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วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทว่ั ไป
๑. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจด้านต่างๆ
๒. เพื่อกระตุน้ เตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่ อให้ ท ราบความก้า วหน้า ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๔. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริ งในการดําเนินงานของสถานศึ กษาและประเมิน
คุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษา และกรอบแนวทาง วิ ธีการที่ สมศ. กําหนด
และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
๒. เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ ช่ วยสะท้อนความแตกต่ างของแต่ ละสถานศึ กษาที่ แสดงถึง
อัตลักษณ์ รวมทั้ง มาตรการส่งเสริมและการชี้ นําสังคมของสถานศึกษา
๓. เพื่ อยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ
๔. เพื่อส่ งเสริ ม ให้สถานศึ กษามี ก ารพัฒนาคุ ณภาพและพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๕. เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพและพัฒ นาระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๖. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน
๗. เพื่อสร้างความร่ วมมือและเป้าหมายร่ วมกันระหว่ างหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ง ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่ อเป็ นการเชื่ อมโยง
การดําเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
๘. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรมต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. การบริ ห ารจัด การรวมถึง การใช้ท รัพ ยากรของสถานศึ ก ษาเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผล โดยทําให้การผลิตกําลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย
และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของ
สังคมและประเทศ
๒. สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นระบบในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่ อเนื่องเข้าสู่
ระดับ มาตรฐานสากลและมี ค วามเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ ตามจุ ด เน้น และ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
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หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
๑. กําหนดตัวบ่งชี้ ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่า
ปั จจัยนําเข้าและกระบวนการ
๒. คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (สิ่งที่มี สิ่งที่เป็ นไปได้ และ
สิ่งที่เป็ นหัวใจ)
๓. เน้นตัวบ่งชี้ ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
๔. ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของปั จ จัย ข้อ จํ า กัด ตลอดจนวัฒ นธรรม และ
ความเป็ นไทย
๕. ให้มีตวั บ่งชี้ พื้ นฐานเท่ าที่จํ าเป็ น แต่ ยงั คงอํานาจจํ าแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม
๖. คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
6

24 December 2010

วัตถุประสงค์ของคู่มอื การประเมิน
๑. เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดตัวบ่งชี้ ในการปฏิบตั ิงานของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมการประเมินทุกด้านตามพันธกิจ
๒. เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัด เก็ บ ข้อ มู ล สํ า หรับ การประเมิ น
ตามตัวบ่งชี้ ให้เป็ นระบบ ครบถ้วน และสืบค้นได้ง่าย สําหรับเตรียม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
๓. เพื่ อเป็ นแนวทางในการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
ก่ อ นที่ จะรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยรู ป แบบการเขี ย น
รายงานการประเมินตนเองเป็ นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก
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แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
๒. ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจากผลการจั ด การศึ ก ษาเป็ นหลัก ตามมาตรา ๕๑ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยให้น้ าํ หนักร้อยละ ๘๐ และใช้ขอ้ มูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
๓. ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
๔. ประเมิ น โดยการยื น ยัน รายงานการประเมิ น ตนเองที่ ถู ก ต้อ งเชื่ อถื อ ได้ เพื่ อกระตุ ้น ให้
การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้ น
๕. ประเมินในเชิ งกระบวนการ โดยให้น้ ําหนักร้อยละ ๒๐ และให้ความสําคัญกับกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คุณภาพครู เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผูเ้ รียน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ การบริ ห ารจั ด การที่ ใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน และ
การประกันคุณภาพภายใน
๖. ลดจํ านวนตั ว บ่ ง ชี้ และจํ านวนมาตรฐานสํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี้ และมาตรฐานเกี่ ยวกับปั จจัยนําเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
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คํานิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้
แบ่งเป็ น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑. กลุ่ ม ตัว บ่ ง ชี้ พื้ นฐาน หมายถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ประเมิ น ภายใต้ ภ ารกิ จ ของ
สถานศึกษา โดยกําหนด ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ ทุกสถานศึกษา
ต้ องมีและปฏิบัติได้ ซึ่ งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ ดี และมีความเชื่ อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งเป็ นการพัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ตัวบ่ งชี้
พื้นฐานประกอบด้ วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๘
๒. กลุ่มตัวบ่ งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่ งชี้ ที่ประเมินผลผลิ ตตามปรั ชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตาม
จุ ดเด่ น และจุ ดเน้ นที่ ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ ละสถานศึกษา โดยได้ รับ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด คื อ ตัว บ่ ง ชี้
ที่ ๙ และ ๑๐
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คํานิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้ (ต่อ)
๓. กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ทประเมิ
ี่
นผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้ แนะป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและ
ปั ญหาสังคมที่ เปลี่ยนไป โดยมีเป้ าหมายที่ แสดงถึงความเป็ นผู้ ช่วยเหลือสังคมและ
แก้ ปั ญ หาสัง คมของสถานศึ ก ษา เช่ น การปฏิรูป การศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม และสืบ สาน
โครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตย
ในlสถานศึ ก ษาการป้ องกั น สิ่ งเสพติ ด การพร้ อ มรั บ การเป็ นสมาชิ ก สั ง คมอาเซี ย น
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อม การป้ องกั น อุ บั ติ ภั ย การแก้ ปั ญ หา
ความขัดแย้ ง การสร้ างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึ กษาเป็ น
ผูก้ ําหนดและหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรอง การกําหนดตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษา ประกอบด้ วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ และ ๑๒
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หลักเกณฑ์การกําหนดตัวบ่งชี้
กฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ กําหนดให้สํานักงานทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
๑) มาตรฐานที่ว่ าด้วยผลการจัดการศึ กษาในแต่ ละระดับและประเภท
การศึกษา
๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
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มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ประเมิ น มาตรฐานนี้ ด้ว ยตัว บ่ ง ชี้ พื้ นฐาน ๕ ตัว บ่ ง ชี้ ตัว บ่ ง ชี้
อัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน
๑. ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ดี
๒. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๓. ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู ้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
๔. ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทําเป็ น
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์
๑. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม
ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ประเมิ น มาตรฐานนี้
ด้วยตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
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มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ประเมิ น มาตรฐานนี้ ด้ว ยตัว บ่ ง ชี้ พื้ นฐาน
๑ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม
ผลการส่ ง เสริ ม เพื่ อพัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อยกระดับ มาตรฐาน รัก ษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ประเมิ น มาตรฐานนี้ ด้ว ยตัว บ่ ง ชี้
พื้ นฐาน ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

16

24 December 2010

การกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งชี้
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานกําหนดให้มีตวั บ่งชี้ ดังนี้
- ตัว บ่ ง ชี้ พื้ นฐาน จํ า นวน ๘ ตัว บ่ ง ชี้ มี ค่ า นํ้ าหนัก รวม ๘๐ คะแนน
(โดยตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๑ – ๔ และตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๖ มี ค่ า นํ้า หนัก ๑๐ คะแนนตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๕
มีค่านํ้าหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชี้ ที่ ๗ - ๘ มีค่านํ้าหนัก ๕ คะแนน )
- ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลัก ษณ์ มี จํ านวน ๒ ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า นํ้ าหนัก ๑๐ คะแนน
(แต่ละตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนัก ๕ คะแนน)
- ตัวบ่ งชี้ มาตรการส่ งเสริ ม มี จํานวน ๒ ตัวบ่ งชี้ มี ค่านํ้าหนัก ๑๐ คะแนน
(แต่ละตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนัก ๕ คะแนน)
17
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ข้อมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ใช้ขอ้ มูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๓ ปี การศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน
(กรณี ส ถานศึ ก ษาเปิ ดใหม่ ท่ ี มี ก ารดํา เนิ น งานไม่ ค รบ ๓ ปี การศึ ก ษา ให้ใ ช้
ข้อมู ลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๒ ปี การศึกษาล่าสุด หรือหากมีการดําเนินงาน
ไม่ ครบ ๒ ปี การศึ ก ษา ให้ใช้ขอ้ มู ล ผลการดําเนินงาน ๑ ปี การศึ กษาล่ า สุ ด
ก่อนการประเมิน)
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รูปแบบการประเมิน
มีรูปแบบการประเมิน ๕ รูปแบบ ดังนี้
๑. การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๑ , ๒.๓ , ๓.๑ , ๓.๒ , ๔.๑ ,
๔.๒ และ ๖.๒
๒. การประเมิ น เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง พัฒ นาการ ได้แ ก่ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๑ ,
๕.๑ – ๕.๘ และ ๘
๓. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๒ และ ๒.๒
๔. การประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑ , ๗ , ๙ , ๑๐ และ ๑๒
๕. การประเมินเชิ งคุณภาพและการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น
(Better) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑๑
19
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กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย
๑) ผลการจัดการศึกษา
๒) การบริหารจัดการศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๔) การประกันคุณภาพภายใน
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กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี้
๑. ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ดี
๒. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่พึงประสงค์
๓. ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
๔. ผูเ้ รียนคิ ดเป็ น ทําเป็ น
๕. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน

กลุ่มตัวบ่งชี้
พืน้ ฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม
21

มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา

๖. ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

มาตรฐานที่ ๒
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

๗. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓
การบริ หารจัดการศึกษา

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตัง้ สถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑๑. ผลการดําเนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๑๒. ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็ นเลิ ศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รปู การศึกษา

มาตรฐานที่ ๔
การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓
การบริ หารจัดการศึกษา
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กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี้พืน้ ฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ ทุกสถานศึกษาต้ องมีและปฏิบตั ิ ได้ ซึ่ งสามารถ
ชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเชื่ อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งเป็ น
การพัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่านํ้าหนัก ๘๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทําเป็ น
ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนของผูเ้ รียน

นํ้าหนัก
(คะแนน)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

๗

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๘

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

๕

๖
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ชื่อตัวบ่งชี้

๕
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
นํ้าหนัก

๑๐ คะแนน

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ลําดับที่
๑.๑
๑.๒

23

ตัวบ่งชี้
ผูเ้ รียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทัง้ รูจ้ กั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ

นํ้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีนํ้าหนั ก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ รวมทัง้ รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๑ คะแนน)

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน)
๑.๑ ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ มี นํ้ าหนั ก ส่ วนสู ง สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ ปลอดจากปั ญหาทางเพศ ยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็ นต้น
24
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วิธีการคํานวณ
ร้อยละเฉลี่ยของผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐

X๔

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ค่าเฉลี่ยของจํานวนผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด
25

X ๑๐๐
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๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ (๑ คะแนน)
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปี ที่ เกิดขึ้นก่อนที่ จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เที ยบกับ
ปี ที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปริมาณความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการวัดครัง้ แรกไม่ควร
ตํา่ กว่าร้อยละ ๑๕)

กรณีท่ ี ๑ สถานศึกษามีผลคะแนนตํ่ากว่าระดับดีมาก (ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐)
วิธีการคํานวณของเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผลต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยร้ อยละของผู้เรียนที่ มีนํ้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้ มีความปลอดภัย ของปี ที่ ได้ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามกับค่าเฉลี่ ยร้ อยละของผู้เรียนที่ มีนาํ้ หนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้ มีความปลอดภัยของปี ที่ ผ่านมา (๑ ปี ย้ อนหลัง)

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูเ้ รียนที่มีพฒ
ั นาการ
ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ ๑๕ให้นับว่าสถานศึกษามีพฒ
ั นาการ (๑ คะแนน)

กรณี ที่ ๒ สถานศึกษามีผลคะแนนตัง้ แต่ระดับดีมากขึน้ ไป (ตัง้ แต่ร้อยละ ๙๐ ขึน้ ไป)

26

สถานศึกษามีค่าเฉลี่ ยร้อยละของผู้เรียนที่ มีนํ้าหนั ก ส่ วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ รวมทัง้ รู้จกั ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยทัง้ ๒ ปี (ปี ที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กับ ๒ ปี ที่ผา่ นมา) อยู่ในระดับดีมากขึน้ ไป (ตัง้ แต่ร้อยละ ๙๐ ขึน้ ไป) ถือว่า สถานศึกษามีพฒ
ั นาการ (๑ คะแนน)
24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. การสุ่ มตัว อย่ า งเพื่อ มุ่ ง สื บ ค้น ไปที่ ปั ญ หาที่ เกี่ ยวข้อ งที่ เกิ ดขึ้ นกับ ผู เ้ รี ย น เช่ น ปั ญ หา
การขาดสารอาหาร ปั ญหาสุขภาพฟัน ปั ญหาการติดเกม ปั ญหาทางเพศ เป็ นต้น
๓. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติการเจ็ บป่ วย สถิติการใช้หอ้ งพยาบาล และข้อมู ล
จากฝ่ ายปกครอง เป็ นต้น
๔. ข้อ มู ลบัน ทึ กสุ ข ภาพ การวัดส่ ว นสู ง การชั่ง นํ้า หนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่ า งกายตามเกณฑ์ม าตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ กรมพลศึ ก ษา หรื อ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๕. ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๖. ข้อมู ลพัฒนาการของผูเ้ รียนด้านนํ้าหนัก ส่วนสู ง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และ
การรูจ้ กั ดูแลตนเองให้ปลอดภัย
๗. ผลการสังเกตผูเ้ รียนและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
๘. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้อง
27
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๓ คะแนน)

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
ร้ อ ยละของผู้เ รี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทัง้ ในและนอกหลัก สูต ร
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
28
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
๑๐๐
29

X๒
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๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๓ คะแนน)
พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผลงาน
ของผูเ้ รียนจากองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่
ข้อ ๑ การกําหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา
ข้อ ๒ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ข้อ ๓ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ท้ ่ ี เกี่ ยวข้อ งอยู่ ใ นระดับ ดี
ขึ้ นไป (มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้ นไป)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

ปฏิบตั ิ ได้ ๑ ข้อ ปฏิบตั ิ ได้ ๒ ข้อ ปฏิบตั ิ ได้ ๓ ข้อ
30
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนผู้เรี ยนที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมด้ านศิ ลปะ ดนตรี /นาฏศิ ลป์
วรรณศิลป์ และนันทนาการ
๒. ผลงานของผูเ้ รียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร
๓. ผลการสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. เอกสาร ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร และรางวัลต่าง ฯลฯ

31
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ตัวบ่ งชี้ ที่ ๒ ผู้เรี ยนมี คุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่ านิ ยม
ที่พึงประสงค์
นํ้าหนัก ๑๐ คะแนน
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ย่อย คือ
ลําดับที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
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ตัวบ่งชี้
ผูเ้ รียนเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผูเ้ รียนเป็ นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ผูเ้ รียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม

นํ้าหนัก
(คะแนน)
๔
๔
๒
24 December 2010

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผูเ้ รียนเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
นํ้าหนัก

๔ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๔ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง ทีไ่ ด้จากการสํารวจด้วยแบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียน
ที่เป็ นลูกที่ดขี องพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของ สมศ. โดยแบ่งระดับคุณภาพของผูเ้ รียนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นลูกที่ดขี องพ่อแม่
ผูป้ กครอง ออกเป็ น ๕ ระดับ ได้แก่
- ระดับน้อย (มีการปฏิบตั สิ ปั ดาห์ละ ๑ ครัง้ ) - ระดับค่อนข้างน้อย (มีการปฏิบตั สิ มํ่าเสมอสัปดาห์ละ ๒ วัน)
- ระดับปานกลาง (มีการปฏิบตั สิ มํ่าเสมอสัปดาห์ละ ๓ – ๔ วัน)
- ระดับค่อนข้างมาก (มีการปฏิบตั สิ มํ่าเสมอสัปดาห์ละ ๕ – ๖ วัน) - ระดับมาก (มีการปฏิบตั สิ มํ่าเสมอทุกวัน)
โดยผู้เรียนที่ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดี ขึ้นไป หมายถึง ผูเ้ รียนที่มคี ่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน
คุณลักษณะการเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครองตามแบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง
มีคา่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ ๓.๕๑ ขึน้ ไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
33

ผลการสํารวจจากแบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียนที่เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ผปู้ กครอง

24 December 2010

(ร่าง) แบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียนที่เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
วันที.่ ......................เดือน.................................พ.ศ.....................ครัง้ ที.่ .......................................................................................................
ชือ่ ผูป้ กครอง..........................................................เป็ นผูป้ กครองของผูเ้ รียนชือ่ ...........................................................รหัส........................
ชัน้ .............................................................................................โรงเรียน....................................................................................................
ผู เ้ รียนเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผู ป้ กครอง หมายถึง การเป็ นลูกทีด่ ี ตามหลักทิศเบือ้ งหน้า ลูกทีด่ ตี ้องปฏิบตั กิ บั พ่อแม่ซงึ่ เปรียบเสมือนทิศเบือ้ งหน้า ดังนี้
สําหรับผู ป้ กครองเป็ นผู บ้ นั ทึก ขอให้ท่านสังเกตพฤติกรรมของผู เ้ รียนซึง่ อยู่ในการปกครองของท่าน สัมภาษณ์ สอบถามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และพิจารณาผลงานทีผ่ ู เ้ รียนได้ปฏิบตั ิ แล้วบันทึกระดับคุณภาพของคุณลักษณะผู เ้ รียนโดยใช้
คะแนน ดังนี้
๑ หมายถึง น้อย(สัปดาห์ละครัง้ )
๒ หมายถึง ค่อนข้างน้อย (สมํ่าเสมอ ๒ วัน) ๓ หมายถึง ปานกลาง (สมํ่าเสมอ ๓-๔ วัน)
๔ หมายถึง ค่อนข้างมาก(ค่อนข้างสมํ่าเสมอ ๕-๖ วัน) ๕ หมายถึง มาก (สมํ่าเสมอทุกวัน)
ข้อ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๕
๕.๑
๕.๒
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คุณลักษณะ

