ หรอืสุขภาวะจงึเป็นเรื่องส าคญัเพราะเกี่ยวโยง
กบัทุกมติขิองชวีติ ซึ่งทุกคนควรจะไดเ้รยีนรูเ้รื่องสุขภาพ เพื่อจะไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง มเีจตคต ิ
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทัง้มทีกัษะปฏิบตัิด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสยั อนัจะส่งผลให้สงัคม
โดยรวมมคีุณภาพ 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หมายถงึ กลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐานซึ่งการเรยีนรูศ้ลิปะช่วยพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มจีนิตนาการทางศลิปะ ชื่นชม
ความงาม มสีุนทรยีภาพ ความมคีุณค่า ซึง่มผีลต่อคุณภาพชวีติมนุษย ์กจิกรรมทางศลิปะช่วยพฒันาผูเ้รยีน
ทัง้ด้านร่างกาย  จติใจ สติปญัญา อารมณ์ สงัคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพีได้ 

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยชี่วยพฒันาใหผู้เ้รยีน
มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ มทีกัษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมคีวามคิด
สรา้งสรรค ์และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี รกัการท างาน และมเีจต
คตทิีด่ต่ีอการท างาน สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพยีงและมคีวามสุข 



  

๓๘ 

 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หมายถงึ กลุ่มสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในชวีติประจ าวนั 
เนื่องจากเป็นเครื่องมอืส าคญัในการตดิต่อสื่อสาร การศกึษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชพี การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและมมุมองของสงัคมโลกน ามาซึง่มติรไมตรแีละความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นดขีึน้ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีความคดิ สงัคม เศรษฐกจิ  การเมอืง การปกครอง มเีจตคตทิีด่ต่ีอการใชภ้าษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทัง้เขา้ถงึองค์ความรูต่้างๆ ได้ง่ายและกว้างขึน้ และมวีสิยัทศัน์ใน
การด าเนินชวีติ 

 



  

๓๙ 

 

การก าหนดค่าน ้าหนักกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระ 
การเรียนรู้

ท่ี 
ช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

น ้าหนัก 
เชิง

ปริมาณ 
(คะแนน) 

พฒันาการ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน
ระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดบัชัน้ ม.๓ 
และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีในระดบัชัน้ 
ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

๘ ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๐ ๐.๕๐ ๑.๕๐ 

 



  

๔๐ 

 

๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ (๘ คะแนน) พิจารณาจาก 
  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓ และ 
ม.๖ 
 

 วิธีการค านวณ 

๑. ค านวณหาค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

X  ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดทีเ่ขา้สอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

 

          ๒. ค านวณหาค่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีค่ านวณไดจ้ากขอ้ ๑ 
 ผลรวมค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ี

แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

 จ านวนช่วงชัน้ทีเ่ปิดสอน  

 

          ๓. ค านวณคะแนนถ่วงน ้าหนกั แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ากขอ้ ๒ 
 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากขอ้ ๒ 

X ๑.๐ = คะแนนถ่วงน ้าหนกั แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
๑๐๐ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

 

 

คะแนนรวมเชงิปรมิาณ = ผลรวมคะแนนถ่วงน ้าหนกั ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้



  

๔๑ 

 

๒. เกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการ (๔ คะแนน) พิจารณาจาก 
  ค่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เทียบกบั
ค่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนในปีทีผ่่านมา ตามเกณฑพ์ฒันาการดงันี้ 

 

การพฒันาการ คะแนน 

สถานศึกษามคี่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาติระดบัด ี 
แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  สูงขึ้น หรอืคงคะแนนอยู่
ในช่วงระดบัดมีาก (รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป) 

๐.๕๐ 

สถานศึกษามคี่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาติระดบัด ี 
แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  คงที ่ 

๐.๒๕ 

สถานศึกษามคี่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาติระดบัด ี 
แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  ลดลง หรอืคงค่ารอ้ยละเฉลีย่
ที ่๐.๐๐  

๐ 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

   
 

เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑   

คะแนนรวมตวับ่งชีท้ี ่๕.๑   = คะแนนรวมเชงิปรมิาณ + คะแนนรวมพฒันาการ 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 ผลการทดสอบระดบัชาต ิระดบัด ีกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 
หมายเหตุ กรณีสถานศกึษามผีลการทดสอบ O-NET เพยีงปีเดยีว ไม่มผีลเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ใหป้ระเมนิ
เฉพาะเชงิปรมิาณ โดยมนี ้าหนักคะแนนตวับ่งชี้ที่ ๕.๑ แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรูล้ะ ๑.๕ 
คะแนน    

 

 

คะแนนรวมพฒันาการ = ผลรวมคะแนนพฒันาการ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 



  

๔๒ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา 
น ้าหนัก ๘  คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน พฒันาการ ๓ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา หมายถงึ ผู้เรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา ตามหลกัสูตรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ในวชิาพระพุทธประวตัแิละธรรมวนิัย วชิาศาสนปฏบิตัิ และวชิาภาษาบาลี
ในระดบัดขีึน้ไป และมพีฒันาการทางการเรยีนรู้ในวชิาพระพุทธประวตัแิละธรรมวนิัย วชิาศาสนปฏบิตั ิและ
วชิาภาษาบาล ีในระดบัชัน้  ม.๓ และ  ม.๖   

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี หมายถึง ร้อยละของผู้เรยีนที่ได้คะแนนผลการทดสอบของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(หรอืหน่วยงานต้นสงักดั) มากกว่าขดีจ ากดัล่างของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบในแต่ละวชิา ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖   

พฒันาการทางการเรียนรู้  หมายถงึ  สถานศกึษามคี่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบ
ระดบัชาตใินวชิาพระพุทธประวตัแิละธรรมวนิยั วชิาศาสนปฏบิตั ิและวชิาภาษาบาล ีในระดบัคงทีห่รอืสูงขึน้
เมือ่เทยีบกบัค่ารอ้ยละเฉลีย่ในปีทีผ่่านมา 

 
วิชาพุทธประวติัและธรรมวินัย หมายถงึ วชิาที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนศกึษาแนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบั

ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา การน าหลกัธรรมค าสอนไปปฏบิตัิในการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข เน้นใหน้ักเรยีนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัพระพุทธศาสนา มศีรทัธาใน
พระพุทธศาสนา ปฏบิตัติามหลกัธรรม หลกัวนิัยบญัญตั ิและประกาศ กฏ ระเบยีบ ค าสัง่มหาเถรสมาคม 
และพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ทัง้สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติ 

โดยมุง่ใหพ้ระภกิษุสามเณรมกีารพฒันาตนเองประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมวนิัยเป็นศาสนทายาทที่
ดแีละน าความรู้จากการศึกษาไปพฒันาศาสนา สงัคม เป็นการปลูกฝงัให้พระภกิษุสามเณรมคีุณลกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

๑. ให้นักเรยีนเห็นคุณค่าของหลกัธรรมวนิัยทางพระพุทธศาสนาและยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามในฐานะ
เป็น ศาสนทายาททีด่ ี

๒. ใหน้กัเรยีนสามารถเผยแผ่หลกัธรรมวนิยัทีเ่หมาะสมกบัสภาพปญัหาของบุคคลและสงัคม 
๓. ใหน้กัเรยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมและหลกัวนิัย 
๔. ใหน้กัเรยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรตันตรยั 
 



  

๔๓ 

 

วิชาศาสนปฏิบติั  หมายถงึวชิาทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาภาคสมาธภิาวนา ภาคธรรมสาธยาย และ
ภาคพธิกีรรม การสวดมนต์ เจรญิวปิสัสนากรรมฐาน นัง่และเดนิจงกรม ตลอดถงึพธิกีรรม ศาสนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มคีวามรู้เกี่ยวกบัศาสนพธิทีางพระพุทธศาสนา มคี่านิยมที่ดงีามสามารถปฏบิตัิตาม
หลกัธรรม สาธยายธรรม ปฏบิตัพิธิกีรรมและบ ารุงรกัษาศาสนสมบตั ิจนกระทัง้สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
การด าเนินชวีติ 

โดยมุ่งให้พระภกิษุสามเณรมกีารพฒันาตนเอง ฝึกอบรมตนเองให้มคีวามอดทน มคีวามสามคัค ี  
มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค์ในการท างาน เพื่อใหรู้จ้กัปฏบิตัตินในฐานะเป็นศาสนทายาททีด่ ีและน าความรูจ้าก
การศกึษาไปพฒันาศาสนา พฒันาศาสนพธิ ีศาสนธรรม ทางพระพุทธศาสนาและสงัคม เป็นการปลูกฝงัให้
พระภกิษุสามเณรมคีุณลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

๑. ใหน้กัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการปฏบิตัสิมาธภิาวนา ธรรมสาธยาย และพธิกีรรม 
๒. ใหน้กัเรยีนพฒันาตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่บุคคล สงัคม และประเทศชาต ิ
๓. ใหน้กัเรยีนรูจ้กัปรบัปรงุบ ารงุรกัษาศาสนสมบตัทิางพระพุทธศาสนา 
๔. ใหน้กัเรยีนรูจ้กัปฏบิตัตินในฐานะเป็นศาสนทายาททีด่ ี
๕. ใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชส้มัมาสมาธแิกป้ญัหาสงัคม 

 
วิชาภาษาบาลี หมายถงึวชิาที่ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนศกึษาภาษาทีร่กัษาไวซ้ึง่พระพุทธพจน์ ภาษาทีใ่ช้

จารกึหลกัธรรมค าสัง่สอนทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกและคมัภรีต่์างๆ ในพระพุทธศาสนา 
ความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยมาตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั ภาษาที่ใช้สื่อสารในสมยัพุทธกาลถึงปจัจุบนั 
ค่านิยมและความเชื่อทีแ่สดงออกทางภาษา สามารถน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืการเรยีนรูแ้ละน ามาประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการด ารงชวีติของชาวพุทธการทีน่ักเรยีนจะเรยีนรูภ้าษาบาลไีดอ้ย่างถูกต้อง
คล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ขึน้อยูก่บัทกัษะการใชภ้าษาบาล ี

โดยมุ่งให้พระภกิษุสามเณรพฒันาตนเองประพฤติปฏิบตัิตามพระธรรมวนิัยเป็นศาสนทายาทที่ด ี
และน าความรูจ้ากการศกึษาไปพฒันาสงัคม เป็นการปลกูฝงัใหพ้ระภกิษุสามเณรมคีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

๑. ให้นักเรยีนได้ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของภาษาบาล ีหลกัไวยากรณ์เบือ้งต้นของภาษาบาล ี
เพื่อเป็นแนวทางในการเรยีนรูร้ะดบัสงู และเชื่อมโยงประสบการณ์การเรยีนรูไ้ปสู่กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ 

๒. ใหน้ักเรยีนไดร้บัการพฒันาใหม้ทีกัษะกระบวนการ ดา้นการฟงั การพูด การอ่าน และการเขยีน
เป็นภาษาบาล ี

๓. ใหน้ักเรยีนเหน็คุณค่าความส าคญัของภาษาบาล ีในฐานะเป็นภาษาที่ใชบ้นัทกึหลกัธรรมค าสัง่
สอนและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 



  

๔๔ 

 

การก าหนดค่าน ้าหนักวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธประวติัและธรรมวินัย, ศาสนปฏิบติั) และวิชา
ภาษาบาลี 

วิชาท่ี ช่ือวิชา 

น ้าหนัก 
เชิง

ปริมาณ 
(คะแนน) 

พฒันาการ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

๑ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพระพุทธศาสนา 
(พุทธประวตัิและธรรมวินัย) ในระดบัชัน้ ม.๓ และ  
ม.๖ 

๑.๕ ๑.๐ ๒.๕๐ 

๒ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาพระพุทธศาสนา 
(ศาสนปฏบิตั)ิ ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๑.๕ ๑.๐ ๒.๕๐ 

๓ ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาบาล ีใน
ระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๐ ๑.๐ ๓.๐ 

 

๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ (๕ คะแนน) พิจารณาจาก 
  รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละวชิา ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 
 



  

๔๕ 

 

 วิธีการค านวณ 

๑. ค านวณหาค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละวชิาในระดบัชัน้ ม.๓ 
และ ม.๖ 

 จ านวนผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละวชิา 
 ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

X  ๑๐๐ 
 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมดทีเ่ขา้สอบของแต่ละวชิา  

ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

 

          ๒. ค านวณหาค่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีค่ านวณไดจ้ากขอ้ ๑ 
 ผลรวมค่ารอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ี

แต่ละวชิา ในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

 

 จ านวนช่วงชัน้ทีเ่ปิดสอน  

 

๓. ค านวณคะแนนถ่วงน ้าหนกั   
วชิาพุทธประวตัแิละธรรมวนิยั จากขอ้ ๒ 

 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากขอ้ ๒ 
X ๑.๕ 

= คะแนนถ่วงน ้าหนกัวชิาพุทธประวตั ิ
และธรรมวนิยั ๑๐๐ 

 

วชิาศาสนปฏบิตั ิจากขอ้ ๒ 
 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากขอ้ ๒ 

X ๑.๕ = คะแนนถ่วงน ้าหนกัวชิาศาสนปฏบิตั ิ
๑๐๐ 

 

วชิาภาษาบาล ีจากขอ้ ๒ 
 รอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนจากขอ้ ๒ 

X ๒.๐ = คะแนนถ่วงน ้าหนกัวชิาภาษาบาล ี
๑๐๐ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

คะแนนรวมเชงิปรมิาณ = ผลรวมคะแนนถ่วงน ้าหนกัทุกวชิา 



  

๔๖ 

 

๒. เกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการ (๓ คะแนน) พิจารณาจาก 
  ค่ารอ้ยละเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัดแีต่ละวชิาเทยีบกบัค่ารอ้ยละเฉลีย่ของ
ผูเ้รยีนในปีทีผ่่านมา ตามเกณฑพ์ฒันาการดงันี้ 

 

การพฒันาการ คะแนน 

สถานศกึษามคี่ารอ้ยละเฉลีย่ของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดับชาตริะดบัด ีแต่ละวชิา 
ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  สงูขึน้ หรอืคงคะแนนอยูใ่นช่วงระดบัดมีาก (รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป) 

๑.๐ 

สถานศกึษามคี่ารอ้ยละเฉลีย่ของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละวชิา 
ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  คงที ่ 

๐.๕๐ 

สถานศกึษามคี่ารอ้ยละเฉลีย่ของผู้เรยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาตริะดบัด ีแต่ละวชิา 
ในระดบัชัน้ ม.๓, ม.๖  ลดลง หรอืคงค่ารอ้ยละเฉลีย่ที ่๐.๐๐  

๐ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 
   
 
เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับ่งช้ีท่ี ๕.๒   

คะแนนรวมตวับ่งชีท้ี ่๕.๒   = คะแนนรวมเชงิปรมิาณ + คะแนนรวมพฒันาการ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ผลการทดสอบระดบัชาต ิระดบัด ีวชิาพระพุทธศาสนา (พุทธประวตัแิละธรรมวนิัย, ศาสนปฏบิตั)ิ 
และวชิาภาษาบาล ีในระดบัชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

หมายเหต ุกรณสีถานศกึษามผีลการทดสอบระดบัชาตเิพยีงปีเดยีว ไม่มผีลเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ใหป้ระเมนิ
เฉพาะเชงิปรมิาณ โดยมนี ้าหนักคะแนนตวับ่งชี้ที่ ๕.๒ วชิาพระพุทธศาสนา (พุทธประวตัแิละธรรมวนิัย, 
ศาสนปฏบิตั)ิ วชิาละ ๒.๕ คะแนน วชิาภาษาบาล ี๓ คะแนน   

หมายเหต ุ  กรณสีถานศกึษาเปิดใหม ่ ยงัไม่มผีลการทดสอบ O-NET และไมม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผูเ้รยีนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศกึษา จงึไมส่ามารถประเมนิตวับ่งชีท้ี ่ ๕ ได ้ ใหป้ระเมนิเพยีง ๑๑  
ตวับ่งชี ้ โดยสถานศกึษาทีผ่่านเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานสถานศกึษาของ สมศ.ต้องมผีลประเมนิ ดงันี้   