ภาคเรียนที่ ๑
(ระบุเป็ นระดับคุณภาพ)

ภาคเรียนที่ ๒
(ระบุเป็ นระดับคุณภาพ)

หมายเหตุ

ท่านเลีย้ งเรามาแล้ว เลีย้ งท่านตอบ
บํารุง ดูแลเอาใจใส่ แสดงความกตัญญู
สร้างความสุข ความสบายใจ ให้พอ่ แม่ตามอัตภาพ หรือตามสมควร
หุงข้าว
ทําอาหารให้พอ่ แม่รบั ประทาน
เสริฟ์อาหาร
สร้างความสุขให้ทา่ นเมือ่ มีโอกาส(มีการ์ด มีดอกไม้ ตามเทศกาล วันพ่อ วันแม่ เป็ น
ต้น)
ช่วยทํากิจธุรการงานของท่าน
ช่วยทําความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน
ช่วยซือ้ ของ
ช่วยกิจทีพ่ อ่ แม่ไหว้วานด้วยความเต็มใจ
สืบทอด รักษาวงศ์สกุล
ไม่เสพสิง่ เสพติด
ไม่ด่มื สุรา
ไม่เล่นการพนัน
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พอ่ แม่
สร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว
การเป็ นทีย่ อมรับของคนในชุมชน
ทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่บุพการี และ/หรือ บรรพบุรุษ
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็ นทายาท
เชื่อฟงั คําสั ่งสอนของพ่อแม่
ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นโอวาทของพ่อแม่
ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน
ไหว้พอ่ แม่กอ่ นไปและกลับจากโรงเรียน
อื่น ๆ
..............................................
..............................................

24 December 2010

วิธีการคํานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบบันทึกคุณลักษณะของผูเ้ รียนที่เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
๑. หาค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการปฏิ บัติ หน้ าที่ เ ป็ นลู ก ที่ ดี ข องพ่ อ แม่
ผูป้ กครอง ของแต่ละภาคเรียน ดังนี้
ผลรวมของคะแนนการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
จํานวนข้อ

๒. หาค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการปฏิ บ ตั ิ ห น้ า ที่ เ ป็ นลูก ที่ ดี ข องพ่ อ แม่
ผูป้ กครอง ของทัง้ ปี การศึกษา ดังนี้
ผลรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบตั ิ หน้ าที่
เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผูป้ กครอง ที่ได้จากวิธีการคํานวณ ข้อ ๑
๒
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วิธีการคํานวณตามเกณฑ์การพิจารณา
จํานวนผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึน้ ไป
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน
ร้อยละผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีขึน้ ไป
๑๐๐

36

X๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผูเ้ รียนเป็ นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
นํ้าหนัก

๔ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๒ คะแนน)

๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)
๑.๑ ร้อยละของผูเ้ รียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย และออกจากการศึกษา
กลางคัน
๑.๒ ร้อยละของผูเ้ รียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง
37
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วิธีการคํานวณ
ค่าเฉลี่ยของจํานวนผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒
๑๐๐
38
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๒. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็ นผูเ้ รียนที่ดีของโรงเรียน จํ านวน ๙ ข้อ ดังนี้
๒.๑ สุภาพ นอบน้อม
๒.๒ โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผูอ้ ่ ืน
๒.๓ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
๒.๔ ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๕ มุ่งมานะในการเรียน
๒.๖ ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
๒.๗ อยู่อย่างพอเพียง
๒.๘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ และรักความเป็ นไทย
๒.๙ ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
39
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เกณฑ์การให้คะแนน

40

๐ คะแนน

๑ คะแนน

๒ คะแนน

ผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๐
มีคณ
ุ ลักษณะ
ของการเป็ น
ผูเ้ รียนที่ดี ๑-๓ ข้อ

ผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๐
มีคณ
ุ ลักษณะ
ของการเป็ น
ผูเ้ รียนที่ดี ๔-๖ ข้อ

ผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๐
มีคณ
ุ ลักษณะ
ของการเป็ น
ผูเ้ รียนที่ดี ๗-๙ ข้อ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ก่ จํ า น ว น ก า ร ข า ด เ รี ย น
จํ านวนการทะเลาะวิวาท จํ านวนการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหาย
ในสถานศึกษา ปั ญหาการปกครอง เป็ นต้น
๒. จํ านวนผู ้เ รี ย นตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจากสมุ ด บัน ทึ ก ของครู
สมุดบันทึกความดี
๓. ผลงานของผูเ้ รียนทั้งในและนอกหลักสูตร
๔. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผูเ้ รียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผูเ้ รียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม

นํ้าหนัก

๒ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๒ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้ อ ยละของผู้เ รี ย นที่ ทํ า กิ จ กรรมบํา เพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ สัง คม
ทัง้ ในและนอกสถานศึ กษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน กําหนด
กิจกรรม และดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง
42
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รียนที่ทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม
ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ทาํ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม
ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
๑๐๐
43
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารประจํ า ปี และแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรูข้ องครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อมู ลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมของผูเ้ รียน เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุ ม ชมรม เป็ นต้น
๔. สมุดบันทึกความดีของผูเ้ รียน
๕. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ รียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
44
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
นํ้าหนัก ๑๐ คะแนน
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ ย่อย คือ
นํ้าหนัก
ลําดับที่
ชื่อตัวบ่งชี้
(คะแนน)
๓.๑ ผู้เ รี ย นค้ น คว้ า หาความรู้ จ ากการอ่ า นและใช้ เ ทคโนโลยี
๕
สารสนเทศ
๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตรงร่วมกับผู้อื่นทัง้ ในและนอก
๕
สถานศึกษา
45
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่ านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
ร้ อ ยละของผู ้เ รี ย นที่ มี ก ารบัน ทึ ก การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ
จากการอ่ านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ที่ได้จากแบบบันทึกการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
46
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(ร่าง) แบบบันทึกการเรียนรู้
วันที.่ .......................................................................เดือน.................................พ.ศ.........................ครัง้ ที.่ .....................................................................
ชื่อผูเ้ รียน......................................................................รหัส...............................ชัน้ ......................โรงเรียน................................................................
แหล่งทีม่ าของการเรียนรู้ จากการ

□ อ่าน เรื่อง...........................................................................................................................................
□ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ................................................................................................................

๑.ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.ในการเรียนรูค้ รัง้ นี้ทา่ นมีความรูส้ กึ / ความคิดเห็นอย่างไร
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
๓.ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้จะนําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
๔.ในการเรียนรูค้ รัง้ นี้ทา่ นมีปญั หาหรือข้อสงสัยอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
๕.ในการเรียนรูค้ รัง้ นี้ทา่ นมีขอ้ เสนอแนะอย่างไร
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
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วิธีการคํานวณตามเกณฑ์การพิจารณา
จํานวนผูเ้ รียนที่มีการบันทึกการเรียนรู้อย่างสมํา่ เสมอจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีการบันทึกการเรียนรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
๑๐๐
48
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
๒. แผนการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละการมอบหมายงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การอ่ า น การเขี ย น การดู ก ารฟั ง และการพัฒ นา
ให้ผเู้ รียนมีนิสยั รักการอ่าน
๓. ผลงานของผูเ้ รียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟั ง การดู
และการค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ทงั ้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๔. ข้อมูลการใช้ห้องสมุดของผูเ้ รียน และข้อมูลการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผเู้ รียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
49
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๓.๒ ผู เ้ รี ยนเรี ยนรู ผ้ ่ านประสบการณ์ตรงร่ วมกับ
ผูอ้ ่ ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ร้อ ยละของผู ้เ รี ย นที่ เรี ย นรู ้ผ่ า นประสบการณ์ต รงร่ ว มกับ ผู ้อ่ ื น
ทั้งในและนอกสถานศึกษาจากการดู การฟั ง การลงมือปฏิ บตั ิ การทัศนศึกษา
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และจากข้อมูลเชิงประจักษ์
50
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รียนที่เรียนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่นโดยเน้ นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึน้ ไปตามเกณฑ์การพิจารณา
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่เรียนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่นโดยเน้ นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึน้ ไปตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐
51
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปฏิทินกิจกรรมประจํ าปี ของสถานศึกษา
๒. แผนการจัดการเรียนรูข้ องครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อ มู ล การดํ า เนิ น กิ จ กรรม เทศกาล ประเพณี วัน สํ า คัญ ต่ า งๆ
การทัศนศึกษา
๔. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือผลการประเมินการจัดกิจกรรม
๕. ข้อมู ลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู ้ การทํางานร่วมกับผูอ้ ่ ืน และ
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
๖. ผลงานของผู เ้ รี ยนที่ เกิ ดจากการทํ ากิ จกรรมทั้งในห้องเรี ยนและ
นอกห้องเรียน
๗. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ รียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
52
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทําเป็ น
นํ้าหนัก