๑) มผีลรวมคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัสถานศกึษา ตัง้แต่ ๖๔ คะแนนขึน้ไป   
๒) มตีวับ่งชีอ้ยา่งน้อย ๙ ตวับ่งชี ้จากทัง้หมด ๑๑ ตวับ่งชี ้ทีม่รีะดบัคุณภาพแต่ละตวับ่งชีต้ ัง้แต่ระดบัดี

ขึน้ไป  และ  
๓) ตอ้งไมม่ตีวับ่งชีใ้ดอยูใ่นระดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

คะแนนรวมพฒันาการ = ผลรวมคะแนนพฒันาการ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 



  

๔๗ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

น ้าหนัก  ๑๐ คะแนน 

ค าอธิบาย 

 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั หมายถึง การด าเนินการของ
สถานศกึษาให้สามารถจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นถึงความสามารถของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและจดักระบวนการ
เรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 

ประกอบด้วย ๒ ตวับ่งช้ีย่อย คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 

(คะแนน) 

๖.๑ ประสทิธผิลการด าเนินการของสถานศกึษา ๕ 

๖.๒ กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องคร ู ๕ 

 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  

น ้าหนัก ๕  คะแนน (เชิงคณุภาพ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ผลการบรหิารการจดัการเรยีนรู้ของ
สถานศกึษา มเีกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ  จ านวน ๕ ขอ้ ดงันี้ 

๑. สถานศึกษาส่งเสรมิให้ครูประจ าทุกรูป/คน ได้รบัการพฒันาในวชิาที่สอนหรอืวชิาครู
ตามทีคุ่รสุภาก าหนด (ไมต่ ่ากว่า ๒๐ ชม./ปี) 

๒. สถานศกึษามกีารประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูข้องครปูระจ าทุกรปู/คนอย่างสม ่าเสมอ
อยา่งน้อยภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ 

๓. สถานศกึษามกีารประเมนิการจดัการเรยีนรูข้องครปูระจ าทุกรปู/คนอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อย 
ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้ 

๔. สถานศกึษามกีารประเมนิแบบวดั แบบทดสอบ ของครปูระจ าทุกรปู/คนทุกภาคการศกึษา 

๕. สถานศกึษามกีารน าผลประเมนิจากขอ้ ๑-๔ ไปพฒันาครแูต่ละรปู/คนอยา่งเป็นระบบ 

 



  

๔๘ 

 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ 
พจิารณาจากผลการด าเนินการอยา่งมคีุณภาพตามขอ้ ๑-๕  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

สถานศกึษามกีาร
ด าเนินการอยา่งมี
คุณภาพ ๑ ขอ้ 

สถานศกึษามกีาร
ด าเนินการอยา่งมี
คุณภาพ ๒ ขอ้ 

สถานศกึษามกีาร
ด าเนินการอยา่งมี
คุณภาพ ๓ ขอ้ 

สถานศกึษามกีาร
ด าเนินการอยา่งมี
คุณภาพ ๔ ขอ้ 

สถานศกึษามกีาร
ด าเนินการอยา่งมี
คุณภาพ ๕ ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

๑. เอกสาร หลกัฐาน รอ่งรอยการด าเนินการอยา่งมคีุณภาพตามขอ้ ๑-๕ 

๒. แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละผลการจดัการเรยีนรูข้องคร ู

๓. ผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูเ้รยีน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

๔. ขอ้มลูเชงิประจกัษ์จากการสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

 



  

๔๙ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๒  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของคร ู  

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจดัการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จ านวน ๘ ขอ้ ดงันี้ 

๑. การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกดิขึน้กบัผู้เรยีน ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการที่
เป็นความคดิรวบยอด หลกัการและความสมัพนัธ ์รวมทัง้คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

๒. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจดั  
การเรยีนรูท้ีท่า้ทายความสามารถของผูเ้รยีน 

๓. การออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมาย 

๔. การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ และดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้ 

๕. การจดัเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปญัญาท้องถิ่น เทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรยีนรู ้

๖. การประเมนิความก้าวหน้าของผู้เรยีนด้วยวธิทีีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาตขิอง
วชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รยีน รวมทัง้การวางเงื่อนไขใหผู้เ้รยีนประเมนิความก้าวหน้าของตนเองและ
น ามาใชป้รบัปรงุและพฒันาตนเอง 

๗. การวเิคราะห์ผลการประเมนิและน ามาใช้ในการซ่อมเสรมิและพฒันาผู้เรยีน รวมทัง้
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู ้

๘. การศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคญั 

 



  

๕๐ 

 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ 

พจิารณาจากผลการด าเนินการของคร ูตามขอ้ ๑-๘  

เกณฑก์ารให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ครตู ่ากว่ารอ้ยละ ๕๐ 
มคีุณลกัษณะครบ
ตามเกณฑพ์จิารณา

ทัง้ ๘ ขอ้ 

ครตูัง้แต่รอ้ยละ  
๕๐ – ๕๙  

มคีุณลกัษณะครบ
ตามเกณฑพ์จิารณา

ทัง้ ๘ ขอ้ 

ครตูัง้แต่รอ้ยละ  
๖๐ – ๗๔  

มคีุณลกัษณะครบ
ตามเกณฑพ์จิารณา

ทัง้ ๘ ขอ้ 

ครตูัง้แต่รอ้ยละ  
๗๕ – ๘๙  

มคีุณลกัษณะครบ
ตามเกณฑพ์จิารณา

ทัง้ ๘ ขอ้ 

ครตูัง้แต่รอ้ยละ 
๙๐ ขึน้ไป  

มคีุณลกัษณะครบ
ตามเกณฑ์

พจิารณาทัง้ ๘ ขอ้ 
  

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสาร หลกัฐาน รอ่งรอยการด าเนินการของครตูามขอ้ ๑-๘ 
๒. แผนงาน แผนการจดัการเรยีนรู ้โครงการ กจิกรรม ทีค่รดู าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
  ๓. ขอ้มลูจากการนิเทศ ก ากบัตดิตามการด าเนินงานของครตูามขอ้ ๑-๘ 
  ๔. สรปุรายงานผลการปฏบิตังิาน 
  ๕. ผลจากการสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
  ๖. การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

  



  

๕๑ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 
น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคณุภาพ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการ
สถานศกึษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานให้มคีุณภาพ  
ยัง่ยนืและต่อเนื่อง    

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ 

ข้อท่ี  ๑    ประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

น ้าหนัก   ๒  คะแนน  

ค าอธิบาย 

  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถงึ
ความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ใหส้ถานศกึษามคีวามเขม้แขง็ สามารถบรหิาร
จดัการได้อย่างมปีระสทิธิภาพตามกรอบที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบายของคณะสงฆ์  เพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศกึษาใหบ้รรลุตามจุดหมายของการจดัการศกึษาอย่างคุ้มค่า ตามแนวทางของการกระจาย
อ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา ทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบบัที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ตลอดจนกฎกระทรวงว่าดว้ยการกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐  
หรอืระเบยีบกฎหมายตามทีต่้นสงักดัก าหนดโดยสามารถจดัระบบบรหิารให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของ
สถานศกึษา เน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบรหิารจดัการให้
สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  การบรหิารโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐาน การบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์เป็นตน้  ซึง่ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิทของสถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดัทีม่กีารแบ่งงานเป็น ๔ ดา้น ได้แก่ การบรหิารงานวชิาการ  
การบรหิารงานงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารงานทัว่ไป 

๑) ด้านวิชาการ  หมายถงึ  ผู้บรหิารสถานศกึษามคีวามรอบรูเ้กี่ยวกบัการจดัการศกึษาในระดบั
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  และหลกัวชิาการทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
หลกัสูตรท้องถิน่และหลกัสูตรการศกึษาพระปรยิตัธิรรม ที่มุ่งเน้นความเป็นผู้น าทางศลีธรรม วางแผนงาน
วชิาการ   จดัใหม้กีารนิเทศ  ก ากบั ตดิตาม การวดัและประเมนิผล การแนะแนว ตลอดจนการประเมนิผล
การใช้หลักสูตร  พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  จดัหาสื่อการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิน่  มกีารพฒันางานวชิาการอย่างมสี่วนร่วม 
โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพภายในและ ใช้มาตรฐาน
การศกึษาเป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนการด าเนินงาน 



  

๕๒ 

 

๒) ด้านงบประมาณ  หมายถึง  ผู้บรหิารสถานศึกษาจดัระบบการบรหิารงบประมาณที่คล่องตวั 
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  บรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  จดัภารกิจให้ครอบคลุมกบังบประมาณที่
ได้รบั การจดัสรรงบประมาณ  การบรหิารการเงนิ/บญัชี พสัดุและสนิทรพัย์  การตรวจสอบติดตามและ
ประเมนิผล  และรายงานการใชจ้่ายงบประมาณ  ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  รณรงค์ให้บุคลากรมี
ความประหยดัและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า  เป็นไปตามทีร่ะเบยีบกฎหมาย หรอืตามทีต่น้สงักดัก าหนด 

๓) ด้านการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  ผู้บรหิารสถานศกึษาจดัให้มแีผนการบรหิารบุคลากร
อย่างเป็นระบบในด้านการวางแผนอตัราก าลงั  การสรรหา  การมอบหมายงาน  การส่งเสรมิและพฒันา
บุคลากร  ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีระบบการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิความกา้วหน้าของบุคลากร 

 ๔) ด้านการบริหารทัว่ไป  หมายถงึ  ผูบ้รหิารจดัให้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่
ครอบคลุมและเพยีงพอ  เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา  และต่อการน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและ
วางแผนการบรหิารจดัการศกึษาและพฒันาองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นบุคลากร ผูเ้รยีน งานธุรการ  งาน
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์  การประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนตลอดจน
ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา  พรอ้มทัง้มรีะบบการก ากบัตดิตาม  และการรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน โดยค านึงถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัสถานศกึษา 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน 

ผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการและ
การพฒันาสถานศกึษา

อยา่งมคีุณภาพ 
ระดบัดมีาก ๑ ดา้น 

ผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการและ
การพฒันาสถานศกึษา

อยา่งมคีุณภาพ 
ระดบัดมีาก ๒ ดา้น 

ผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการ

และการพฒันา
สถานศกึษาอยา่งมี

คุณภาพ 
ระดบัดมีาก ๓ ดา้น 

ผูบ้รหิารมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการและ
การพฒันาสถานศกึษา

อยา่งมคีุณภาพ 
ระดบัดมีาก ๔ ดา้น 

 



  

๕๓ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาที่มเีป้าหมาย พนัธกจิ วสิยัทศัน์ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

 ๒. แผนปฏบิตังิานประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาของแต่ละปี 

 ๓. ปฏทินิปฏบิตังิานประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของแต่ละปี 

 ๔. รายงานการประชุมที่แสดงถงึการน าผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
หรือคณะกรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น มาสื่อสารกับบุคลากร  
ในสถานศกึษาเพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ

 ๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
แต่ละปี 

 ๖. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ที่สรุปให้เหน็ถงึผลของการจดักจิกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

 ๗. สรปุผลประเมนิความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

 ๘. วารสาร/จุลสาร หรอืสื่ออื่นๆ ทีม่กีารสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของสถานศกึษาไปสู่  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๙. สารสนเทศของสถานศกึษาที่แสดงถงึข้อมูลในภาพรวมของการบรหิารจดัการในด้านวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการบรหิารทัว่ไป  

 ๑๐. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา 

 ๑๑. ผลจากการสงัเกตในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๑๒. ผลจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 



  

๕๔ 

 

ข้อท่ี ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

น ้าหนัก   ๑  คะแนน  

ค าอธิบาย 

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน คอื คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐานปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ โดยอนุโลม ตัง้แต่การได้มาของคณะกรรมการ  จ านวนกรรมการ 
คุณสมบตั ิหลกัเกณฑว์ธิกีารสรรหา การเลอืกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ และปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะบุไวใ้น
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ โดยอนุโลม (หรอื
ระเบยีบมหาเถรสมาคมว่าดว้ยคณะกรรมการโรงเรยีน) ดงันี้ 

๑. องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

๒. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนดเอกลกัษณ์ นโยบายและแผนพฒันาของ
สถานศกึษา 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
สถานศกึษา 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคณะสงฆแ์ละทอ้งถิน่ 

๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศกึษา 

๖. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานส่งเสรมิและสนับสนุนให้เดก็ทุกคนในเขตบรกิาร
ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพและไดม้าตรฐาน 

๗. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานส่งเสรมิให้มกีารพทิกัษ์สทิธเิดก็ ดูแลเดก็พกิาร  เดก็
ดอ้ยโอกาส และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษใหไ้ดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

๘. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานเสนอแนวทางและมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบรหิารงานบุคคล และดา้นการบรหิารทัว่ไปของสถานศกึษา 

๙. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานส่งเสรมิให้มกีารระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อเสรมิสร้างพฒันาการของผู้เรยีนทุกด้าน รวมทัง้ 
สบืสานจารตีประเพณ ีศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่และชาต ิ



  

๕๕ 

 

๑๐.คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างสถานศกึษากบั
ชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของ
ชุมชน และมสี่วนรว่มในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ 

๑๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศกึษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

๑๒. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานแต่งตัง้ทีป่รกึษาและ/หรอืคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบยีบ 

๑๓. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานมกีารประชุมอย่างน้อยภาคเรยีนละ ๒ ครัง้ และให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษารายงานผลการประชุมต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึ่งภายใน  ๑๕ วนั นับแต่วนัที่
มกีารประชุม 

๑๔. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๗๕ รบัทราบและพงึพอใจต่อ 
ผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ด าเนินการได ้

ต ่ากว่า  ๘ ขอ้ 

ด าเนินการได ้ 

๘-๙ ขอ้ 

ด าเนินการได ้ 

๑๐-๑๑ ขอ้ 

ด าเนินการได ้ 

๑๒-๑๓ ขอ้ 

ด าเนินการได ้
ครบถว้น ๑๔ ขอ้ 

หมายเหตุ  ส าหรบัหน่วยงานในสงักดัอื่นทีน่อกเหนือจาก สพฐ. ใหป้รบัเทยีบเคยีงการด าเนินงาน
ตามเกณฑก์ารพจิารณา หรอืระเบยีบของหน่วยงานตน้สงักดันัน้ๆ 

 

การคิดคะแนนถ่วงน ้าหนัก 
คะแนนทีไ่ด ้

X ๑  
= คะแนนถ่วงน ้าหนกั  
   ตามเกณฑก์ารพจิารณาขอ้ที ่๒ ๕ 

  
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสาร/หลกัฐาน  ทีแ่สดงการไดม้าและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๒. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถานศึกษา รวมทัง้ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๓. เอกสาร/หลกัฐาน ทีแ่สดงรายละเอยีดการด าเนินการตามระบบการก ากบัดูแลสถานศกึษา โดยมี
เอกสาร/หลกัฐาน/รายงานหรือบนัทกึการประชุมที่แสดงใหเ้หน็ว่าคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานได้



  

๕๖ 

 

ก าหนดใหม้กีระบวนการทีเ่ป็นรปูธรรมในการจดัการเพื่อใหเ้กดิการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

๔. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมีการติดตามผล  
การด าเนินงานส าคญั เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการเงนิและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่เป็นมติของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๕. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ทีก่ าหนดใหม้รีะบบการประเมนิตนเอง และมกีารด าเนินงานตามระบบนัน้ 

๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๗. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๘. ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๙. ผลการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 



  

๕๗ 

 

ข้อท่ี  ๓  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

น ้าหนัก   ๒  คะแนน  

ค าอธิบาย 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษามีความสะอาด  ถูก
สุขลกัษณะ  และสวยงาม  ดงัต่อไปนี้ 