๑๐ คะแนน

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
นํ้าหนัก
ลําดับที่
ชื่อตัวบ่งชี้
(คะแนน)
๔.๑ ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด
๕
๔.๒ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
๕
53
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด
นํ้าหนัก ๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณา
ร้ อ ยละของผู้เ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถ
ด้านการคิด ตามที่กาํ หนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และข้อมูลเชิงประจักษ์
54
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่กาํ หนดในหลักสูตรตามเกณฑ์การพิจารณา
จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่กาํ หนดในหลักสูตรตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐
55
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑ . ข้ อ มู ล ก า ร บั น ทึ ก จํ า น ว น ผู้ เ รี ย น ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
การประเมิ นความสามารถด้ านการคิ ดตามที่ กํ า หนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ผลการสัง เกต การสัม ภาษณ์ ผู้เ รี ย นตามระดับ ชัน้
จากการประเมินคุณภาพภายนอก
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ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๔.๒ ผู้เ รี ย นมี ค วามสามารถในการปรับ ตัว
เข้ากับสังคม

นํ้าหนัก ๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ ผ่ านเกณฑ์การประเมิ นความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ ากับสังคมตามที่ กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ้ รียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
ตามเกณฑ์การพิจารณา

X ๑๐๐

จํานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ผา่ นการประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาํ หนดในหลักสูตร
ตามเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑ . ข้ อ มู ล ก า ร บั น ทึ ก จํ า น ว น ผู้ เ รี ย น ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
การประเมินความสามารถในการใช้ ทกั ษะชี วิตตามที่ กาํ หนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ผลการสัง เกต การสัม ภาษณ์ ผู้เ รี ย นตามระดับ ชัน้
จากการประเมินคุณภาพภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนของผูเ้ รียน
นํ้าหนัก
คําอธิบาย

๒๐ คะแนน

ผลสั ม ฤทธ์ ิ ทางการเรี ย นของผู้ เ รี ย น หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธ์ ิ ทาง
การเรี ยนระดับดี และมีพฒ
ั นาการทางการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้คะแนน
ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกว่าขีดจํากัด
ล่างของค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ
ม.๖
พัฒนาการทางการเรี ยนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี สูงขึน้ เมื่อเทียบกับ
์
ค่าเฉลีย่ ในปีทผ่ี า่ นมา
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนของผูเ้ รียน
คําอธิบาย (ต่อ)
ขี ด จํา กัด ล่ า ง หมายถึ ง คะแนนตํ่ า สุ ด ของคะแนนเฉลี่ย แต่ ล ะชัน้
และวิชาโดยค่าขีดจํากัดล่าง คํานวณจากสูตร ดังนี้
(2.58 × SD.)
X−
n

X

SD
n
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คือ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนในวิชาและชัน้ ทีส่ อบ O-NET
คือ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คือ จํานวนผูเ้ ข้าสอบในแต่ละวิชาและชัน้ ทีส่ อบ O-NET
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ ย่อย
ลําดับที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑

ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิ ตศาสตร์
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิ ทยาศาสตร์
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ส ัง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิ ลปะ
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
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นํ้าหนักจาก
นํ้าหนักจาก
นํ้าหนักรวม
ผลสัมฤทธิ์ คะแนนพัฒนาการ
(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)
๒.๐
๐.๕
๒.๕
๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕

๒.๐

๐.๕

๒.๕
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ตัวอย่าง
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖

นํ้าหนัก

๒.๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (ผลสัมฤทธ์ ิ ) (๒ คะแนน)
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๖
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๓
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ม.๖
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วิธีการคํานวณผลสัมฤทธ์ ิ
๑. คํานวณหาค่าร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับดี ในแต่ละช่วงชัน้ (จํานวนช่วงชัน้ ขึน้ อยู่กบั ที่สถานศึกษาเปิดสอน)
จํานวนผูเ้ รียนแต่ละช่วงชัน้ ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี
X ๑๐๐
จํานวนผูเ้ รียนแต่ละช่วงชัน้ ทัง้ หมดที่เข้าสอบ
๒. คํานวณหาค่าร้อยละเฉลี่ ยของผู้เรียนที่ มีผลการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
ผลรวมค่าร้อยละของผูเ้ รียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
จํานวนช่วงชัน้ ที่เปิดสอน

เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธ์ ิ
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน
ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา
๑๐๐
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เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (๐.๕ คะแนน)
การพัฒนาการ
คะแนนที่ได้
๐.๕
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียน
ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ระดับ ดี ในระดับ ชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ สู ง ขึ้ น
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
๐.๒๕
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา
๐
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียน
ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ระดับ ดี ในระดับ ชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลง
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมา

เกณฑ์การให้คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ = คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธ์ ิ + คะแนนพัฒนาการ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผลการทดสอบระดับ ชาติ ก ลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย ระดับ ดี
ในระดับชัน้ ป.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

นํ้าหนัก ๑๐ คะแนน
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ
ลําดับที่
๖.๑
๖.๒
67

ชื่อตัวบ่งชี้
ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู

นํ้าหนัก
(คะแนน)
๕
๕
24 December 2010

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตามข้อ๑-๕ ดังนี้
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้ อยปี ละ ๑-๒ ครัง้ หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างน้ อยปี ละ๑-๒ ครัง้
๒. สถานศึ กษามี การประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูทุกคนอย่ างสมํา่ เสมออย่างน้ อย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้
๓. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสมํา่ เสมออย่างน้ อย
ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้
๔. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา
๕. สถานศึกษามีการนําผลประเมินจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็ นระบบ
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

69

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ๑ ข้อ
สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ๒ ข้อ
สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ๓ ข้อ
สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ๔ ข้อ
สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ๕ ข้อ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตามข้อ ๑-๕
๒. แผนการจัดการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ของครู
๓. ผลการสัมภาษณ์ ผ้บู ริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการดําเนินการของครู ตามข้อ ๑-๘ ดังนี้
๑. การกําหนดเป้ าหมายที่ ต้องการให้ เกิ ดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่ เป็ นความคิ ดรวบยอด หลักการและ
ความสัมพันธ์ รวมทัง้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. การศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลเป็ นรายบุคคล แล้วนํ าข้อมูลมาใช้ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของ
ผูเ้ รียน
๓. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนํ าผู้เรียน
ไปสู่เป้ าหมาย
๔. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เกิ ดการเรียนรู้
๕. การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิ จกรรม นํ าภูมิปัญญาท้องถิ่ น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียน
การสอน
๖. การประเมิ นความก้าวหน้ าของผู้เรียนด้วยวิ ธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ ของวิ ชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
รวมทัง้ การวางเงื่อนไขให้ผเู้ รียนประเมิ นความก้าวหน้ าของตนเองและนํามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
๗. การวิ เคราะห์ผลการประเมิ นและนํามาใช้ในการซ่อมเสริ มและพัฒนาผูเ้ รียน รวมทัง้ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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๘. การศึกษาค้นคว้า วิ จยั เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

24 December 2010

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑

ครูตํ่า กว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะครบตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
ทัง้ ๘ ข้อ
ครูตงั ้ แต่ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ที่ มีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์การพิจารณา
ทัง้ ๘ ข้อ
ครูตงั ้ แต่ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔ ที่ มีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์การพิจารณา
ทัง้ ๘ ข้อ
ครูตงั ้ แต่ ร้อยละ ๗๕ - ๘๙ ที่ มีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์การพิจารณา
ทัง้ ๘ ข้อ
ครูตงั ้ แต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ที่ มีคณ
ุ ลักษณะครบตามเกณฑ์การพิจารณา
ทัง้ ๘ ข้อ