๑. สะอาด  
 สะอาด  หมำยถงึ  ไมร่ก  มรีะเบยีบ  รกัษำงำ่ย  ใชส้ะดวก  
๒. สขุลกัษณะ  

สุขลกัษณะ  หมำยถึง  สะอำด  ปลอดภยั  ไรม้ลภำวะ  สุขกำย  สบำยใจ  เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

๓. สวยงาม 
 สวยงาม  หมำยถงึ  มกีำรจดัแต่งอำคำร สภำพแวดลอ้มอย่ำงเหมำะสม สอดคลอ้ง

กบัพืน้ทีแ่วดลอ้ม ไมส่ิน้เปลอืง และไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 

สถานศกึษาด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

ระดบัดมีาก 
 ๑ ขอ้ 

สถานศกึษาด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

ระดบัดมีาก  
๒ ขอ้ 

สถานศกึษาด าเนินการ 
ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

ระดบัดมีาก  
๓ ขอ้ 

   

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสาร หลกัฐาน แผนการบรหิารจดัการเกีย่วกบัสถานที ่ 
๒. การสงัเกต สภาพแวดลอ้ม 
๓. การสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับ่งช้ีท่ี ๗ 

คะแนนรวม  = 

ของตวับ่งช้ีท่ี ๗  

คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑ + คะแนนถ่วงน ้ าหนักตามเกณฑ ์
การพจิารณาขอ้ที ่๒ + คะแนนตามเกณฑก์ารพจิารณาขอ้ที ่๓  



  

๕๘ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักดั 

น ้าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และพฒันาการ ๒.๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  หมายถึง 
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิี 
การประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔  ระบุว่า “ก าหนดให้สถานศกึษาขัน้พื้นฐานจดัให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน” ทีย่ดึหลกัการมสี่วนรว่มของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
โดยการส่งเสรมิ สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสงักัด ทัง้นี้  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตวับ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมนิคุณภาพภายในจากต้น
สงักดัจะสามารถสะทอ้นประสทิธผิลของคุณภาพการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศกึษาได ้ 

๑.  เกณฑก์ารพิจารณาเชิงปริมาณ   (๒.๕ คะแนน) 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในของตน้สงักดัทุกมาตรฐาน   

    ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากต้น
สงักดัทีเ่ป็นการประเมนิคุณภาพภายในของต้นสงักดัทุกมาตรฐานปีล่าสุด 

     

     การคิดคะแนนถ่วงน ้าหนัก 
 

คะแนนทีไ่ด*้ 
X ๒.๕  

 

=  คะแนนถ่วงน ้าหนกัตามเกณฑ ์

    การพจิารณาเชงิปรมิาณ 
๕ 

 

คะแนนท่ีได้*  หมายถึง คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาจากตน้สงักดัปีล่าสุด (จากคะแนนเตม็ ๕ คะแนน)  

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสาร  หลกัฐาน ทีส่ะทอ้นการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 

๒. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาจากต้นสงักดั 

๓. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 



  

๕๙ 

 

๒.  เกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการ  (๒.๕ คะแนน) 

  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  หมายถึง  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานแสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ ดงัต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (ครูและบุคลากรทางการศกึษา หลกัสูตร/
ต ารา วธิกีารเรยีนการสอน สิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการศกึษา) 

๒. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

๓. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

๔. จดัระบบบรหิารและสารสนเทศตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA) 

๕. จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

๖. จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

๗. จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

๘. จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

   พจิารณาจากคุณภาพการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้างต้น    
๓  ปี ยอ้นหลงั 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

พฒันาการ คะแนนท่ีได ้

คุณภาพการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษามพีฒันาการและสอดคลอ้ง
กบัรายงานการประเมนิตนเอง  

๒ 

คุณภาพการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการแต่ไม่
สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมนิตนเอง 

๑ 

คุณภาพการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่มพีฒันาการและไม่
สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมนิตนเอง 

๐ 

  หมายเหตุ  หากสถานศึกษาไม่มผีลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จะได้
คะแนนเป็น ๐ 
 



  

๖๐ 

 

การคิดคะแนนถ่วงน ้าหนัก 

คะแนนทีไ่ด ้
X ๒.๕  

= คะแนนถ่วงน ้าหนกั 

   ตามเกณฑก์ารพจิารณาพฒันาการ ๒ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสาร  หลกัฐาน ทีส่ะทอ้นการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 

 ๒. รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ๓ ปียอ้นหลงั 

๓. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 
เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับ่งช้ีท่ี ๘   
 

 คะแนนรวมของตวับ่งช้ีท่ี ๘   = 

   

คะแนนถ่วงน ้าหนกัตามเกณฑก์ารพจิารณาเชงิปรมิาณ   + 

 คะแนนถ่วงน ้าหนกัตามเกณฑก์ารพจิารณาพฒันาการ 

 



  

๖๑ 

 

กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์ 
ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ หมายถงึ ตวับ่งชีท้ี่ประเมนิผลผลติ  ตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  พนัธกจิ 

และวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา รวมถงึความส าเรจ็ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศกึษา โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาและหน่วยงาน  
ตน้สงักดั  ประกอบดว้ย ๒ ตวับ่งชี ้(ค่าน ้าหนกั ๑๐ คะแนน)  

 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของกำรจดัตัง้สถำนศกึษำ 

๕ 

๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา ๕ 

 



  

๖๒ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงคข์อง
การจดัตัง้สถานศึกษา  

น ้าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงคณุภาพ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของการ
จดัตัง้ สถานศึกษา หมายถงึ ผลผลติเป็นไปตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตัง้สถานศึกษาซึ่งก าหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันร ะหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก าหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตของ
สถานศกึษา โดย สมศ.จะประเมนิตามอตัลกัษณ์ของผลผลติทีส่ถานศกึษาก าหนด 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ 

 ๑. ผู้บรหิาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏบิตังิานด้าน
ผลผลติโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ และพนัธกจิการด าเนินงาน
ของสถานศกึษาโดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 ๒. มกีารสรา้งระบบการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีน และบุคลากรในการปฏบิตัติามกลยุทธ์ดา้นผลผลติที่
ก าหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และบุคลากรไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตั ิ

 ๓. มีการประเมนิความพึงพอใจด้านผลผลิตของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

 ๔. ผลการด าเนินงานด้านผลผลติบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์
การจดัตัง้สถานศกึษา  

 ๕. ผลการด าเนินงานดา้นผลผลติเกดิผลกระทบทีด่ต่ีอสถานศกึษาและเป็นทีย่อมรบัของชุมชน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  

๑ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  

๒ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  

๓ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  

๔ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ  

๕ ขอ้ 
 



  

๖๓ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

 ๑. ปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศึกษา รวมทัง้แผน    
กลยทุธแ์ละแผนการปฏบิตังิานประจ าปีดา้นผลผลติของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

 ๒. แผนการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในด้านผลผลติที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

 ๓. รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา ซึง่แสดง 
ให้เหน็ถงึผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานด้านผลผลติที่สอดคล้องกบัปรชัญา ปณิธาน/
วสิยัทศัน์   พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

 ๔. หลกัฐานการได้รบัการยอมรบั การได้รบัรางวลั หรอืการได้รบัการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง  
ในการปฏบิตัทิีด่ใีนการขบัเคลื่อนอตัลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร หนังสอืเชดิชู
เกยีรต ิเป็นตน้ 

 ๕. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 



  

๖๔ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ สถานศึกษา 

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคณุภาพ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 

ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
หมายถึง ผลการด าเนินงานที่สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา เช่น  
จดุเน้นหรอืจดุเด่นดา้น  ศาสนา  ภาษา  สิง่แวดลอ้ม  ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่  และวชิาการ  เป็นตน้ 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ 
 

 ๑. ผู้บรหิาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมสี่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ของ
สถานศกึษา รวมทัง้ก าหนดแผนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 ๒. มกีารสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีน และบุคลากรในการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิงานที่
ก าหนดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ และบุคลากรไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ มสี่วนรว่มอยา่งต่อเนื่อง 

 ๓. มีการประเมนิความพึงพอใจของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทัง้ในและนอกสถานศึกษา  และผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี

 ๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น หรอืจุดเด่นของสถานศกึษาและเกดิผลกระทบที่ดต่ีอชุมชน 
ทอ้งถิน่ 

 ๕. สถานศึกษามจีุดเน้น หรอืจุดเด่น ตามที่ก าหนด และได้รบัการยอมรบัจากองค์กรภายนอก
สถานศกึษา 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๑ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  

๒ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๓ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  

๔ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

๕ ขอ้ 

 



  

๖๕ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็การก าหนดจดุเน้น หรอืจดุเด่นของสถานศกึษา 

 ๒. แผนกลยทุธ ์แผนการปฏบิตังิานประจ าปี รวมทัง้แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกับ
จดุเน้น หรอืจดุเด่นของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 ๓. รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา ซึง่แสดง 
ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามจุดเน้น หรอืจุดเด่นของสถานศึกษาที่
ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น เอกลักษณ์ของ
สถานศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบั 

๔. เอกสารหลกัฐานการไดร้บัการยอมรบั การไดร้บัรางวลั หรอืการไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏบิตัทิีด่ ีเช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกยีรตคิุณ เกยีรตบิตัร หนงัสอืเชดิชเูกยีรต ิเป็นตน้ 

 ๕. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 



  

๖๖ 

 

กลุ่มตวับง่ช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

โดยสถานศกึษาเป็นผูก้ าหนดแนวทางพฒันาเพื่อร่วมกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมตามนโยบาย
ของรฐั ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นตามกาลเวลาและปญัหาสงัคมทีเ่ปลีย่นไป  โดยมเีป้าหมายทีแ่สดงถงึความ
เป็นผูช้ีน้ าสงัคม  อาท ิ การรกัชาต ิ การบ ารุงศาสนาและเทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์ การส่งเสรมิและสืบสาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ การน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัเิป็นแบบอย่าง  
การสร้างสงัคมสนัติสุขและความปรองดอง  การส่งเสรมิความร่วมมอืในกรอบประชาคมอาเซยีน  การ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  พลงังาน  เศรษฐกิจ  สุขภาพ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  และความประหยดั  
รวมทัง้การแกป้ญัหาสงัคม  อาท ิ ความขดัแยง้  อุบตัภิยั  และสิง่เสพตดิ  เป็นต้น  ประกอบดว้ย ๒ ตวับ่งชี ้
(ค่าน ้าหนกั ๑๐ คะแนน)  

 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๕ 

๑๒ ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

๕ 

 



  

๖๗ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

น ้าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงคณุภาพ ๒ คะแนน และพฒันาการ ๓ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถงึ สถานศกึษา 
มีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปญัหาในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชน 
รอบสถานศกึษา  โดยการด าเนินงานเกดิจากการมสี่วนร่วมทัง้สถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชนและสงัคม อาจ
มกีารน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารไิปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุและพฒันา 

      ๑. เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ  (๒ คะแนน)  

พจิารณาจากการด าเนินโครงการพเิศษที่สถานศกึษาก าหนดเพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาในการ
แกไ้ขปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบสถานศกึษา  ตามเกณฑก์ารพจิารณาดงันี้  

  ๑. มกีารด าเนินการโครงการพเิศษ อยา่งน้อย ๑ โครงการ  

  ๒. มกีารด าเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  

  ๓. บรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน  ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ ๘๐  

  ๔. ผูเ้รยีน ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ มสี่วนรว่มในโครงการพเิศษ 

   

เกณฑก์ารให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ ๑ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ ๒ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ ๓ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ ๔ ขอ้ 

การคิดคะแนนถ่วงน ้าหนัก 

คะแนนทีไ่ด ้
X ๒ 

= คะแนนถ่วงน ้าหนกั  

   ตามเกณฑก์ารพจิารณาเชงิคุณภาพ ๔ 
 

 



  

๖๘ 

 

     ๒. เกณฑก์ารพิจารณาพฒันาการ  (๓ คะแนน) 
พจิารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาที่ดขี ึ้นในการแก้ปญัหา เช่น  ปญัหาผู้เรยีนที่ด้อย

โอกาส  ปญัหาผูเ้รยีนขาดสารอาหาร  ปญัหาทอ้งวยัใส  ปญัหาในชุมชนหรอืทอ้งถิน่ การส่งเสรมิการศกึษา
ต่อหรอืประกอบอาชพีตามศกัยภาพของผู้เรยีนและบรบิทของสถานศึกษา การเป็นแบบอย่างการจดัการ
เรยีนรู ้การบรหิารจดัการตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ   

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนน เกณฑก์ารประเมิน 
๑ รอ้ยละ ๕๐ - ๗๔ ของปญัหาทีส่ถานศกึษาน าไปแกไ้ข  มผีลการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 

๒ รอ้ยละ ๗๕ ขึน้ไป ของปญัหาทีส่ถานศกึษาน าไปแกไ้ข  มผีลการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 

๓ 
โครงการอยา่งน้อย ๑ โครงการของสถานศกึษาสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลีย่นแปลง
ทีด่ขี ึน้ในการแกไ้ขปญัหาในสถานศกึษา และ/หรอื ชุมชนรอบสถานศกึษา  

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

 ๑. โครงการหรอืกจิกรรมทีส่ถานศกึษาไดด้ าเนินงาน รวมทัง้ความส าเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม 

 ๒. รายงานการประชุมของสถานศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ๓. รายงานสรปุผลโครงการทุกโครงการ พรอ้มแบบประเมนิผลโครงการ 

 ๔. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการปฏบิตั ิ

 ๕. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการเกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์  สรา้งคุณค่าต่อสถานศกึษา 
และ/หรอืชุมชนรอบสถานศกึษา  และเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัต่ิอไป   

 ๖. ผลการสงัเกตและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับ่งช้ีท่ี ๑๑   
 

 คะแนนรวมของตวับ่งช้ีท่ี ๑๑   = 

   

คะแนนถ่วงน ้าหนกัตามเกณฑก์ารพจิารณาเชงิคุณภาพ  + 

 คะแนนตามเกณฑก์ารพจิารณาพฒันาการ 



  

๖๙ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน  รกัษามาตรฐาน  และ 

                         พฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

น ้าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคณุภาพ ๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 

ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันา 
สู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  
หมายถงึ  สถานศกึษามกีารก าหนดมาตรการทีน่ ามาปรบัปรุงและพฒันา เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถานศกึษาทีม่ ี
คุณภาพ โดยมขีอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างสถานศกึษา หน่วยงานตน้สงักดั สมศ. และ/หรอื หน่วยงานสนับสนุน 
เช่น ส านกังบประมาณ  สถานประกอบการ เป็นตน้ โดยแบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม ดงันี้  

๑. กลุ่มสถานศกึษาที่ต้องยกระดบัมาตรฐาน คอื สถานศกึษาที่มผีลการประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสอง ไมไ่ดร้บัการรบัรอง 

๒. กลุ่มสถานศกึษาทีต่อ้งรกัษามาตรฐาน คอื สถานศกึษาที่มผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ
สองไดร้บัการรบัรองและมผีลการประเมนิในระดบัดแีละดมีาก 

๓.  กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องพฒันาสู่ความเป็นเลิศ คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองไดร้บัการรบัรองและมผีลการประเมนิในระดบัดมีาก 

เกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ 

 พจิารณาจากผลการปรบัปรงุและพฒันาสถานศกึษาตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ตามมาตรการ
ทีน่ ามาปรบัปรงุและพฒันา เพื่อมุง่ไปสู่สถานศกึษาทีม่คีุณภาพตามกลุ่มสถานศกึษา  ดงันี้ 

๑. มแีผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการที่น ามาปรบัปรุงและพฒันา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศกึษา 
ทีม่คีุณภาพตามกลุ่มสถานศกึษาขา้งต้น โดยใช้ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมนิคุณภาพภายใน (กรณีสถานศกึษาที่ยงัไม่เคยได้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ
สองใหใ้ชผ้ลการประเมนิคุณภาพภายในจากตน้สงักดั) 

๒. มขีอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานต้นสงักดั หรอืหน่วยงานสนับสนุน  ทัง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรอืมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

๓. มกีารด าเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  

๔. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐  

๕. มผีลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)        



  