๒
๓
๔
๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร หลัก ฐาน ร่ อ งรอย การดํา เนิ นการของครู
ตามข้อ ๑-๘
๒. แผนงาน แผนการจัดการเรี ยนรู้ โครงการ กิจกรรม
ที่ครูดาํ เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. ข้อมูลจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ
ครู ตามข้อ ๑-๘
๔. สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิ งาน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา

74

พิ จารณาจากผลการปฏิ บัติ บทบาท หน้ าที่ ของผู้บริ หารสถานศึ กษาในการบริ หารจัดการ
และพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ๔ ข้อ ดังนี้
๑. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๑ คะแนน)
๒. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทัง้ ๔ ด้าน
ตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒ คะแนน)
๓. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามข้อที่ ๕
ข้อที่ ๑๓ และข้อที่ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๓ (๑ คะแนน)
๔. ความยังยื
่ นและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ คะแนน)
24 December 2010

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ มีดงั นี้
ข้อที่ ๑ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๑ คะแนน)
คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้
๑) มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
๒) มีความปลอดภัย
๓) มีความสวยงาม
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน
สถานศึกษาดําเนินการ สถานศึกษาดําเนินการ สถานศึกษาดําเนินการ
ได้ ๑ ข้อ
ได้ ๒ ข้อ
ได้ทงั ้ ๓ ข้อ
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ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)
คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีการบริหารจัดการ กํากับ
ติด ตาม ประเมิน ผลการดํา เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบตามวงจรคุ ณ ภาพ (PDCA)
ทัง้ ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๗ ข้อ คือ
๑. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ ยวกับการให้ ความเห็น
การพั ฒ นาสาระหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น๒. การวางแผนงาน
ด้านวิชาการ
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๗. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙. การนิเทศการศึกษา
๑๐. การแนะแนว
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๑๑. การพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๑๓. การประสานความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาวิ ช าการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
๑๔. การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น งานวิ ชาการแก่ บุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานสถานประกอบการ และสถาบัน
อื่นที่จดั การศึกษา
๑๕. การจั ด ทํ า ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
24 December 2010

ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) (ต่อ)
๒) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๒ ข้อ คือ
๑. การจัด ทํา แผนงบประมาณและคํา ขอตัง้ งบประมาณ
เพื่ อ เสนอต่ อ ปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้วแต่กรณี
๒. การจัดทําแผนปฏิบตั ิ การใช้ จ่ายเงินตามที่ ได้รบั จัดสรร
งบประมาณจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานโดยตรง
๓. การอนุมตั ิ การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
๗. การตรวจสอบติ ดตามและรายงานการใช้ ผ ลผลิ ต
จากงบประมาณ
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙. การปฏิ บ ตั ิ ง านอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ ร บั มอบหมายเกี่ ย วกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๑. การวางแผนพัสดุ
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๑๒. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุ ภ ั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ งก่ อ สร้ า งที่ ใช้ เงิ นงบประมาณ
เพื่ อ เสนอต่ อ ปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้วแต่กรณี
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทํา
และจัดหาพัสดุ
๑๔. การจัดหาพัสดุ
๑๕. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ ายพัสดุ
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
๑๙. การนําเงินส่งคลัง
๒๐. การจัดทําบัญชีการเงิน
๒๑. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒. การจัด ทํา หรื อ จัด หาแบบพิ ม พ์บ ญ
ั ชี ทะเบี ย น และ
รายงาน
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ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) (ต่อ)
๓) ด้านบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ
๑. การวางแผนอัตรากําลัง
๒. การจัด สรรอัต รากํา ลัง ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
๔. การเปลี่ ยนตําแหน่ งให้ สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
๖. การลาทุกประเภท
๗. การประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน
๘. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙. การสัง่ พัก ราชการและการสัง่ ให้ อ อกจากราชการ
ไว้ก่อน
๑๐. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
๑๒. การออกจากราชการ
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๑๓. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
๑๔. การจัด ทํา บัญ ชี ร ายชื่ อและให้ ค วามเห็น เกี่ ย วกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕. การส่ งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗. การส่ ง เสริ ม มาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๑๘. การส่ งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
๒๐. การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษา การดํา เนิ นการที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารงาน
บุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
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ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) (ต่อ)
๔) ด้านการบริหารทัวไป
่ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๒๐ ข้อ คือ
๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔. งานวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘. การดําเนินงานธุรการ
๙. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๐. การจัดทําสํามะโนผูเ้ รียน
๑๑. การรับนักเรียน
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบรวม
หรือเลิกสถานศึกษา
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๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๕. การทัศนศึกษา
๑๖. งานกิจการนักเรียน
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๑๘. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการจั ด
การศึ ก ษาของบุ ค คล ชุ ม ชน องค์ก ร หน่ วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
๑ ๙ . ง า น ป ร ะ ส า น ร า ช ก า ร กั บ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบตั ิ งาน
๒๐. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่ วยงาน
๒๑. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน
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ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) (ต่อ)

ทั ง้ นี้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาทั ง้ ๔ ด้ า น
โดยยึดหลักความคุ้มค่ า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มจี ํากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงยื
ั่ น
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๕ คะแนน
สถานศึกษา
ดําเนินการ
ในแต่ละด้าน
ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ
๖๐-๖๙

๑ คะแนน
สถานศึกษา
ดําเนินการ
ในแต่ละด้าน
ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ
๗๐-๗๙

๑.๕ คะแนน
สถานศึกษา
ดําเนินการ
ในแต่ละด้าน
ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ
๘๐-๘๙

๒ คะแนน
สถานศึกษา
ดําเนินการ
ในแต่ละด้าน
ได้ตงั ้ แต่
ร้อยละ ๙๐ ขึน้ ไป

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาข้ อที่ ๒ ที่ ได้ ระบุไว้ในข้ างต้ นใช้ สาํ หรับสถานศึ กษาที่ สงั กัด
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน (สพฐ.) สํา หรับ สถานศึ ก ษาสัง กัด อื่ น ให้ ใ ช้ เ กณฑ์
การพิจารณาตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบของหน่ วยงานต้นสังกัดนัน้ ๆ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อที่ ๒
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ มีเป้ าหมาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน
๒. แผนปฏิบตั ิ งานประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี
๓. ปฏิทินปฏิบตั ิ งานประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๔. รายงานการประชุมที่ แสดงถึงการนํ าผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน หรือคณะกรรมการบริหาร
อื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็ นต้น มาสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิ
๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี
๖. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ สรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
๘. วารสาร/จุลสาร หรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสถานศึกษาไปสู่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
๙. สารสนเทศของสถานศึ ก ษาที่ แ สดงถึ ง ข้ อ มู ล ในภาพรวมของการบริ ห ารจัด การในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไป
่
๑๐. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๑. ผลจากการสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
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ข้อที่ ๓ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ตามข้อที่ ๕ ข้อที่ ๑๓
และข้ อ ที่ ๑๔ ของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑ คะแนน)
๑) องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
๒) คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานกําหนดเอกลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
๓) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานให้ ค วามเห็น ชอบ
แผนปฏิบตั ิ การประจําปี ของสถานศึกษา
๔) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานให้ ค วามเห็น ชอบ
ในการจัดทําสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
๕) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานกํา กับ และติ ด ตาม
การดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
๖) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ เ ด็กทุก คนในเขตบริ การได้ รบั การศึ กษาขัน้ พื้นฐานอย่ า ง
ทัวถึ
่ งและมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
๗) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั น้ พื้ น ฐานส่ ง เสริ มให้ มี
การพิทกั ษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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๘) คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานเสนอแนวทางและมี ส่วนร่ว ม
ในการบริ หารจัดการด้านวิ ชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงาน
บุคคล และด้านการบริ หารทัวไปของสถานศึ
่
กษา
๙) คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้ นฐานส่ งเสริ มให้ มี การระดมทรัพยากร
เพื่ อการศึ กษา ตลอดจนวิ ทยากรภายนอกและภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น เพื่ อเสริ มสร้ าง
พัฒนาการของนั กเรี ยนทุ กด้ าน รวมทัง้ สื บสานจารี ตประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่ นและชาติ
๑๐) คณะกรรมการสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึ ก ษากับ ชุ ม ชน ตลอดจนประสานงานกับ องค์ ก รทั ง้ ภาครัฐ และ
เอกชน เพื่ อให้ สถานศึ กษาเป็ นแหล่ งวิ ทยาการของชุ มชน และมี ส่ วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่ น
๑๑) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานให้ ค วามเห็น ชอบรายงาน
ผลการดําเนิ นงานประจําปี ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
๑๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้ นฐานแต่ งตั ้งที่ ปรึ กษา และ/หรื อ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิ นงานตามระเบียบ
๑๓) สถานศึ ก ษามี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
อย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ ๒ ครัง้ และให้ ผ้บู ริ ห ารสถานศึ ก ษารายงานผล
การประชุม ต่ อ ผู้บ งั คับ บัญ ชาเหนื อขึ้นไปชัน้ หนึ่ งภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่
วันที่มีการประชุม
๑๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ ๗๕ รับทราบ
และพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานของสถานศึกษา
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ข้อที่ ๓ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการปฏิบตั ิ หน้ าที่
ตามข้ อ ที่ ๕ ข้ อ ที่ ๑๓ และข้ อ ที่ ๑๔ ของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ การว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ (๑ คะแนน) (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาข้อที่ ๓
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ดําเนินการได้ตาํ่ กว่า ๗ ข้อ
ดําเนินการได้ ๘-๙ ข้อ
ดําเนินการได้ ๑๐-๑๑ ข้อ
ดําเนินการได้ ๑๒-๑๓ ข้อ
ดําเนินการได้ ครบถ้วน ๑๔ ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓
คะแนนที่ได้ X ๑
= คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓
๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อที่ ๓
๑. เอกสาร/หลักฐาน ที่ แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา รวมทัง้ ทบทวน
กรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. เอกสาร/หลักฐาน ที่ แสดงรายละเอี ยดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึ กษา โดยมี
เอกสาร /หลัก ฐาน / รายงานหรื อ บัน ทึ ก การประชุ ม ที่ แ สดงให้ เ ห็น ว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
ได้ กาํ หนดให้ มีกระบวนการที่ เป็ นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา
๓. เอกสาร/หลัก ฐาน ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานมี ก ารติ ดตามผล
การดําเนินงานสําคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ เป็ นมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เป็ นต้น
๔. เอกสาร/หลักฐาน ที่ แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ กาํ หนดให้ มี
ระบบการประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนัน้
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๖. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทัง้ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗. ผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๘. ผลการสัมภาษณ์ ผท้ ู ี่เกี่ยวข้อง