๗๐ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๑ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๒ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๓ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๔ ขอ้ 

ปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
๕ ขอ้ 

 
ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

 ๑. โครงการหรอืกจิกรรมที่สถานศกึษาไดด้ าเนินงาน รวมทัง้ความส าเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม  
ทีส่อดคลอ้งกบัตวับ่งชี ้

 ๒. รายงานการประชุมของสถานศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 ๓. รายงานสรปุผลการด าเนินงานของสถานศกึษา  

 ๔. เอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึการด าเนินงานตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  

 ๕. เอกสาร หลกัฐาน ขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาของสถานศกึษา 

 ๖. ผลการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 



  

๗๑ 

 

บทท่ี ๓ 
การรบัรองมาตรฐาน 

 

ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดม้กีารก าหนดการพจิารณา
ใหก้ารรบัรองมาตรฐานสถานศกึษา โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณา ดงันี้ 
 

๓.๑ การรบัรองมาตรฐานระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

การรบัรองมาตรฐานของสถานศกึษารอบสาม ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะพจิารณาขอ้มลูจากการ
ประเมนิตวับ่งชีท้ีเ่ชื่อมโยงไปสู่การรบัรองมาตรฐานของสถานศกึษาดงันี้ 

๑) การให้คะแนนรายตวับ่งช้ี  
  การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ก าหนดให้มตีัวบ่งชี้พื้นฐาน จ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ มคี่าน ้าหนักรวม ๘๐ คะแนน (ตวับ่งชี้ที่ ๑ – ๔ และตัวบ่งชี ้
ที ่๖ มคี่าน ้าหนกั ๑๐ คะแนนตวับ่งชีท้ี ่๕ มคี่าน ้าหนัก ๒๐ คะแนน และตวับ่งชีท้ี ่๗ - ๘ มคี่าน ้าหนัก ๕ คะแนน) 
ตวับ่งชี้อตัลกัษณ์มจี านวน ๒ ตวับ่งชี้ มคี่าน ้าหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตวับ่งชีม้คี่าน ้าหนัก ๕ คะแนน) และ 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ มีจ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มคี่าน ้าหนักรวม ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มคี่าน ้าหนัก ๕ 
คะแนน) 

๒)  การค านวณผลการประเมิน 

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกนัน้น าเสนอโดยค านวณผลเป็นรายตวับ่งชี้และแยกตาม 
แต่ละประเภทของตวับ่งชี้ โดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมนิแต่ละตวับ่งชี้ ในการค านวณทศนิยม  
ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมคี่าตัง้แต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปดัขึ้น และน าเสนอผลการ
ประเมนิในภาพรวมเพื่อใช้พจิารณาตดัสนิผลและรบัรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศกึษา ดงัรายละเอยีด
ตามตาราง 

 

กลุ่มตวับ่งช้ี จ านวนตวับ่งช้ี คะแนนเตม็ 
ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน ๘ ๘๐ 
ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์  ๒ ๑๐ 
ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ ๒ ๑๐ 

ภาพรวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 



  

๗๒ 

 

๓) การรบัรองมาตรฐานของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานที่จะได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาของ  

สมศ. ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะตอ้งมผีลการประเมนิ ดงันี้ 

(๑) มผีลรวมคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัสถานศกึษา ตัง้แต่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึน้ไป 

(๒) มตีัวบ่งชี้อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทัง้หมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป 

(๓) ตอ้งไมม่ตีวับ่งชีใ้ดอยูใ่นระดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุ หรอื ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 
 

๓.๒ การประเมินตามโครงการ  “๑ ช่วย ๙”  
เพื่อขบัเคลื่อนใหส้ถานศกึษาสามารถพฒันาและเพิม่พนูศกัยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ ความเป็น

เลศิ จงึมแีนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” เพื่อสรา้งความร่วมมอื ช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนั ก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ในการจดัการศกึษาทุกระดบั โดยมเีงือ่นไขดงันี้ 

หลกัการ “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)  
สถานศึกษาที่สมคัรเป็นแกนน าในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพฒันาให้สถานศึกษาที่อยู่ใน

เครอืข่ายการพฒันาอีก ๙ แห่ง มคี่าเฉลี่ยผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
ดขีึน้กว่าการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)     

เง่ือนไข 
๑) เป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นผู้เสนอขอเข้าร่วม

โครงการเอง 
๒) เป็นสถานศกึษาที่จดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ด้านการอาชวีศกึษา และระดบัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน สถานศกึษาสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการไดเ้พยีงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คอืสถานศกึษาแกนน า หรอื
สถานศกึษาเครอืขา่ยการพฒันา 

๓) สถานศึกษาแกนน าจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ. ในการพฒันาสถานศึกษาเครือข่าย 
การพฒันาอย่างน้อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครอืข่ายการพฒันาจะต้องลงนามความร่วมมอืกบัสถานศึกษา 
แกนน า 

คณุสมบติัของสถานศึกษาท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการ  
๑) สถานศึกษาแกนน าหรอืเรยีกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๑” สถานศึกษาที่สมคัรเข้าร่วม

โครงการในกลุ่มนี้จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
๑.๑ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดบัดมีากเท่านัน้ หรอื เป็นสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกรอบ
สาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มผีลการประเมนิในภาพรวมระดบัดมีากและได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก สมศ. 



  

๗๓ 

 

๑.๒ ในกรณีเป็นสถานศกึษาที่จดัการศกึษาหลายระดบั เช่น สถานศกึษาเดยีวกนัจดัการศกึษา
ปฐมวยั และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จะตอ้งมผีลการประเมนิดมีากและไดก้ารรบัรองทุกระดบัการศกึษา 
 ๒) สถานศกึษาเครอืข่ายการพฒันา หรอืเรยีกโดยย่อว่า สถานศกึษาทีเ่ป็น “๙” เป็นสถานศกึษาที่มี
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ต ่ากว่าระดบัดมีาก กล่าวคอื 
 กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน จะต้องมผีลการประเมนิในระดบัด ีพอใช้ หรอื 
ปรบัปรงุ 
 สถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรอืด้านการอาชวีศึกษา จะต้องมผีลการประเมนิใน
ระดบัด ีพอใช ้ควรปรบัปรงุ หรอืตอ้งปรบัปรงุ 
 หลกัเกณฑส์ าคญั 

๑) สถานศกึษาแกนน าในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามตาม
มาตรฐาน ตวับ่งชี ้และเกณฑก์ารพจิารณา ตามกรอบการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๒) สถานศกึษาเครอืขา่ยการพฒันา จะไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดยีวกบัสถานศกึษาอื่นๆ 

๓) สถานศึกษาเครอืข่ายการพฒันาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” นัน้ อาจเป็น
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัเดียวกนั หรือต่างระดบักนักไ็ด้ เช่น สถานศกึษาในโครงการ “๑ 
ช่วย ๙” มสีถานศกึษาเครอืข่ายการพฒันาเป็นศูนยพ์ฒันาเด็ก จ านวน ๒ แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่จดั
การศึกษาในระดับการศึกษา    ขัน้พื้นฐาน จ านวน ๗ แห่ง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมี
สถานศกึษาในเครอืข่ายการพฒันาทีเ่ป็นสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา หรอืขัน้พื้นฐานกไ็ด ้เป็นต้น โดยจะ
ตัง้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัหรือต่างพื้นท่ีกนักไ็ด้ 

อาจน าสถานศึกษาที่มเีจ้าของเดยีวกนักับสถานศึกษาแกนน าให้เป็นสถานศึกษาเครอืข่ายการ
พฒันากไ็ด ้กรณนีี้สถานศกึษาแกนน าแต่ละแห่งจะมสีถานศกึษาเครอืข่ายการพฒันาเช่นน้ีไดไ้มเ่กนิ ๒ แห่ง 

ขัน้ตอนของโครงการ 
๑) สถานศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะเป็นสถานศกึษาแกนน าในการพฒันาหรอืเรยีกว่าสถานศกึษาที่

เป็น “๑” ต้องแสดงความจ านงต่อ สมศ. โดยตรง และจดัท าขอ้เสนอโครงการให ้สมศ. ทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่มด าเนินการอย่างน้อย ๖ เดือน หรอื ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น แจง้รายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในเครอืข่ายการพฒันา จ านวน ๙ แห่ง พรอ้มแผนการพฒันา
สถานศึกษา สถานศึกษาที่เป็น “๙” และระยะเวลาที่ใช้เพื่อการพฒันา เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จดักลุ่ม
สถานศกึษาและเตรยีมการประเมนิ “๑ ช่วย ๙” 

๒) คณะกรรมการบรหิาร สมศ. พจิารณาให้ความเหน็ชอบ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลกัที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(กพพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) 
คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (กพอ.) 
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๓) สมศ. แจง้ผลการพจิารณาแก่สถานศกึษาทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการ 
๔) สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก  

สมศ. 
๕) สมศ. ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมนิตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๖) ประกาศผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมนิตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๗) สถานศกึษาที่ผ่านการประเมนิตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะไดร้บัประตมิากรรมคุณภาพ เพื่อ

แสดง ณ สถานศกึษา 
 ทัง้นี้   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของ
สถานศึกษาที่ขอรบัการประเมนิตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้
ด าเนินการร่วมกนัจรงิ การพฒันาที่เกดิขึ้นมีความสมัพนัธ์หรอืเป็นไปตามแผนการพฒันาที่สถานศกึษาที่
ขอรบัการประเมนิเป็นผูร้เิริม่ รว่มด าเนินการ และก ากบัตดิตามตลอดระยะเวลาทีก่ าหนด จนเกิดผลต่อการ
พฒันาผู้เรียน พฒันาคร ูผู้บริหาร และพฒันาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลส าเรจ็อย่างแท้จริง และ
สถานศึกษาทัง้ ๙ แห่งมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มี
สถานศกึษาหลกัเป็นผูด้แูล 

  
๓.๓  เง่ือนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑) การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ก าหนดเสรจ็สิน้ภายในวนัที ่ 
๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ส าหรบัสถานศกึษาทีต่้องได้รบัการประเมนิใหม่ตามขอ้ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที ่ 
๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เท่านัน้  หากมไิด้ด าเนินการดงักล่าวให้ส านักงานรายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรอืคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรอืหน่วยงาน 
ตน้สงักดั แลว้แต่กรณ ี เพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 
 ๒) กรณีสถานศกึษาไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  และ/หรอืรบัรองแบบมเีงื่อนไข ใหส้ถานศกึษา
ปรบัปรุงแก้ไขโดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพส่งให้ต้นสงักดั (พร้อมส าเนาแจง้มายงั สมศ.) เพื่อพจิารณา
อนุมตัภิายในสามสบิวนันับตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผลการประเมนิ  โดยก าหนดระยะเวลาใหต้้นสงักดัสามารถ
ทกัทว้งแผนพฒันานัน้ภายในสามสบิวนั  หากไม่มกีารทกัทว้ง  สถานศกึษาสามารถขอรบัการประเมนิซ ้าได้
ภายในสองปี  นับตัง้แต่วนัที่สถานศึกษาส่งแผนพฒันาไปยงัต้นสงักัดและ สมศ. หากสถานศึกษามไิด้
ด าเนินการดังกล่าว ส านักงานจะไม่ท าการประเมินซ ้าส าหรับสถานศึกษานั ้น  และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการอาชวีศกึษา  หรอืคณะกรรมการการอุดมศกึษา  หรอื
หน่วยงานตน้สงักดั  แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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๓) กรณสีถานศกึษาไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน และ/หรอืรบัรองแบบมเีงื่อนไข และไดร้บัพจิารณา
ประเมนิซ ้า จะด าเนินการใน ๒ แนวทาง ดงันี้ 
 (๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรอืประเด็นการพิจารณาเชิง
ปรมิาณ ใหส้ถานศกึษาจดัส่งเอกสาร หลกัฐานทีผ่่านการรบัรองโดยหน่วยงานตน้สงักดั มายงัส านักงาน เพื่อ
พจิารณาปรบัผลการประเมนิ โดยส านกังานจะไมล่งพืน้ทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มลูกไ็ด้ 
 (๓.๒) กรณีสถานศกึษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในตวับ่งชี้หรอืประเด็นการพจิารณาเชงิ
คุณภาพ  ส านักงานจะลงพื้นทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มลู เพื่อตรวจสอบก่อนการพจิารณาปรบัผลการประเมนิ ทัง้นี้การ
ปรบัเปลีย่นผลการประเมนิจะต้องเป็นไปตามขัน้ตอน  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  หรอืประกาศทีส่ านักงานหรอืคณะ
กรรมการบรหิาร สมศ. ก าหนด 
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บทท่ี ๔ 
กระบวนการประเมินคณุภาพภายนอก 

 
 กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอก ประกอบดว้ย ๑) การจดัคณะผูป้ระเมนิภายนอก ๒) การเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ๓) ขัน้ตอนการประเมนิ ๔) การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิภายนอก 
และ ๕) การตดิตามผลการพฒันาของสถานศกึษา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
๔.๑ การจดัคณะผู้ประเมินภายนอก 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่ง สมศ . จะคัดเลือกและให้การรับรอง 
หน่วยประเมนิทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งของ
สมศ. หน่วยประเมนิต้องมคีณะผูป้ระเมนิภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก สมศ . อย่างน้อยตัง้แต่ ๓๐ คน 
ขึน้ไป รวมทัง้แสดงความพรอ้มที่จะปฏบิตัหิน้าที่ในการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาได้ครบถ้วน
ตามเงือ่นไขขอ้ตกลงตามสญัญาทีท่ ากบั สมศ. ทัง้นี้ หน่วยประเมนิต้องจดัคณะผูป้ระเมนิภายนอก ซึง่ไดร้บั
การรบัรองจาก สมศ. และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อนในการประเมนิสถานศึกษานัน้ๆ แต่ละคณะจะต้อง
คดัเลอืก  ผูป้ระเมนิภายนอกในคณะของตนเอง จ านวน ๑ คน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน นอกจากนี้ 
หากสถานศกึษานัน้มกีารจดัการศกึษาปฐมวยั หน่วยประเมนิจะต้องมผีูป้ระเมนิภายนอกทีค่วามเชีย่วชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวยัด้วย  จ านวนผู้ประเมนิภายนอกที่เข้าท าการประเมนิสถานศึกษาระดบัการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานขึน้อยูก่บัขนาดของสถานศกึษา  ดงัรายละเอยีดในตาราง 
 

ขนาดของสถานศึกษา จ านวนผูป้ระเมินภายนอก 
สถานศกึษาขนาดเลก็  
(มจี านวนนกัเรยีนน้อยกว่า ๓๐๑ คน) 

๒-๔ คน 

สถานศกึษาขนาดกลาง  
(มจี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน) 

๓-๕ คน 

สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
(มจี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน) 

๔-๖ คน 

สถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ 
(มจี านวนนกัเรยีนตัง้แต่ ๒,๐๐๑ คนขึน้ไป) 

๕-๗ คน 
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๔.๒ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอนส าคญัส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก เนื่องจากผู้ประเมนิ

ภายนอกตอ้งตรวจสอบและคน้หารอ่งรอย หลกัฐาน เพื่อยนืยนัการปฏบิตังิานของสถานศกึษาตามสภาพจรงิ   
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี วิธีเหมาะสมที่ สมศ. น าเสนอส าหรับการเก็บข้อมูล 
ประกอบดว้ย ๓ วธิหีลกั  ดงันี้ 

๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งขอ้มลูเอกสาร ไดแ้ก่ รายงานการประเมนิตนเอง รายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม รายงานการวิจยัที่เกี่ยวกับ
สถานศกึษานัน้ๆ เอกสารทีร่ายงานเกี่ยวกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผูเ้รยีน เป็นต้น ทัง้น้ีอาจรวมถงึป้าย
กระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ ในการศึกษาเอกสารควรมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
คณะผูป้ระเมนิภายนอกจะต้องเกบ็และรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งเอกสารอย่างระมดัระวงัและควรศกึษาอย่าง 
มวีจิารณญาณและอยา่งมจีติวพิากษ์และมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่นิยมใช้กัน คือ การอ่าน เช่น ศึกษาจากรายงานการ
ประเมนิตนเอง รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน รายงานการประชุม ป้ายประกาศ เป็นต้น ถ้าแหล่งขอ้มูล
เอกสารเป็นในรปูแบบอื่น เช่น ถ้าเป็นแผนทีใ่หเ้กบ็ขอ้มลูโดยการอ่านและการดู ถ้าเป็นวซีดีใีหเ้กบ็ขอ้มลูโดย
การด ูและการฟงั ถา้เป็นเทปบนัทกึเสยีง ใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการฟงั เป็นตน้ 

๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ประเมินภายนอกด าเนินการสอบถามจากบุคคลที่ เ ป็น
กลุ่มเป้าหมาย และบันทึกผลการสัมภาษณ์ บุคคลที่เ ป็นกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคลากรทาง 
การศกึษา และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูผูเ้รยีน กรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง เป็น
ต้น ถ้าแหล่งขอ้มูลมจี านวนมาก คณะผู้ประเมนิภายนอกจะต้องพจิารณาว่าจะเลอืกรปูแบบเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งใด จงึจะไดข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด ทัง้นี้การรวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์มหีลายรปูแบบ 
เช่น การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  
การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม การสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นตน้  

๓) การสงัเกต เป็นวธิเีกบ็ขอ้มลูโดยตรงจากปฏกิริยิาท่าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรอืเหตุการณ์หรอื
ปรากฏการณ์หรอืสภาพแวดล้อมที่เกดิขึน้ในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบนัทกึไวโ้ดยไม่มกีารสมัภาษณ์  เช่น 
แหล่งข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา แหล่งข้อมูลทางสงัคมรอบๆ สถานศึกษา  หรอือาจจะเป็น 
การสงัเกตการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน เป็นต้น โดยแหล่งข้อมูลประเภทนี้ 
คณะผู้ประเมนิภายนอกสามารถเก็บรวบรวมได้ในระยะเวลาอนัสัน้ในช่วงของการตรวจเยีย่มสถานศกึษา 
ทัง้นี้ ก่อนที่จะเข้าท าการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอกจะต้องท าแบบสังเกตไว้ล่วงหน้า 
ว่าจะตอ้งสงัเกตอะไรบา้ง สงัเกตทีไ่หน ซึง่จะท าใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารสงัเกตท าไดร้วดเรว็ขึน้ 
 



  

๗๘ 

 

๔.๓  ขัน้ตอนการประเมิน 
กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานประกอบดว้ยขัน้ตอน

การประเมนิ ๓ ขัน้ตอน คอื ก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยม และหลงัการตรวจเยี่ยม ทัง้  
๓ ขัน้ตอนมีความส าคัญและมีความเชื่อมโยงกันซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกที่มี
ประสทิธภิาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงักดั  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น าไปใชพ้ฒันาสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่ าหนดอย่างต่อเนื่อง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
ขัน้ตอนท่ี ๑   ก่อนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

 

ขัน้ตอน 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

 

ค าอธิบาย 

๑ 
คณะผูป้ระเมนิ

ภำยนอก 

 ๑. ประธำนคณะผูป้ระเมนิภำยนอกประชุมเพื่อชีแ้จงแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร  พรอ้มมอบหมำยงำนใหผู้ป้ระเมนิภำยนอกแต่ละคนได้
รบัทรำบเพื่อน ำไปด ำเนินกำรวเิครำะห ์SAR 
๒. คณะผู้ประเมินภำยนอกด ำเนินกำรวิเครำะห์ SAR หรือ
รำยงำนประจ ำปี ตำมที่ได้รบัมอบหมำยพร้อมสรุปประเดน็กำร  
พิจำรณำ  เพื่อส่งมอบให้เลขำนุกำรคณะผู้ประเมินภำยนอก
น ำไปด ำเนินกำรจดัเตรยีมกำรประชุมเตรยีมควำมพรอ้มต่อไป 

๒ 
คณะผูป้ระเมนิ

ภำยนอก 

 คณะผูป้ระเมนิภำยนอกร่วมกนัวำงแผนกำรตรวจเยีย่มและกำร
ประเมนิ  ก ำหนดตำรำงกำรปฏบิตัิงำน  และมอบหมำยภำระ
งำนใหผู้ป้ระเมนิภำยนอกแต่ละคนอย่ำงชดัเจน  และนัดหมำย
วนัทีจ่ะไปตรวจเยีย่มสถำนศกึษำ   
 

๓ 
คณะผูป้ระเมนิ

ภำยนอก  

 ๑. คณะผูป้ระเมนิภำยนอกแจง้สถำนศกึษำก่อนเขำ้ประเมนิไม่
น้อยกว่ำ ๑ สปัดำห ์* 
๒. สถำนศึกษำรบักำรประสำนจำกคณะผู้ประเมินภำยนอก 
เตรยีมเอกสำรหลกัฐำน และควำมพรอ้มรบักำรประเมนิ 
 
 
 
 

หมายเหต ุ* สถำนศกึษำสำมำรถท ำกำรทกัทว้งคณะผูป้ระเมนิภำยนอก โดยท ำหนงัสอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเสนอ 
คณะกรรมกำรฯ สมศ. พจิำรณำและผลกำรพจิำรณำถอืเป็นขอ้สิน้สดุ 

ประธำน 
คณะผูป้ระเมนิภำยนอก 

เรยีกประชุมเพือ่มอบหมำย
งำนให ้

ผูป้ระเมนิภำยนอก 

แจง้สถำนศกึษำเพือ่เตรยีม
ควำมพรอ้ม   

รบักำรประเมนิ 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอก
จดักำรประชุมเพือ่วำงแผน
เตรยีมกำรก ำหนดกำรตรวจ

เยีย่ม 



  

๗๙ 

 

ขัน้ตอนท่ี ๒  ระหว่างการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
  

 

ขัน้ตอน 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรม 

 

ค าอธิบาย 

๑ 

คณะผู้
ประเมนิ
ภำยนอก 

 

 คณะ ผู้ ป ร ะ เ มิ น ภ ำ ย น อ ก เ ดิ น ท ำ ง ไ ป ยั ง
สถำนศึกษำตำมก ำหนดวนั เวลำที่ได้นัดหมำย
กบัสถำนศกึษำ ซึง่เวลำกำรประเมนิสถำนศกึษำ
หนึ่งๆ มกี ำหนดระยะเวลำ ๓ วนั 

๒ 

คณะผู้

ประเมนิ

ภำยนอก 

 ในวันแรก คณะผู้ประเมินภำยนอกจัดประชุม
ชี้ แ จ ง แก่ คณะผู้ บ ริห ำ ร แล ะบุ คล ำก รขอ ง
สถำนศึกษำ เพื่อให้ทรำบกระบวนกำรและ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน รวมทัง้แจ้งให้
ทรำบเกี่ยวกับแผนและตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรปฏิบตัิตนของสถำนศกึษำระหว่ำง
กำรตรวจเยี่ยมและ สถำนศึกษำเตรียมเอกสำร 
หลกัฐำน และควำมพรอ้มรบักำรประเมนิ 

๓ 

คณะผู้

ประเมนิ

ภำยนอก 

 ๑. คณะผู้ประเมินภำยนอกท ำกำรประเมิน
คุณภำพสถำนศกึษำตำมขอบข่ำยและประเดน็ที่
ก ำหนดไว ้
๒. คณะผู้ประเมินภำยนอกน ำข้อค้นพบหรือ
ข้อมูลที่ได้ทัง้หมดมำอภิปรำยร่วมกัน เพื่ อ
วเิครำะหผ์ลกำรประเมนิ 

๔ 

คณะผู้

ประเมนิ

ภำยนอก 

 คณะผู้ประเมินภำยนอกน ำเสนอข้อสงัเกตด้วย
วำจำต่อองค์ประชุมของสถำนศึกษำ** เพื่อรบั
ฟงัควำมคิดเห็นและตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลต่ำงๆ  และให้โอกำสสถำนศึกษำชี้แจงใน
กรณีที่สถำนศึกษำเห็นว่ำข้อสงัเกตยงัไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบำงประเด็น แล้ว
สรุปผลกำรประเมนิเพื่อน ำขอ้มูลไปเขยีนรำยงำน
กำรประเมนิคุณภำพภำยนอก 

หมายเหตุ ** ในการรบัฟงัผลประเมนิด้วยวาจา สถานศกึษาต้องจดัให้มอีงค์ประชุม  ซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูบ้รหิาร คณะคร ูบุคลากร ผูแ้ทนนกัเรยีน ผูแ้ทนผูป้กครอง ตลอดจนผูแ้ทนชุมชน  

คณะผูป้ระเมนิภำยนอกเดนิทำงไป
สถำนศกึษำ 

 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอกประชุม
ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกำรประเมนิ

พรอ้มแนวทำงกำรประเมนิ 
 

ด ำเนินกำร 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอก
ด ำเนินกำร 

ประเมนิตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอกเสนอ
ขอ้สงัเกตและสรุปผลกำรประเมนิ 



  

๘๐ 

 

ขัน้ตอนท่ี ๓  หลงัการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 
ขัน้ตอน ผูร้บัผิดชอบ กิจกรรม ค าอธิบาย 

๑ 
คณะผูป้ระเมนิ
ภำยนอก 

 ๑. คณะผูป้ระเมนิภำยนอกร่วมกนัจดัท ำ(ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศกึษำจำกขอ้มูลหลกัฐำนต่ำงๆ ทัง้หมด
ทีร่วบรวมได ้ตำมกรอบของ สมศ. 
๒.คณะผูป้ระเมนิภำยนอกเสนอ (ร่ำง )รำยงำน
ผลกำรปร ะ เมิ นคุ ณภำพภำยนอกต่ อ
สถำนศกึษำภำยใน ๒๐ วนั นับจำกวนัสุดท้ำย
ของกำรตรวจประเมินฯ เพื่อให้สถำนศึกษำ
พจิำรณำรบัรอง (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมนิ ฯ 
๓.สถำนศึกษำได้รับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำร
ประเมนิและพจิำรณำรบัรอง (ร่ำง) รำยงำนผล
กำรประเมนิ ภำยใน ๒๐ วนันับจำกวนัทีไ่ดร้บั 
หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ ำวจะถือว่ ำ
สถำนศึกษำยอมรับ (ร่ำง) รำยงำนผลกำร
ประเมนิโดยไม่มขีอ้โตแ้ยง้ 

๒ 
สมศ./ 

คณะผูป้ระเมนิ
ภำยนอก  

 ๑. คณะผู้ประเมินภำยนอกจัดส่ง (ร่ำง) 
รำยงำนผลกำรประเมิน ที่ได้รบักำรรบัรอง
จำกสถำนศึกษำ ให้ผู้ป ระ เมินอภิม ำน
ภำยนอกตรวจอ่ำน 
๒. คณะผูป้ระเมินภำยนอกปรบัแก้รำยงำนผล
กำรประเมนิ ตำมขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิอภิ
มำนภำยนอก  พรอ้มจดัส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์
มำยงั สมศ.  

๓ สมศ. 
 สมศ. พจิำรณำรบัรองมำตรฐำนพรอ้มจดัส่ง

สถำนศกึษำและตน้สงักดั 
 

๔ สมศ. 

 ๑.  สมศ. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย น อ ก ต่ อ คณ ะ รั ฐ ม น ต ร ี 
รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำร  รวมทัง้
เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งและสำธำรณชน 
๒. ในกรณีที่ผลกำรประเมินภำยนอกของ
สถำนศกึษำใดไม่ไดม้ำตรฐำนตำมทีก่ ำหนด 
ให้ สมศ. จัดท ำข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง
แก้ ไ ขต่ อห น่วยง ำนต้นสัง กัด  เพื่ อ ใ ห้
สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอกจดัสง่ (ร่ำง)
รำยงำนผลกำรประเมนิให ้                
ผูป้ระเมนิอภมิำนภำยนอก 

สมศ. รำยงำนผลกำรประเมนิ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ

ประจ ำปี 

คณะผูป้ระเมนิภำยนอกจดัท ำ(รำ่ง)
รำยงำนผลกำรประเมนิเพื่อสง่ให้

สถำนศกึษำพจิำรณำ 

สมศ. พจิารณารบัรองรายงานและ 
พจิารณารบัรองมาตรฐานสถานศกึษา 



  

๘๑ 

 

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระเมินภายนอก 
  ในระหว่ำงและภำยหลงักำรประเมนิสถำนศกึษำของคณะผูป้ระเมนิภำยนอก สมศ. จะด ำเนินกำร 
ก ำกับดูแลคุณภำพ และประเมนิผลงำนของคณะผู้ประเมนิภำยนอก โดยอำศัยทัง้ข้อมูลย้อนกลบัจำก
สถำนศกึษำทีไ่ดร้บักำรประเมนิและบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งว่ำผูป้ระเมนิภำยนอกไดป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่หมำะสมตรง
ตำมวตัถุประสงค์และขอ้ก ำหนดของ สมศ. หรอืไม่ นอกจำกนัน้ยงัมกีำรตรวจสอบคุณภำพของผู้ประเมนิ
ภำยนอกจำกรำยงำนกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกสถำนศกึษำทีค่ณะผูป้ระเมนิภำยนอกจดัส่งมำยงั สมศ. 

  
๔.๕ การติดตามผลการพฒันาของสถานศึกษา 

กำรตดิตำมผลเป็นขัน้ตอนทีท่ ำใหเ้กดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรติดตำมผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำให้พิจำรณำจำกรำยงำนประจ ำปีที่
สถำนศึกษำแต่ละแห่งต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจำกรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก โดยคณะผู้ประเมนิภำยนอกที ่ 
สมศ. รบัรอง รวมทัง้กำรตดิตำม ส่งเสรมิ สนับสนุนประสำน เชื่อมโยงกบัหน่วยงำนต้นสงักดัในกำรประเมนิ
คุณภำพภำยใน ตลอดจนกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
นอกจำกนี้ยงัตดิตำมตรวจสอบวจิยักรณีตวัอย่ำงว่ำสถำนศกึษำนัน้ๆ ได้ใช้ผลกำรประเมนิในกำรปรบัปรุง
แกไ้ขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดหรอืไม่ 
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๘๓ 

 

ภาคผนวก ก 
 

พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  
(องคก์ารมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

____________________________ 
หมวด ๑ 

การจดัตัง้ วตัถปุระสงค ์และอ านาจหน้าท่ี 
 มาตรา ๕ ให้จดัตัง้องค์การมหาชนขึ้นเรยีกว่า “ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยยอ่ว่า “สมศ.” 