24 December 2010

ข้อที่ ๔ ความยังยื
่ นและต่อเนื่ องของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
(๑ คะแนน)
พิจารณาจากการที่ ผ้บู ริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดคุณภาพ มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง โดยให้ ผ้ทู ี่ เกี่ ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน
สถานศึกษาดําเนินการ สถานศึกษาดําเนินการ สถานศึกษาดําเนินการ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ตามเกณฑ์การพิจารณา ตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ ๑ ข้อ
ได้ ๒ ข้อ
ครบทัง้ ๓ ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๗
คะแนนรวม = คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒
ของตัวบ่งชี้ที่ ๗ + คะแนนถ่ ว งนํ้ า หนั ก ตามเกณฑ์ก ารพิจ ารณาข้ อ ที่ ๓ + คะแนนตามเกณฑ์
การพิจารณาข้อที่ ๔
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นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และเชิงพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน

ค่านํ้าหนักคะแนน

กรณี ที่ ๑ เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๔
ใช้ คะแนนผลการประเมิ นระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาโดยต้ นสังกัด ๑ ปี
คือ ปี ๒๕๕๓ เป็ นคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ ๘ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
กรณี ที่ ๒ สถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ใช้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนน
ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด แบ่งเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้
คะแนนเป็ น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ใช้ คะแนนเฉลี่ ยจากคะแนนผลการประเมิ นระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด
(เชิงปริมาณ)
๒. ดูพฒ
ั นาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (เชิงคุณภาพ)

๕
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๕

๒.๕
๒.๕
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แนวทางการพิจารณา กรณี ที่ ๒
สถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (๕ คะแนน)
แบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็ น ๒ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
(๒.๕ คะแนน) โดยมีตวั อย่างการใช้ขอ้ มูลคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ในการหาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
- สถานศึ ก ษาที่ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้ค่ า เฉลี่ ยคะแนนประเมิ น ๒ ปี
คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ
ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จํานวนปี
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เกณฑ์การให้คะแนน
นําคะแนนเฉลี่ยที่คาํ นวณได้จากข้อ ๑ มาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
๑ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตํา่ กว่า ๑.๕๑

๒ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้ แต่
๑.๕๑ -๒.๕๐

๓ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้ แต่
๒.๕๑-๓.๕๐

๔ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้ แต่
๓.๕๑-๔.๕๐

๕ คะแนน
มีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้ แต่
๔.๕๑ ขึน้ ไป

การคิดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
คะแนนที่ได้
X ๒.๕ = คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
๕

88

24 December 2010

ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
ดูพฒ
ั นาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๒.๕ คะแนน) ดังนี้
ใช้ค ะแนนผลการประเมิ น ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยต้น สัง กัด ย้อ นหลัง
๓ ปี โดยมี ต ัว อย่ า งการใช้ข ้อ มู ล คะแนนผลการประเมิ น ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
โดยต้นสังกัด ดังนี้
- สถานศึ ก ษาที่ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้ค ะแนนผลการประเมิ น ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
- สถานศึ ก ษาที่ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้ค ะแนนผลการประเมิ น ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
คะแนน
ผลการดําเนินงาน
๐
มีระดับพัฒนาการลดลง
๑
ไม่มีพฒ
ั นาการ หรือ มีระดับพัฒนาการคงที่
๒
มีพฒ
ั นาการดีขึน้ อย่างน้ อย ๑ ระดับ
หรือ มีคะแนนคงเดิมตัง้ แต่ระดับคุณภาพดีมากขึน้ ไป (ค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ ๔.๕๑ ขึน้ ไป)
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การคิดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
คะแนนที่ได้
X ๒.๕ = คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงพัฒนาการ
๒

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘ กรณี ที่ ๒
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘ =
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คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
+ คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายงานประจํ าปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่ งชี้ ที่ประเมินผลผลิตตามปรั ชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุ ดเน้ น
และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะสถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่ วยงานต้ นสังกัดประกอบด้ วย
๒ ตัวบ่งชี้ (ค่านํ้าหนัก ๑๐ คะแนน)
นํ้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
(คะแนน)
๙
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
๕
ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
๕
ของสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
นํ้าหนัก ๕

คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้ าหมายและ
กลยุทธ์ทสี่ อดคล้ องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทกี่ าํ หนดอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
และบุคลากรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องในสถานศึกษา และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบ
ที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
๕. ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เป็ นไปตามปรั ช ญา วิ สัย ทัศ น์ และพั น ธกิจ ด้ า นผู้ เ รี ย นตามที่ สถานศึ ก ษากํา หนด และ
เป็ นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น
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เกณฑ์การให้คะแนน
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๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

ปฏิบตั ิ
ได้ ๑ ข้อ

ปฏิบตั ิ
ได้ ๒ ข้อ

ปฏิบตั ิ
ได้ ๓ ข้อ

ปฏิบตั ิ
ได้ ๔ ข้อ

ปฏิบตั ิ
ได้ ๕ ข้อ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปรัช ญา ปณิ ธ าน พัน ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ง สถานศึ ก ษา รวมทั้ง
แผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนการปฏิ บ ัติ ง านประจํ า ปี ของของสถานศึ ก ษาที่ ได้ร ับ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษาในด้ า นต่ างๆ ที่ ได้ ร ั บ ความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจํ าปี ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่ งแสดงให้เห็ น ถึง ผลการดําเนิน งานและผลสําเร็ จของการดําเนิน งานที่ สอดคล้อ งกับปรัช ญา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๔. หลั ก ฐานการได้ร ั บ การยอมรั บ การได้ร ั บ รางวั ล หรื อ การได้ ร ั บ การยกย่ อ ง
ว่าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิท่ ีดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
๕. ผลการสัมภาษณ์ผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
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ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๐ ผลการพัฒ นาตามจุ ด เน้ นและจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ น
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา

๑. ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ของสถานศึก ษา รวมทัง้ กํ า หนดแผนปฏิบ ัติง านโดยระบุ เ ป้ าหมายและกลยุ ท ธ์ ก ารดํ า เนิ น งาน โดยได้ ร ับ การเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี ําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ อย่างต่อเนื่ อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ ดี
ต่อชุมชน ท้องถิ่น
๕. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะทีก่ ําหนด และได้รบั รางวัลจากองค์กร
ภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นัน้
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๑ ข้อ
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๒ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๕ ข้อ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลัก ฐานที่ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง การกํ า หนดเอกลัก ษณ์ จุ ด เน้น หรื อ จุ ด เด่ น ของ
สถานศึกษา
๒. แผนกลยุ ท ธ์ แผนการปฏิ บ ัติ ง านประจํ า ปี รวมทั้ง แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ที่ สอดคล้อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ จุ ด เน้น หรื อ จุ ด เด่ น ของสถานศึ ก ษาที่ ได้ร ั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิ บตั ิงานประจํ าปี ที่ได้รบั ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่ งแสดงให้เห็ น ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุ ดเน้น
หรื อจุ ดเด่ นของสถานศึ กษาที่ กําหนด หรื อผลการดําเนินงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้ นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รบั การยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
แบบอย่างในการปฏิบตั ิท่ ีดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ
เป็ นต้น
๕. ผลการสัมภาษณ์ผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ทปี่ ระเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เป็ นผู ก้ ํ า หนดแนวทางพัฒ นาเพื่ อร่ ว มกัน ชี้ แนะป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสัง คมตามนโยบายของรัฐ
ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่ เปลี่ ยนไป โดยมีเป้ าหมายที่ แสดงถึงความเป็ น
ผู้ ช่ ว ยเหลื อ สัง คมและแก้ ปั ญ หาสัง คมของสถานศึก ษา เช่ น การปฏิรูป การศึก ษา การส่ ง เสริ ม และสืบ สาน
โครงการตามพระราชดํา ริ และหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง การส่ ง เสริ ม ประชาธิป ไตยในlสถานศึ ก ษา
การป้ องกันสิ่ งเสพติด การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สงแวดล้
ิ่
อม
การป้ องกั น อุ บั ติ ภั ย การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง การสร้ างสั ง คมสั น ติ สุ ข และความปรองดอง ฯลฯ
โดยสถานศึกษาเป็ นผู้กาํ หนดและหน่ วยงานต้ นสังกัดให้ การรับรองการกําหนดตัวบ่ งชี้มาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา ประกอบด้ วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ค่านํา้ หนัก ๑๐ คะแนน)
นํ้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
(คะแนน)
๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๕
๑๒ ผลการส่ งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
๕
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๒ คะแนน และ Better ๓ คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

ดูจากการดําเนินโครงการพิเศษที่ สถานศึกษากําหนดเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาทัง้ ในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทัง้ การน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนและการพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (๒ คะแนน) ดังนี้
๑. มีการดําเนินการโครงการพิเศษ อย่างน้ อย ๒ โครงการ ต่อปี การศึกษา
๒. มีการดําเนินงานเข้าสู่ระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๓. บรรลุเป้ าหมายตามแผนของโครงการพิเศษไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ ๘๐
๔. ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบ
สถานศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๑ ข้อ

๒ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๕ ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก
คะแนนที่ได้
X ๒ = คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
๕
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เกณฑ์การพิจารณา BETTER
ดู ผ ลการเปลี่ ยนแปลงของการพัฒ นาที่ ดี ขึ้ นจากการแก้ปั ญ หา (BETTER) เช่ น ปั ญ หาผู เ้ รี ย น
ขาดสารอาหาร ปั ญหาท้องวัยใส การแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น การส่งเสริมการศึ กษาต่ อหรือประกอบ
อาชี พ ตามศัก ยภาพของผู เ้ รี ย นและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา การมี แ บบอย่ า งการจัด การเรี ย นการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (๓ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน (BETTER)
คะแนน
๑

๒

๓
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตัง้ แต่ ร้ อ ยละ ๕๐ - ๗๕ ของจํา นวนโครงการที่ ส ถานศึ ก ษาดํา เนิ นการมี ผ ลการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
ในการแก้ไขปั ญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทัง้ จากการน้ อมนํ าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนและการพัฒนาบุคลากร
ตั ง้ แต่ ร้ อ ยละ ๗๕ ขึ้ น ไป ของจํ า นวนโครงการที่ ส ถานศึ ก ษาดํ า เนิ นการมี ผ ลการเปลี่ ย นแปลง
ที่ ดี ขึ้ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานศึ ก ษา และ/หรื อ ชุ ม ชนรอบสถานศึ ก ษา รวมทัง้ จากการน้ อมนํ า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและการพัฒนาบุคลากร
สถานศึ ก ษาสามารถเป็ นแบบอย่ า งของการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานศึ ก ษา
และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึ กษา รวมทัง้ จากการน้ อมนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนา
บุคลากร
24 December 2010

เกณฑ์การให้คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
คะแนนรวม = คะแนนถ่วงนํ้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา Better
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดําเนินงาน รวมทั้งความสําเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบตั ิ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมู ลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

นํ้าหนัก

๕ คะแนน
(เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดําเนินงานประจําปี ตามมาตรการ
ที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามกลุ่มสถานศึกษา
๑. มีแผนการดําเนินงานประจําปี ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพตามกลุ่ ม สถานศึ ก ษา โดยใช้ ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณี สถานศึกษาที่ยงั ไม่เคยได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด)
๒. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานสนับสนุน และหน่ วยงานอื่นๆ
๓. มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)
๔. มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปี ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ ๘๐
๕. มีผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๑ ข้อ
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๒ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๒ ข้อ

๓ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๓ ข้อ

๔ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๔ ข้อ

๕ คะแนน
ปฏิบตั ิ
ได้ ๕ ข้อ

24 December 2010

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่ สถานศึกษาได้ดาํ เนินงาน รวมทัง้ ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
๔. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของสถานศึกษา
๕. เอกสาร หลัก ฐาน ข้ อ มูล ที่ แ สดงถึ ง การเกิ ด ผลกระทบที่ เ กิ ด การพัฒ นา
สถานศึ ก ษาเข้ า สู่ ม าตรฐาน ยกระดับ มาตรฐาน และรัก ษามาตรฐานของ
สถานศึกษา
๖. ผลการสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน มี แ นวทางการพิ จ ารณาให้ก ารรับ รอง
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๒ แนวทาง คือ
๑. การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
๒. การประเมินแบบโดดเด่น
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๑. การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึ กษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๘) ระดับ การศึ ก ษา ขัน้ พื้น ฐานจะพิจ ารณาข้ อ มูล จากการประเมิ นตัวบ่ง ชี้
ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้
การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานกําหนดให้มีตวั บ่งชี้ พื้ นฐาน จํ านวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนักรวม
๘๐ คะแนน (โดยตัวบ่งชี้ ที่ ๑ – ๔ และตัวบ่งชี้ ที่ ๖ มีค่านํ้าหนัก ๑๐ คะแนนตัวบ่งชี้
ที่ ๕ มี ค่ า นํ้ าหนัก ๒๐ คะแนน และตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๗ - ๘ มี ค่ า นํ้ าหนัก ๕ คะแนน)
ตัว บ่ ง ชี้ อัต ลัก ษณ์มี จํ า นวน ๒ ตัว บ่ ง ชี้ มี ค่ า นํ้ าหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ มี
ค่านํ้าหนัก ๕ คะแนน) และตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม มีจํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนัก
๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้ มีค่านํ้าหนัก ๕ คะแนน)
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การคํานวณผลการประเมิน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกนั้น นํา เสนอโดยคํ า นวณผลเป็ นรายตัว บ่ ง ชี้
และแยกตามแต่ ละประเภทของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากค่ าเฉลี่ยผลการประเมิน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ ในการคํานวณทศนิยมใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่ง
ที่ สามมี ค่าตั้งแต่ .๐๐๕ ขึ้ นไปให้ปัดขึ้ น และนําเสนอผลการประเมิ นในภาพรวม
เพื่ อใช้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลและรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา
ดังรายละเอียดตามตาราง
ประเภทของตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พืน้ ฐาน
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่เป็ นมาตรการส่งเสริม
ภาพรวม
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จํานวนตัวบ่งชี้
๘
๒
๒
๑๒

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๘๐
๑๐
๑๐
๑๐๐
24 December 2010

การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เป็ นการนํ า ผลการประเมิ นมาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ พิ จารณา
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมิติของ
การพิจารณาทัง้ รายตัวบ่งชี้ ประเภทของตัวบ่งชี้ และในภาพรวม ตามเกณฑ์
ในการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
24 December 2010

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การรับรองมาตรฐานระดับตัวบ่งชี้ มีดงั นี้
๑) มีคะแนนเฉลี่ ยรวมตัวบ่งชี้พ้ ืนฐาน ตั้งแต่ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป
๒) มีตัวบ่ งชี้ย่อยอย่ างน้ อย ๒๐ ตัวบ่ งชี้ ที่ ต้ องมีคะแนนแต่ ละตัวบ่ งชี้ ตั้งแต่ ๓.๗๕
คะแนนขึ้นไป
๓) ไม่มีตวั บ่งชี้ย่อยตัวใดมีคะแนนตํา่ กว่า ๒.๕๑ คะแนน