มาตรา ๖ ใหส้ านกังานมทีีต่ ัง้ของส านกังานแห่งใหญ่อยูใ่นกรงุเทพมหานครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 
มาตรา ๗ ให้ส านักงานมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และ 

ท าการประเมนิผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความ  
มุ่งหมาย หลกัการ และแนวการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศกึษา
แห่งชาต ิ
 มาตรา ๘ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ านกังานมอี านาจหน้าทีห่ลกั ดงันี้ 

(๑) พฒันาระบบการประเมนิคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวธิกีารประเมนิ
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
หน่วยงานตน้สงักดั 

(๒) พฒันามาตรฐานและเกณฑส์ าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(๓) ใหก้ารรบัรองผูป้ระเมนิภายนอก 
(๔) ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดย 

ผูป้ระเมนิภายนอก รวมทัง้ให้การรบัรองมาตรฐาน ทัง้นี้ ในกรณีจ าเป็นหรอืเพื่อประโยชน์ในการศกึษาวจิยั
เพื่อพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพภายนอก ส านกังานอาจด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอกเองกไ็ด้ 

(๕) พฒันาและฝึกอบรมผูป้ระเมนิภายนอก จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรอืวิชาการ เข้ามามสี่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมนิภายนอกอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(๖) เสนอรายงานการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อคณะรฐัมนตร ี
รฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และส านักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พจิารณาในการก าหนดนโยบายทางการศกึษา และการจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทัง้เผยแพร่
รายงานดงักล่าวต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน  

มาตรา ๙ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ให้ส านักงานมอี านาจกระท ากจิการต่างๆ ภายใน
ขอบแห่งวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิางๆ  
(๒) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืท านิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิ 



  

๘๔ 

 

(๓) ท าความตกลงและร่วมมอืกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอื
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในกจิการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องส านกังาน 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื่อสนบัสนุนการพฒันาการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
(๕) เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการด าเนินกจิการของ

ส านกังาน 
(๖) มอบใหบุ้คคลท ากจิการทีอ่ยูภ่ายในอ านาจหน้าทีข่องส านกังาน 
(๗) ใหป้ระกาศนียบตัร หนังสอืรบัรอง และเครื่องหมายวทิยฐานะในกจิกรรมทีเ่ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีข่องส านกังาน 
(๘) กระท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องส านักงาน และตาม

คณะกรรมการมอบหมาย 



  

๘๕ 

 

ภาคผนวก ข 
 

 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวด ๓ 
การประกนัคณุภาพภายนอก 

 
              ขอ้ ๓๗ การประกนัคุณภาพภายนอกใหค้ านึงถงึจดุมุง่หมายและหลกัการดงัต่อไปนี้ 
              (๑) เพื่อใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษา 
              (๒) ยดึหลกัความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มหีลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความจรงิและ
ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
             (๓) สรา้งความสมดุลระหว่างเสรภีาพทางการศกึษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศกึษาของชาติ 
โดยใหม้เีอกภาพเชงินโยบาย ซึง่สถานศกึษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศกึษา
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศกึษาและผูเ้รยีน 
              (๔) ส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมมอืกับสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา   
              (๕) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพ และพฒันาการจดัการศกึษาของรฐั เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องค์กรเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น 
              (๖) ความเป็นอสิระ เสรภีาพทางวชิาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
เป้าหมายของสถานศกึษา 
              ข้อ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ให้ส านักงานท าการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศกึษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
  (๑) มาตรฐานทีว่่าดว้ยผลการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา 
  (๒) มาตรฐานทีว่่าดว้ยการบรหิารจดัการศกึษา 
  (๓) มาตรฐานทีว่่าดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  (๔) มาตรฐานทีว่่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 
  ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องท าการประเมนิคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิม่ เติมจาก
มาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานประกาศก าหนดมาตรฐานอื่นได้โดยใช้ความเห็นชอบของ
รฐัมนตร ี
            ขอ้ ๓๙ วธิกีารในการประกนัคุณภาพภายนอกใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่ านกังานก าหนด 
            ขอ้ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกแสดงว่า  ผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ได้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส านักงานแจ้งเป็นหนังสอืพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่



  

๘๖ 

 

หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษานัน้ และใหส้ถานศกึษานัน้ปรบัปรุงแก้ไขโดยจดัแผนพฒันาคุณภาพและ
ด าเนินการตามแผน เพื่อขอรบัการประเมนิใหมภ่ายในสองปีนบัแต่วนัได้รบัแจง้ผลการประเมนิครัง้แรก 
             ใหส้ถานศกึษาเสนอแผนพฒันาคุณภาพต่อส านักงานเพื่อพจิารณาอนุมตัภิายในสามสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการประเมนิตามวรรคหนึ่ง 
             ขอ้ ๔๑ ในกรณีที่สถานศกึษาไม่ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลาตามขอ้ ๔๐ ให้
ส านักงานรายงานต่อคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการอาชวีศกึษาหรอืคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา หรอืหน่วยงานตน้สงักดัอื่น แลว้แต่กรณ ีเพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 



  

๘๗ 

 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน  ตวับ่งช้ี  เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงการประกนัคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพ่ือการประเมิน 
คณุภาพภายนอก รอบสาม 

(ประกอบด้วย ๑๒ ตวับ่งชีห้ลกั) 
มาตรฐานท่ี ๑ 
คณุลกัษณะของ 

คนไทยทีพ่งึประสงค ์ 
ทัง้ในฐานะพลเมอืง 

และพลโลก 

ผลการจดัการศกึษา ด้านคณุภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ 
มสีนุทรยีภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานที ่๔ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
อยา่งเป็นระบบ  คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ 
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตุผล 

มาตรฐานที่  ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 
ทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติ 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศกึษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสยัทัศน์  ปรชัญา  และ
จดุเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบาย  

จดุเน้น  แนวทางการปฏริูปการศกึษาเพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้ 

ตวับ่งชี้พืน้ฐาน (๕ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี
ตวับ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ 
ตวับ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง  
ตวับ่งชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ

ผูเ้รยีน 
 
ตวับ่งชี้อตัลกัษณ์ (๒ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา 
ปณิธาน /วิส ัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

ตวับ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและ
จดุเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา 

 
กลุ่มตวับ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการ
พิเศษเพื่ อ ส่ ง เสริมบทบาทของ
สถานศกึษา 

มาตรฐานท่ี ๒  
แนวการจดั 
การศกึษา 

 
 

มาตรฐานท่ี ๓  
แนวการสรา้ง 

สงัคมแหง่การเรยีนรู ้
/สงัคมแหง่ความรู ้

การจดัการเรยีน 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส าคญั 

ด้านการจดัการศึกษา (๑ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิล 

ตวับ่งชี้พืน้ฐาน (๑ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

 

การบรหิารจดัการ ด้านการจดัการศึกษา (๔ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่  ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสทิธผิล 

ตวับ่งชี้พืน้ฐาน (๑ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการและการพฒันาสถานศกึษา 

 



  

๘๘ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวงฯ 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานเพ่ือการประเมิน 
คณุภาพภายนอก รอบสาม 

(ประกอบด้วย ๑๒ ตวับ่งชีห้ลกั) 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา  

และผูป้กครอง  ชุมชนปฏบิตังิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสทิธผิล 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามกีารจดัหลกัสูตร  
กระบวนการเรยีนรู ้ และกจิกรรมพฒันา
คณุภาพผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น 

มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึ กษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้  
(๑ มาตรฐาน)  

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารสรา้ง ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
แหง่การเรยีนรู ้

ตวับ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตวับ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษา
เพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน 
และพฒันาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกบั
แนวทางการปฏริูปการศกึษา 

การประกนั 
คณุภาพภายใน 

ด้านการจดัการศึกษา (๑ มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 

ตวับ่งชี้พืน้ฐาน (๑ ตวับ่งชีห้ลกั) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘ พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตน้สงักดั 

 

 
 
 
 
 
 



  

๘๙ 

 

ภาคผนวก ง 
กรอบแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

 

การปฏิรปูการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศกึษาประเดน็ปญัหาหลกัในการศกึษาและ
การเรยีนรูท้ีย่ดึโยงกนั และเน้นการปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ มใิช่เพยีงจุดใดจุดหนึ่งทีแ่ยกจากกนัตัง้แต่
การพฒันาคณุภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพฒันาคนไทยยุคใหม่ ปรบักระบวนทศัน์การเรยีนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาใหส้ามารถ
เอื้ออ านวยใหเ้กดิการเรยีนรู้ โดยการสรา้งครยูุคใหม่ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ มใีจรกั มคีุณธรรม จรยิธรรม 
เขา้มาเป็นครู คณาจารย์ และปรบัระบบบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพคล่องตวั เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรหิารและจดัการศกึษา เพื่อพฒันาผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ในการน้ีจ าเป็นต้องมกีลไกหรอืหน่วยงานที่วเิคราะห์ปญัหาของระบบการศกึษาและเรยีนรู ้ และ
เชื่อมโยงกบัระบบเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวทางปฏริปูระบบ
อยา่งเป็นขัน้ตอน โดยก าหนดประเดน็ส าคญัของระบบการศกึษาและเรยีนรูท้ีต่้องการปฏริปูอย่างเร่งด่วนได้ 
ส่ีประการหลกั ดว้ยกนัดงันี้ 

๑. พฒันาคณุภาพคนไทยยุคใหม่ ทีม่นิีสยัใฝ่เรยีนรู ้ตัง้แต่ปฐมวยั สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและ
แสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ มคีวามสามารถในการสื่อสาร สามารถคดิ วเิคราะห์ แก้ปญัหา  
คดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มจีติสาธารณะ มรีะเบยีบวนิัย ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มได้
อย่างเป็นกลัยาณมติร มศีลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม มจีติส านึกและความภูมใิจในความเป็นไทย 
ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รงัเกยีจการทุจรติและต่อต้าน
การซือ้สทิธิ ์ขายเสยีง สามารถก้าวทนัโลก มสีุขภาพกาย สุขภาพใจทีส่มบูรณ์ แขง็แรง เป็นก าลงัคนทีม่ ี
คุณภาพ มทีกัษะความรูพ้ืน้ฐานที่จ าเป็น มสีมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ มโีอกาสเรยีนรูอ้ยา่งเท่าเทยีม เสมอภาค จงึก าหนดแนวทางการปฏริปูดงันี้ 

๑.๑ พฒันาคณุภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
เพื่อให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาและเรยีนรู้ ในทุกระดบั/ประเภทการศึกษาที่ได้

มาตรฐานตามเกณฑจ์งึควรเรง่ด าเนินการ ดงันี้ 
มาตรการหลกั : 
๑) จดัให้มรีะบบการศกึษาเรยีนรูแ้ละวดัประเมนิผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนที่เป็นมาตรฐาน 

สามารถเทยีบเคยีงกนัโดยใหม้กีารวดัผลระดบัชาตใินชัน้ปีสุดทา้ยของแต่ละช่วงชัน้ และน าผลมาใชป้รบัปรุง
การเรยีนการสอน ส่วนชัน้ปีทีเ่หลอืใหเ้ป็นการวดัผลระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส่วนในระดบัอุดมศกึษาและ
การอาชวีศกึษาใหม้ผีลระดบัชาตเิมือ่จบหลกัสตูร 

๒) แก้ปญัหาและพฒันาคุณภาพสถานศกึษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ  
ใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 



  

๙๐ 

 

๓) ส่งเสรมิบทบาทของครอบครวั และสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ในการพฒันาการ
เรยีนรูข้องบุตรหลาน ในทุกระดบั/ประเภทการศกึษา 

มาตรการ : 
๔) พฒันาและเตรยีมความพรอ้มของเดก็ปฐมวยัก่อนเขา้เรยีนประถมศกึษา โดยเฉพาะการ

ใหค้วามรูแ้ก่พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทัง้ผูเ้ตรยีมตวัเป็นพ่อแม่ เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีฒันาการตามวยัอย่างมี
คุณภาพ และมคีวามพรอ้มในการศกึษาและเรยีนรูใ้นระดบัสงูขึน้ 

๕) จดัหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน กจิกรรมการวดัและประเมนิผลทุกระดบัและ
ประเภทการศกึษาทีม่คีุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการพฒันาผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สตปิญัญา ใหส้ามารถคดิ วเิคราะห ์แก้ปญัหา มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์   
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ รวมทัง้จดับรกิารการศกึษาและเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบับุคคล
ทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพพเิศษดา้นต่างๆ 

๖) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาทุกระดบั/ประเภทและสนับสนุน
การประเมนิคุณภาพภายนอก เพื่อน าผลมาใชป้รบัปรงุและพฒันาคุณภาพการศกึษา 

๗) พฒันาคุณภาพมาตรฐานอาชวีศกึษา ใหส้ามารถผลติก าลงัคนทีม่คีวามรู้ ความสามารถ
ทัง้เชงิวชิาการและวชิาชพี มคีวามรู ้ ทกัษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชพี เป็นก าลงัคนฐานความรู ้
ช่างเทคนิคทีม่ฝีีมอื และนักเทคโนโลยทีีเ่ชีย่วชาญ มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนลกัษณะนิสยัการท างาน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

๘) ปฏริปูอุดมศกึษา โดยเน้นการพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นเลศิ สนับสนุนการจดักลุ่ม
สถาบนัอุดมศกึษาตามพนัธกจิที่เป็นจุดเน้นตามความเชี่ยวชาญ และสรา้งเครอืข่ายระหว่างกนั รวมทัง้
เชื่อมโยงกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษา เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาและสงัคมการเรยีนรู้ 
การวจิยัและพฒันานวตักรรมตลอดจนพฒันาการศกึษาศลิปศาสตร์ (Liberal arts education) ในฐานะ
โครงสรา้งพืน้ฐานการเรยีนรู ้ก าจดัการปลอมแปลงคุณวุฒแิละการซือ้ปรญิญาบตัร โดยมมีาตรการลงโทษทัง้
บุคคลและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙) ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ และใชภ้าษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กบัการเรยีนรูภ้าษาสากลเป็น
ภาษาทีส่องตัง้แต่ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสนับสนุนการเรยีนรูภ้าษาทีส่าม เช่น ภาษาเพื่อนบา้นใน
กลุ่มอาเซยีน ภาษาทีส่นใจ เป็นตน้ 

๑๐) พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา รวมทัง้เนื้อหาและวธิกีารทีเ่หมาะสม เพื่อช่วยใน
การศกึษาเรยีนรูท้ ัง้ในชัน้เรยีนทีม่คีรแูนะน าและดว้ยตนเอง 

๑.๒ ผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ 
มาตรการหลกั : 
๑) พฒันากรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ (National Qualification Framework) เพื่อการ

รบัรองสมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถของผูส้ าเรจ็การศกึษาในทุกระดบั / ประเภทการศกึษาโดยเฉพาะ
คุณวุฒวิชิาชพี (Vocational Qualification) เพื่อการรบัรองสมรรถนะ ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน



  

๙๑ 

 

ตามมาตรฐานอาชพีและตามความต้องการของผูจ้า้งงาน และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะระบบการจา้ง
งานและก าหนดเงนิเดอืน / ค่าตอบแทนตามสมรรถนะ เพื่อจงูใจผูเ้รยีนอาชวีศกึษามากขึน้ 

มาตรการ : 
๒) จดัการศกึษาและเรยีนรูอ้าชวีศกึษา โดยเน้นการปฏบิตัใินสดัส่วนมากกว่าทฤษฎแีละ

การเรยีนรูง้านอาชพี ขยายการศกึษาระบบทวภิาค ี สหกจิศกึษา และการฝึกงานใหม้ากขึน้รวมทัง้ส่งเสรมิ
การท างานระหว่างเรยีน การพฒันาระบบสะสมหน่วยการเรยีนท านองธนาคารหน่วยกติ เพื่อส่งเสรมิการ
เรยีนควบคู่กบัการท างาน 

๓) พฒันาระบบเตรยีมความพรอ้ม และการแนะแนวการศกึษาและอาชพี ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
ตนเองและสาขาอาชพีต่างๆ ตัง้แต่ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเลอืกเรยีนตามความสนใจ ความถนัดและ
ความตอ้งการ 

๔) พฒันาหลกัสูตรฐานวชิาชพีต่อยอดจากการศกึษาภาคบงัคบั เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษามี
ทกัษะ ความรูด้า้นอาชพีสามารถออกไปประกอบอาชพีไดห้ากไม่ศกึษาต่อ รวมทัง้สนับสนุนการศกึษาและ
เรยีนรู ้เพื่อประกอบอาชพีอสิระ 

๕) จดัตัง้สถาบนัการอาชวีศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันากลุ่มจงัหวดั และจดัหลกัสูตร
อาชวีศกึษาระดบัต้น (ปวช. ๓ ปี) ระดบักลาง (ปวส. ๒ ปี) และระดบัเทคโนโลยเีฉพาะทาง (ปรญิญาตร ี 
๒ – ๓ ปี) ใหม้คีวามต่อเนื่องเชื่อมโยงกนั เพื่อผลติก าลงัคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้น
ความรว่มมอืกบัสถานประกอบการ 

๖) สรา้งกลไกการวจิยัและถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่างภาคธุรกจิเอกชน  สถาน
ประกอบ กบัสถาบนัอุดมศกึษาและอาชวีศกึษา 

๗) ก าหนดทศิทางความต้องการก าลงัคน และสรา้งระบบเครอืข่ายความร่วมมอืในการผลติ
และพฒันาก าลงัคนจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้สมาคมวิชาชพี สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ก าลงัคน 
สถาบนัการศกึษา/ผูผ้ลติ 

๒. พฒันาคณุภาพครยูุคใหม่ ทีเ่ป็นผูเ้อื้ออ านวยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ เป็นวชิาชพีทีม่คีุณค่า           
มรีะบบ กระบวนการผลติ และพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สูง สามารถดงึดูดคนเก่ง คนด ี มใีจรกัในวชิาชพีครมูาเป็นครู คณาจารย ์           
มปีรมิาณคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอย่างเพยีงพอตามเกณฑ์ และสามารถจดัการเรยีนการ
สอนได้อย่างมคีุณภาพมาตรฐาน ขณะเดยีวกนัสามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
มสีภาวชิาชพีทีเ่ขม้แขง็บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล เพื่อพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศกึษาใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี มคีวามมัน่คงในอาชพีมขีวญัก าลงัใจ อยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื จงึก าหนดแนวทางการ
ปฏริปู ดงันี้ 

 

 

 
 



  

๙๒ 

 

๒.๑ การพฒันาระบบผลิตคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลกั : 
๑) ปรบัระบบการผลติ การคดัสรร ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ใหส้ามารถดงึดูดคนเก่งและด ี

มใีจรกัในวชิาชพีมาเป็นครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศกึษา เช่น มรีะบบการใหทุ้นการศกึษาแก่
ผูเ้รยีนด ี มใีจรกัมาเรยีนครู และรบัประกนับรรจุเป็นขา้ราชการครูเมื่อส าเรจ็การศกึษา หรอืจดัใหน้ิสติ/
นักศกึษา ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และใหถ้อืเป็น
ส่วนหน่ึงของมาตรฐานวชิาชพีคร ูเป็นตน้ 

๒) ให้มสีถาบนัอุดมศกึษาที่เน้นความเป็นเลศิด้านการผลติครู วจิยัและพฒันาเกี่ยวกบั
วชิาชพีคร ูรวมทัง้มรีะบบประกนัและรบัรองคุณภาพมาตรฐานวชิาชพีครแูละสถาบนัผลติครู 

มาตรการ : 
๓) วางแผนการผลติ การพฒันา และการใชค้รู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอย่าง

เป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ทัง้ระดบัพืน้ฐาน อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ 
และการศกึษานอกระบบ 

๔) จดัระบบเพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาสาขาอื่นทีม่ใีจรกัในวชิาชพีมาเป็นคร ูโดยศกึษาวชิาครู
เพิม่เติมตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทัง้ส่งเสรมิให้สถานศึกษาระดมทรพัยากรบุคคล ภูมปิญัญาท้องถิ่น 
ปราชญช์าวบา้น และผูท้รงคุณวุฒใินชุมชน/ทอ้งถิน่ เพื่อเป็นผูส้อนและพฒันาการเรยีนรู ้

๕) พฒันาระบบการผลติครู คณาจารย ์และบุคลากรส าหรบัการอาชวีศกึษาและอุดมศกึษา 
เชื่อมโยงความสามารถในการสอน และประสบการณ์ในสถานประกอบการ รวมถงึการวจิยัและพฒันา
นวตักรรม ผลผลติเชงิพาณชิย ์

๒.๒ การพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลกั : 
๑) ปรบัปรุงและพฒันาระบบและเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะวชิาชพีครู ใหเ้ชื่อมโยงกบั

ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนและเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
๒) เรง่จดัตัง้กองทุนพฒันาและกองทุนส่งเสรมิครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 
๓) พฒันาครู คณาจารย ์ โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนที่เน้น

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการพฒันาครปูระจ าการทีส่อนไม่ตรงวชิาเอกใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอน
อย่างมคีุณภาพ รวมทัง้ให้มรีะบบและมาตรการจงูใจให้ครู คณาจารย ์ ผูบ้รหิาร และบุคลากรการศกึษา  
ไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

มาตรการ : 
๔) พฒันาคณาจารย ์ ผู้บรหิาร และบุคลากรดา้นอาชวีศกึษา และอุดมศกึษาใหส้ามารถ

จดัการเรยีนการสอน วจิยั และพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี
 

 



  

๙๓ 

 

๒.๓ การใช้คร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลกั : 
๑) คนืครใูหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยลดภาระงานอื่นที่ไม่จ าเป็นและจดัใหม้บีุคลากรสายสนับสนุนให้

เพยีงพอ เพื่อใหค้รไูดท้ าหน้าทีพ่ฒันาผูเ้รยีนอยา่งเตม็ทีแ่ละมโีอกาสพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
๒) ปรบัปรงุเกณฑก์ าหนดอตัราครู โดยพจิารณาจากภาระงานทีช่ดัเจนร่วมดว้ยและจดัใหม้ี

จ านวนครเูพยีงพอตามเกณฑแ์ละมวีุฒติรงตามวชิาทีส่อน 
มาตรการ : 
๓) แยกบญัชเีงนิเดอืนและวทิยฐานะของขา้ราชการครแูละบุคลากรการศกึษาออกจากกนั 

๓. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา              
ทุกระดบั/ประเภท ใหส้ามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ทีม่คีุณภาพ และพฒันาแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ส าหรบัการศกึษา
และเรยีนรูท้ ัง้ในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ 
สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ์ อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และศูนยก์ารกฬีาและ
นันทนาการ เป็นต้น  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติและมคีุณภาพ จงึก าหนด
แนวทางการปฏริปู ดงันี้ 

มาตรการหลกั : 
๑) รณรงค์ใหค้นไทยมนีิสยัรกัการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสรมิใหม้กีารผลติสื่อที่มี

คุณภาพและราคาเหมาะสม 
มาตรการ : 
๒) พฒันาคุณภาพสถานศกึษาและโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้อือ้ต่อการศกึษาและเรยีนรู ้
๓) พฒันาหอ้งสมดุชุมชน ใหก้ระจายอยา่งทัว่ถงึในลกัษณะหอ้งสมดุทีม่ชีวีติ 
๔) พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นรปูแบบอื่นๆทีห่ลากหลาย มคีุณภาพ และกระจายอย่างทัว่ถงึ เช่น 

ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน ศูนยก์ารศกึษาตลอดชวีติ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์อุทยานประวตัศิาสตร ์เป็นต้น เพื่อ
เปิดโอกาสการศกึษาและเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

๕) ส่งเสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถิน่สงัคมเพื่อเอื้อต่อการศกึษาและเรยีนรู้ 
ระดมทรพัยากรบุคคล ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ปราชญ์ชาวบา้น และผูท้รงคุณวุฒใินชุมชน/ทอ้งถิน่ เป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละพฒันาการเรยีนรูใ้นชุมชน ทอ้งถิน่ 

๔. พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม่ ทีมุ่่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศกึษา เขตพืน้ที่
การศกึษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุก
ภาคส่วน มรีะบบการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
การน าระบบและวธิกีารบรหิารจดัการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กบัการสรา้งผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการบรหิาร
จดัการการเงนิและงบประมาณที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั (demand side) โดยให้ผู้เรยีนเลอืกรบับรกิาร  
จงึก าหนดแนวทางการปฏริปู ดงันี้ 



  

๙๔ 

 

๔.๑ กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

มาตรการหลกั : 
๑) ให้มกีลไกขบัเคลื่อนการกระจายอ านาจสู่เขตพืน้ที่และสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตาม

ศกัยภาพความพรอ้ม 
มาตรการ : 
๒) ใหม้กีารกระจายอ านาจตามศกัยภาพความพรอ้ม โดยมแีผนการขบัเคลื่อนการกระจาย

อ านาจแบบขัน้บันไดตามศักยภาพความพร้อม  รวมทัง้มีแผนส่งเสริมเขตพื้นที่และสถานศึกษา                        
ใหม้คีวามเขม้แขง็และความพรอ้ม โดยมเีกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มตามศกัยภาพความพรอ้ม 

๓) สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบรหิารเชงิคุณภาพ และสนับสนุน
สถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มใหส้ามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างอสิระ คล่องตวั เป็นสถานศกึษานิตบิุคคลเตม็
รปู และในระดบัอุดมศกึษาใหพ้ฒันาสู่การเป็นสถาบนัของรฐัในก ากบั 

๔) พฒันาภาวะผูน้ าบรหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา โดยใหม้แีผนพฒันาภาวะ
ผูน้ าตามช่องทางปกตแิละกลไกสนับสนุนส่งเสรมิด้วยช่องทางพเิศษ  มกีารก าหนดคุณสมบตัิ การเขา้สู่
ต าแหน่ง เสน้ทางความกา้วหน้า และระบบการจงูใจ 

๕) ปรบัและพฒันาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารปูแบบใหม่ที่เน้นยุทธศ์าสตรเ์ชงิวชิาการ 
โดยลดภาระงานเชงิธุรการและการสัง่การ แต่เน้นการใหค้ าปรกึษา ส่งเสรมิสนับสนุนสถานศกึษาในพืน้ทีใ่ห้
มคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ สรา้งกลไกการป้องกนัการด าเนินการเขา้สู่ต าแหน่งโดยไม่ชอบธรรม 

๖) ส่งเสรมิการบรหิารจดัการศกึษาทุกระดบัและประเภท โดยยดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (area-base) 
ทัง้ระดบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั พืน้ทีพ่เิศษ เช่น จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ใหม้คีณะกรรมการการศกึษา
จงัหวดั เพื่อประสานและบรูณาการการพฒันาการศกึษาทุกระดบัและประเภท/สงักดัใหเ้กือ้กูลกนั 

๔.๒ พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรการหลกั : 
๑) ทบทวนระบบการบรหิารโดยองคค์ณะบุคคลในทุกระดบั/ประเภทการศกึษา ทัง้วธิกีาร

ไดม้าของผูบ้รหิาร และคณะกรรมการต่างๆ องคป์ระกอบ และอ านาจหน้าที ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
๒) ปรบัระบบบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครู ใหส้ามารถบรหิารจดัการตามหลกัธรร

มาภบิาล และสามารถส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาครู และวชิาชพีครูใหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สูงทีม่คีุณค่าเป็นที่
ยอมรบันบัถอืในสงัคม สรา้งกลไกการเขา้สู่ต าแหน่งโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

มาตรการ : 
๓) เสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการโดยองคค์ณะบุคคล ในระดบั/

ประเภทต่างๆ ทัง้กรรมการสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กรรมการสภาสถาบนัอุดมศกึษา และ
อื่นๆ ใหม้บีทบาทในการบรหิารจดัการศกึษามากขึน้ ตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามรบัผดิชอบ โปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการศกึษา 



  

๙๕ 

 

๔.๓ พฒันาการบริหารการจดัการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนตัง้แต่แรกเกดิจนตลอดชวีติ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้
ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปญัญา และชนต่าง
วฒันธรรม ก าลงัแรงงานและผู้สูงอายุมโีอกาสเขา้ถงึการศกึษาและเรยีนรูท้ี่มคีุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอด
ชวีติจงึก าหนดแนวทางการปฏริปู ดงันี้ 

 
มาตรการหลกั : 
๑) พฒันาระบบการศกึษาและเรยีนรูท้ีย่ดืหยุ่นหลากหลาย เขา้ถงึไดง้่าย มรีะบบเทยีบโอน

ความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อใหป้ระชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวยัมโีอกาสเขา้ถึงการศกึษาและเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ ก าลงัแรงงานและผูส้งูอายุ มโีอกาสศกึษาและเรยีนรูเ้พิม่เตมิตามความตอ้งการ 

๒) จดัให้ประชาชนทุกคนได้รบัการศกึษาขัน้พื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมคีุณภาพ  โดยมี
เป้าหมายไม่ต ่ากว่า ๑๕ ปีในสถานศกึษาเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มประชาชน
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้ ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ ผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ผูบ้กพร่องทางร่างกายและ
สตปิญัญา และชนต่างวฒันธรรม และระหว่างหญงิและชาย 

๓) ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

มาตรการ : 
๔) ส่งเสรมิการจดัการศกึษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส เช่น โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ โรงเรยีน

ราชประชานุเคราะห์ โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดน เป็นต้น รวมทัง้การศกึษาของคณะสงฆส์ายสามญั
เพิม่ขึน้ เพื่อใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาส รวมทัง้พระและสามเณรไดร้บัการศกึษามากขึน้ 

๕) ส่งเสรมิการจดัวทิยาลยัชุมชน เพื่อให้สามารถเป็นกลไกสนับสนุนพฒันา เสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่ 

๖) พฒันาระบบการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา ใหเ้ชื่อมโยงกบัการเรยีนการ
สอนและพฒันาผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๗) ปรบัระบบการวดั ประเมนิผลผูเ้รยีน การจดักระบวนการเรยีนรู้ และระบบการรบัเขา้
ศกึษาต่อ ให้เอื้อต่อการจดัการศกึษาทางเลอืก และระบบการศกึษาที่ยดืหยุ่น หลากหลาย โดยเน้นการ
พฒันาผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

๔.๔ พฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น 
เพื่อใหบุ้คคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่นทุกภาคส่วน เขา้มามสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาและสนบัสนุนการศกึษามากขึน้ จงึก าหนดแนวทางปฏริปู ดงันี้ 



  

๙๖ 

 

๔.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน 
องคก์รเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนในการจดั
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ใหม้ากขึน้ 

มาตรการหลกั : 
๑) สนับสนุน และมมีาตรการจงูใจทัง้ดา้นภาษแีละสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เพื่อใหเ้อกชนเขา้

มารว่มจดัการศกึษาและสนบัสนุนการศกึษาและเรยีนรูใ้นทุกระดบั/ประเภทใหม้ากขึน้ควบคู่กบัการสนับสนุน
ดา้นวชิาการ การพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากร และ/หรอืการอุดหนุนค่าใชจ้่ายรายหวัทีเ่ป็นธรรม เพื่อให้
มคีุณภาพมาตรฐาน และเป็นการประกนัความเป็นธรรมใหแ้ก่ผู้เรยีน รวมถงึการก าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่ป็น
มาตรฐานเดยีวกบัรฐั 

๒) ลดบทบาทของรฐัในการจดัการศกึษาเป็นหลกั มาเป็นผูก้ ากบันโยบาย แผน มาตรฐาน
การศกึษา นิเทศ และตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารจดัการศกึษา รวมทัง้การพฒันาต้นแบบทีด่ ีและส่งเสรมิ
สนับสนุน ยกย่อง และขยายผล เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาและเรยีนรูม้คีุณภาพมาตรฐานและสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายของรฐั 

มาตรการ : 
๓) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันา

การศกึษาทัง้ในระดบัชาตทิอ้งถิน่ 
๔) สนับสนุนการศกึษาทางเลอืก และการจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีน โดยบุคคล ครอบครวั สถาน

ประกอบการ องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน ตามความต้องการทีแ่ตกต่าง
หลากหลาย โดยใหม้คีณะกรรมการระดบัชาตเิพื่อขบัเคลื่อนเชงินโยบายและการปฏบิตัิ 

๕) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในการส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาเอกชน และการศกึษาทางเลอืก 

๖) ส่งเสรมิสนับสนุนสถาบนัครอบครวั (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบนัศาสนา และ
สถาบนัการศกึษา ร่วมพฒันาการศกึษาการเรยีนรู้ พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
แก่ผู้เรยีนมากขึน้ในรูปแบบหลากหลาย โดยปรบัปรุงกลไกรองรบัการบรหิารจดัการของสถานศกึษาให้
ยดืหยุน่และมคีวามคล่องตวั 

๗) ส่งเสรมิการจดัการศกึษาและเรยีนรูข้องสถาบนัศาสนาและสถาบนัทางสงัคม ทัง้ทีเ่ป็น
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในทุกระดบัและประเภทการศกึษา ร่วม
จดัการศกึษาและการเรยีนรู้ พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีนในรปูแบบที่
หลากหลาย 

๘) พฒันาระบบการวดัประเมนิผล การรบัเขา้ศกึษาต่อ การจดัหลกัสูตร การเรยีนการสอน
ใหเ้อือ้ต่อการศกึษาทางเลอืก และการศกึษานอกระบบ โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

๙) ส่งเสรมิสนับสนุนสถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน 
องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สภาหอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สถาบนัสงัคมอื่น ร่วมจดัการศกึษาและการเรยีนรูก้ารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะ ที่พงึ



  

๙๗ 

 

ประสงคแ์ก่ผูเ้รยีน การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ก่ผูเ้รยีนมากขึน้ในรปูแบบ
ทีห่ลากหลาย 

๔.๔.๒   ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ให้เข้ามาร่วมจดัและ
สนับสนุนการจดัการศึกษามากขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจดัการศึกษาและ
สนับสนุนการศกึษา ตามความเหมาะสมและความต้องการของทอ้งถิน่ในทุกระดบั/ประเภทการศกึษามาก
ขึน้ โดยค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศกึษาของชาต ิจงึก าหนดแนวทางปฏริปู ดงันี้ 

 
มาตรการหลกั : 
๑) ส่งเสรมิให้ อปท. มบีทบาทมากขึน้ทัง้ในการจดัการศกึษาและเรยีนรูแ้ละการสนับสนุน

การศกึษาและเรยีนรู้ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทัง้การพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ที่
เชื่อมโยงกบัภูมปิญัญา ทรพัยากร วฒันธรรมทอ้งถิน่ ชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

๒) เตรยีมความพรอ้มและพฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการศกึษาของ อปท. รวมทัง้
พฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารครู และบุคลากรการศกึษา อปท. ใหเ้ป็นมอือาชพี โดยกระทรวงศกึษาธกิารเป็น
แกนกลางในการสนบัสนุนดา้นวชิาการ และก ากบัดแูลดา้นคุณภาพ มาตรฐานทางวชิาการ 

มาตรการ : 
๓) จดัท าแผนบูรณาการเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบรหิารจดัการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าแผนที่ตัง้สถานศกึษาและก าหนดเป้าหมายผู้เรยีนแต่ละระดบั/ประเภท/สงักดัใน
พืน้ที ่

๔) ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัพื้นที่                
เพื่อก าหนดนโยบาย แผน และทศิทางการพฒันาการศกึษา และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๕) พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการศกึษาของท้องถิน่ ให้เอื้อต่อการสนับสนุน    
การจดัการศกึษาและความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการของสถานศกึษาและท้องถิน่จดักลุ่ มสถานศกึษา
ตามความพรอ้ม 

๖) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของ อปท. ทัง้กับส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา สถาบนั/หน่วยงานอื่นในพืน้ที่ รวมทัง้สนับสนุน อปท. สรา้งภาคเีครอืข่ายดว้ย
กนัเอง 

 
 



  

๙๘ 

 

๔.๕  พฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
มาตรการหลกั : 
๑) ปรบัปรุงการบรหิารจดัการเงนิและงบประมาณ โดยเน้นอุปสงคห์รอืผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

(demand side) โดยใหผู้เ้รยีนเลอืกรบับรกิาร 
๒) วางแผนเป็นขัน้ตอนและจดัระบบบรหิารจดัการเพื่อรองรบัการยุบ เลกิ หรอืควบรวม

สถานศกึษาขนาดเลก็ เพื่อใหก้ารใชท้รพัยากรการศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัอตัรา
การขยายตัวของประชากรที่มีแนวโน้มลดลง โดยมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ผู้เรียนและครูได้ร ับ
ผลกระทบ 

มาตรการ : 
๓) จดัสรรงบประมาณโดยค านึงถงึความต้องการและความจ าเป็นที่แตกต่างแต่ละพื้นที่ /

กลุ่ม โดยแยกงบประมาณเพื่อพฒันาคุณภาพ และส่งเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ หรอืเพื่อแก้ไข
ปญัหาหรอืพฒันาตามความจ าเป็นเฉพาะพืน้ที ่งบประมาณ ค่าใชจ้่ายรายหวัส าหรบัผูเ้รยีนกลุ่มพเิศษ เช่น 
ผูพ้กิาร ผูม้คีวามสามารถพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ จากงบประมาณปกต ิ

๔) พฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณระหว่างรฐับาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้ อปท.จดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษา
และเรยีนรูม้ากขึน้ 

๕) พฒันาระบบการจดัสรรทุนการศกึษาใหเ้ปล่าและทุนกู้ยมื เพื่อเป็นกลไกเพิม่โอกาสทาง
การศกึษา การผลติและพฒันาก าลงัคนตามความตอ้งการของประเทศ 

๖) ส่งเสรมิการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาและการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ  
อยา่งหลากหลายจากทุกภาคส่วน โดยปรบักลไกของรฐัใหเ้อือ้และรองรบั 

๗) พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผลประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใชท้รพัยากรเพื่อ
การศกึษา 

 

 



  

๙๙ 

 

ภาคผนวก จ 
ระบบบริหารคณุภาพ  (PDCA) 

 
ภายใต้แนวคดิและหลกัการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาที่มี

แนวปฏบิตัทิีด่นีัน้ ในส่วนที่หนึ่ง ต้องมแีผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา โดยสถานศกึษามกีารพฒันาระบบ
ขอ้มลูและสารสนเทศ และใชใ้นการจดัการบรหิารภายในสถานศกึษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา ที่
มุง่เน้นคุณภาพผูเ้รยีน  ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงค ์ ตัง้เป้าหมาย  ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน/พฒันา 
และระยะเวลาพฒันา มกีารจดัหาและจดัสรรทรพัยากรทีจ่ าเป็นทัง้ในดา้นบุคคล เครื่องมอื  และงบประมาณ 
รวมทัง้ท าความเขา้ใจในแนวปฏบิตัเิพื่อสรา้งความชดัเจนในการด าเนินงานกบับุคลากรทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

และในส่วนทีส่องต้องมรีะบบการบรหิารคุณภาพสถานศกึษา ตามแนวคดิการพฒันาเชงิระบบของ
เดมมิง่ (Plan - Do - Check - Act) เป็นพืน้ฐานการปฏบิตังิาน  ดงันี้ 
 P (Plan) วางระบบ  การก าหนดวตัถุประสงค์ และกระบวนการด าเนินงานที่จ าเป็น เพื่อให้เกิด
ผลลพัธท์ีพ่งึประสงคต่์อผูเ้รยีน 
 D  (Do) การปฏิบติั สถานศกึษามกีารน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
 C (Check) การตรวจสอบ สถานศกึษามกีารตรวจสอบ เฝ้าตดิตามและวดักระบวนการตลอดจน
การบรรลุผลลพัธท์ีพ่งึประสงคต่์อผูเ้รยีน 
 A (Act) การพฒันาปรบัปรงุ ปฏบิตักิารเพื่อปรบัปรงุสมรรถนะกระบวนการ 
 ทุกขัน้ตอนของการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
บรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School – Based Management: SBM) ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมคิด ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมตดัสนิใจ (Decision-Making) เพื่อเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการจดัการศึกษา
อย่างแท้จรงิ และใช้หลกัการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสรมิการ
พฒันาคุณภาพการศกึษารว่มกนั 
 
(ปรบัจากคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ส านกังาน. แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ                            

ภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,                      
๒๕๕๓.) 



  

๑๐๐ 

 

ภาคผนวก ฉ 
ขีดจ ากดัล่าง 

 
ขีดจ ากดัล่าง  หมายถงึ  คะแนนต ่าสุดของคะแนนเฉลีย่แต่ละชัน้และวชิาในระดบัชาต ิ

 

วธิคี านวณ ค่าขดีจ ากดัล่าง ค านวณตามสตูร ดงันี้ 

 

 

X  คอื  ค่าเฉลีย่ของคะแนนในวชิาและชัน้ทีส่อบ O-NET 

S.D. คอื  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

n คอื  จ านวนผูเ้ขา้สอบในแต่ละวชิาและชัน้ทีส่อบ O-NET 

n

DS
X

.).58.2( 




  

๑๐๑ 

 

ภาคผนวก ช 

เกณฑก์ารประเมินระดบัคณุภาพ  
เกณฑก์ารประเมนิระดบัคุณภาพเป็นการน าผลคะแนนในรายตวับ่งชีแ้ละในภาพรวมมาเปรยีบเทยีบ

เพื่อพจิารณาระดบัคุณภาพในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ดงัรายละเอยีดตามตาราง 
  

 ช่วงคะแนน (เตม็ ๕ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ดมีาก 
๓.๗๕ – ๔.๔๙ ด ี
๓.๐๐ – ๓.๗๔ พอใช ้
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุ 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

 

ช่วงคะแนน (เตม็ ๑๐ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ดมีาก 
๗.๕๐ – ๘.๙๙ ด ี
๖.๐๐ – ๗.๔๙ พอใช ้
๕.๐๐ – ๕.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุ 
๐.๐๐ – ๔.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

 

ช่วงคะแนน (เตม็ ๒๐ คะแนน) 
เฉพาะตวับ่งช้ีท่ี ๕ 

ระดบัคณุภาพ 

๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ ดมีาก 
๑๒.๐๐ – ๑๕.๙๙ ด ี
๘.๐๐ – ๑๑.๙๙ พอใช ้
๔.๐๐ – ๗.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุ 
๐.๐๐ – ๓.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

 

 

ช่วงคะแนน (เตม็ ๑๐๐ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ดมีาก 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ด ี
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ พอใช ้
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 



  

๑๐๒ 

 

ภาคผนวก ซ 
คณะกรรมการบริหารส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

และคณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ระดบัอดุมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
คณะกรรมการบริหารส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
 ดร.ชงิชยั หำญเจนลกัษณ์      ประธำนกรรมกำร 
 ศำสตรำจำรยพ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี   กรรมกำร 
 ศำสตรำจำรย ์ดร.ธรีะวุฒ ิบุณยโสภณ    กรรมกำร 
 ดร.มำนติ บุญประเสรฐิ      กรรมกำร 
 ดร.อมรวชิช ์นำครทรรพ      กรรมกำร 
 ดร.สริพิร บุญญำนนัต์      กรรมกำร 
 นำงกอบกำญจน์ วฒันวรำงกูร     กรรมกำร 
 นำยสมหมำย ปำรจิฉตัต์      กรรมกำร 
 นำยอภชิำต ิจรีะวุฒ ิ      กรรมกำร 
 นำยสมศกัดิ ์ชุณหรศัมิ ์      กรรมกำร 
 ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญณรงค ์พรรุง่โรจน์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

 ศำสตรำจำรยพ์เิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี   ประธำนกรรมกำร 

 รองศำสตรำจำรย ์ดร.จรีเดช อู่สวสัดิ ์    กรรมกำร 
 ดร.ฉนัทวทิย ์สุชำตำนนท์      กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.น ำยทุธ สงคธ์นำพทิกัษ์   กรรมกำร 
 ศำสตรำจำรย ์ดร.ประสำท สบืคำ้     กรรมกำร 
 ดร.สว่ำง ภู่พฒัน์วบิลูย ์      กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมบรูณ์วลัย ์สตัยำรกัษ์วทิย์   กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.พนิิต ิรตะนำนุกูล     กรรมกำร 
 ศำสตรำจำรย ์ดร.อุทุมพร จำมรมำน     กรรมกำร 
 ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญณรงค ์พรรุง่โรจน์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  

๑๐๓ 

 

 หมำยเหตุ  

  ศำสตรำจำรย ์ดร.ปรชัญำ เวสำรชัช ์(ประธำนกรรมกำร) (ตัง้แต่กุมภำพนัธ ์๒๕๕๓ – มกรำคม ๒๕๕๔) 

 ศำสตรำจำรยก์ติตคิุณ ดร.สมหวงั พธิยิำนุวฒัน์ (กรรมกำร) (ตัง้แต่กุมภำพนัธ ์๒๕๕๓ – พฤษภำคม ๒๕๕๔) 
 ศำสตรำจำรย ์ดร.สุวมิล ว่องวำณชิ (กรรมกำร) (ตัง้แต่กุมภำพนัธ ์๒๕๕๓ - ตุลำคม ๒๕๕๔) 

คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

 ศำสตรำจำรย ์ดร.ธรีะวุฒ ิบุณยโสภณ    ประธำนกรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.ไกรวุฒ ิเกยีรตโิกมล    กรรมกำร 
 นำยเขมทตั สุคนธสงิห ์      กรรมกำร 
 ดร.นงลกัษณ์ ปำนเกดิด ี      กรรมกำร 
 ดร.ประทปี วรีะพฒันนิรนัดร ์     กรรมกำร 
 นำยพรชยั มงคลวนิช      กรรมกำร 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ผจญ ขนัธะชวนะ    กรรมกำร 
 ดร.ศริพิรรณ ชุมนุม      กรรมกำร 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุพงศ ์นิ่มกุลรตัน์    กรรมกำร 
 ดร.อุทยั ดุลยเกษม       กรรมกำร 
 ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญณรงค ์พรรุง่โรจน์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ดร.สมเกยีรต ิ ชอบผล      ประธำนกรรมกำร 
 ดร.ดเิรก พรสมีำ       กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมัพนัธ ์พนัธุพ์ฤกษ์    กรรมกำร 
 ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จนัทรจ์ริำ วงษ์ขมทอง   กรรมกำร 
 นำยแพทยย์งยุทธ วงศภ์ริมยศ์ำนติ ์     กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.อุดมลกัษณ์ กุลพจิติร    กรรมกำร 
 หมอ่มหลวงปรยิดำ ดศิกุล      กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรยอ์รุณ ีวริยิะจติรำ     กรรมกำร 
 ดร.รุง่เรอืง สุขำภริมย ์      กรรมกำร 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.พรทพิย ์ ไชยโส    กรรมกำร 
 ผูอ้ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย ์ดร.ชำญณรงค ์พรรุง่โรจน์) กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  

๑๐๔ 

 

 หมำยเหตุ  

 นำยสมนึก พมิลเสถยีร (ประธำนกรรมกำร) (ตัง้แต่มนีำคม ๒๕๕๓ – มนีำคม ๒๕๕๔) 
รองศำสตรำจำรยฉ์ันทนำ ไชยชติ (ประธำนกรรมกำร) (ตัง้แต่มนีำคม ๒๕๕๔ – กนัยำยน ๒๕๕๔) 

 ดร.มำนิต บุญประเสรฐิ (กรรมกำร) (ตัง้แต่เมษำยน ๒๕๕๓ –มนีำคม ๒๕๕๕) 
 



  

๑๐๕ 

 

ภาคผนวก ฌ 

คณะผูมี้ส่วนร่วมให้ข้อมลูในการพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอก 
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 
  นายวโิรจน์ อุ่นทรพัย ์     ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศกึษา   

นางรสนา  วทิยา   ผูแ้ทนจากกองพุทธศาสนศกึษา 
พระครสูุนทรพมิลศลี   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแมแ่ตงวทิยา 
พระมหาอุดร สุทธญิาโณ   ผูแ้ทนจากกองพุทธศาสนศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๐๖ 

 

ภาคผนวก ญ 

คณะผูจ้ดัท า 
 

คณะท างาน   รองผูอ้ านวยการ สมศ. (ดร.คมศร  วงษ์รกัษา) 
    นางสาวภารด ี เจยีรนัยกูร 
    นางสาวพรวลยั  เบญจรตันสริโิชต ิ
    นางศริธิร   เวยีนศริ ิ

นางธญัชนก  จอมทรกัษ์ 
นางสาวอมรรตัน์  มพีฒัน์ 
นางสาวนพวรรณ  สุทธศลิป์ 

หมายเหตุ   นางมณรีตัน์   จนัทนา (ตัง้แต่ตุลาคม ๒๕๕๔ – มนีาคม ๒๕๕๕) 
 
จดัท าตน้ฉบบั   กลุ่มงานประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑ 
ประสานการจดัพมิพ ์  กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาการประกนัคุณภาพการศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