๒. การรับรองมาตรฐานในภาพรวม มีดงั นี้
๑) สถานศึกษามีค่าเฉลี่ ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถานศึกษา
ตั้งแต่ ๔.๐๐ คะแนนขึ้นไป
๒) สถานศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ยผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกในระดั บ ดี ข้ ึ นไป
(มีคะแนนตั้งแต่ ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่ตา่ํ กว่า ๓ มาตรฐานใน ๔ มาตรฐาน
๓) สถานศึกษาไม่ มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง (มีคะแนนน้ อยกว่ า
๒.๕๑ คะแนน)
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๒. การประเมินแบบโดดเด่น
แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึ กษาแบบโดดเด่ น ระดับการศึ กษา
ขั้น พื้ นฐานคื อ แนวทาง “๑ ช่ ว ย ๙ ” (๑ สถานศึ ก ษา ช่ ว ย ๙ สถานศึ ก ษา)
กล่ า วคื อ สถานศึ ก ษาที่ ขอรั บ การประเมิ น จะต้ อ งเป็ นแกนนํา ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ อยู่
ในเครือข่ายการพัฒนาอีก ๙ แห่ง ให้ ก้าวสู่สถานศึกษาที่ มีคุณภาพและได้ รับการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. จากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม โดยมี เ งื่ อนไข
ในการขอรับการประเมิน ดังนี้
๑. เป็ นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ โดยสถานศึกษาเป็ น
ผู้ขอรับการประเมินเอง
๒. สถานศึ ก ษาที่ ขอรั บ การประเมิ น จะต้ อ งได้ร ับ การรับ รองมาตรฐาน
คุณภาพจาก สมศ. ทุกระดับชั้นที่เปิ ดสอน และมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดี
มากเท่านั้น จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)
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๒. การประเมินแบบโดดเด่น (ต่อ)
๓. สถานศึ ก ษาที่ อยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาที่ ขอรั บ การประเมิ น แบบโดดเด่ น
ต้ อ ง เ ป็ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ร อ บ ส อ ง ใ น ร ะ ดั บ ค ว ร ป รั บ ป รุ ง
หรือระดับพอใช้ หรือระดับดีเท่านั้น
๔. สถานศึ ก ษาที่ ขอรั บ การประเมิ น แบบโดดเด่ น จะได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
รอบสามตามปกติ ดังนั้น สถานศึกษาที่ ขอรับการประเมินแบบโดดเด่ นจะต้ องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ให้ ครอบคลุ ม ประเด็น ตามแนวทางการขอรั บ การประเมิ น แบบโดดเด่ น และตามมาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ อื่ นๆ
ที่ สถานศึ ก ษาใช้ ร ายงานต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สัง กั ด และจั ด ส่ ง มายั ง สมศ. เพื่ อรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
รอบสามตามปกติ
๕. สถานศึ ก ษา จํ า นวน ๙ แห่ ง ในเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษาที่ ขอรั บ การประเมิ น
แบบโดดเด่น จะได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาตาม
กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่ นเดียวกับสถานศึกษาอื่ นๆ ซึ่ งจะต้องมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามเพิ่มขึ้ น ครบทั้ง ๙ แห่ง
๖. สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นนั้น อาจจะเป็ น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาที่ ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น
มีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาเป็ นศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน ๒ แห่ง และเป็ นสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๗ แห่ง เป็ นต้ น โดยจะตั้งอยู่ในพื้ นที่เดียวกันหรือต่างพื้ นที่กนั ก็ได้
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ขัน้ ตอนในการขอรับการประเมินแบบโดดเด่น มีดงั นี้
๑. สถานศึ ก ษาที่ เข้ าร่ ว มโครงการเพื่ อรั บ การประเมิ น แบบโดดเด่ น ต้ องเสนอโครงการ
แจ้ งให้ สมศ. ทราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย ๖ เดือน หรื ออย่ างน้ อย ๑ ภาคการศึกษา พร้ อมด้ วยข้ อมู ลและ
แผนการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมินแบบโดดเด่นตามแนวทางที่ เลือก เช่น แจ้ งรายชื่ อสถานศึกษา
ที่ อยู่ ในเครือข่ ายการพัฒนา จํานวน ๙ แห่ ง พร้ อมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ าย และระยะเวลา
ที่ ใช้ เพื่ อการพัฒนา เป็ นต้ น เพื่ อที่ สมศ. จะได้ จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมินเป็ นการเฉพาะ
๒. คณะกรรมการบริ ห าร สมศ. พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการหลักที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ คณะกรรมการพั ฒนาระบบการประเมินคุ ณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.)
๓. สมศ. แจ้ งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่ สมัครเข้ าร่วมโครงการ
๔. สถานศึ ก ษาดํา เนิ น การตามแผนงานและรายละเอีย ดโครงการตามที่ ได้ รั บ ความเห็น ชอบ
จาก สมศ.
๕. สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเด่น
๖. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินแบบโดดเด่น
๗. สถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นการประเมิ น แบบโดดเด่ น จะได้ รั บ ประติ ม ากรรมคุ ณ ภาพ เพื่ อแสดง
ณ สถานศึกษา
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. สถานศึกษามีช่ ือเสียงและได้รบั การยอมรับจากสังคมมากขึ้ น
๒. ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง มีแหล่งเรียนรูท้ ่ ีมีคุณภาพ
๓. การศึกษาของประเทศไทยจะได้รบั การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ การพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานและศัก ยภาพของสถานศึก ษาในเครือ ข่ า ย
การพัฒนาของสถานศึกษาทีข่ อรับการประเมินแบบโดดเด่น จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า เป็ น สิง่ ที่ไ ด้ดํา เนิ น การร่ว มกัน จริง การพัฒ นาที่เ กิด ขึ้น มีค วามสัม พัน ธ์ห รือ เป็ น ไป
ตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็ นผู้รเิ ริม่ ร่วมดําเนินการ และ
กํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลต่ อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู
ผู้บ ริ ห าร และพัฒ นาสถานศึ ก ษาโดยรวมจนเกิ ด ผลสํา เร็จ อย่ า งแท้ จ ริ ง และ
สถานศึก ษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึก ษาที่ขอรับ การประเมิน แบบโดดเด่น
ทัง้ ๙ แห่ง มีความเข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาตนเองสู่ความเป็ นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่ม ี
สถานศึกษาหลักเป็ นผูด้ แู ล
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ประกอบด้วย
๑. การจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓. ขั้นตอนการประเมิน
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๑. การจัดคณะผูป้ ระเมินภายนอก
ผู ป้ ระเมิ น ภายนอก หมายถึ ง บุ ค คลทั้ง ที่ เป็ นัก วิ ช าการ/
วิ ช าชี พ หรื อ ผู ป้ กครอง/ผู แ้ ทนชุ ม ชนที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ สมศ.
กําหนด และได้รบั การรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอก ก็คือ คุณหมอโรงเรียน
นัน่ เอง

118

24 December 2010

จํานวนของผูป้ ระเมินภายนอกที่เข้าประเมิน
ในแต่ละสถานศึกษา
ขนาดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก
(มีจาํ นวนนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๑ คน)
สถานศึกษาขนาดกลาง
(มีจาํ นวนนักเรียนตัง้ แต่ ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่
(มีจาํ นวนนักเรียนตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน)
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
(มีจาํ นวนนักเรียนตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ คนขึน้ ไป)
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๒-๔ คน
๓-๕ คน
๔-๖ คน
๕-๗ คน
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ระยะเวลาการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาระดับการศึ กษา
ขั้น พื้ นฐาน กํ า หนดให้ผู ป้ ระเมิ น ภายนอกที่ ได้ร ับ การรับ รอง
จาก สมศ. เข้า ทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษา
ในระยะเวลาการประเมิ น ๓ วั น ทํ า การ ที่ สถานศึ กษา
มีการจัดการเรียนการสอน
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๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนสําคัญสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก เนื่องจากผูป้ ระเมินภายนอกต้องตรวจสอบและ
ค้นหาร่ องรอย หลักฐานเพื่อยืนยันการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึ กษา
ตามสภาพจริ ง ซึ่ งการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สามารถทํ า ได้ห ลายวิ ธี
แต่ วิธีท่ ีเหมาะสมที่ สมศ. นําเสนอสําหรับเก็บข้อมู ล ประกอบด้วย
การเก็บข้อมูลแบบ ๓ วิธีหลัก คือ
๑) การศึกษาจากเอกสาร
๒) การสัมภาษณ์
๓) การสังเกต
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การศึกษาจากเอกสาร
แหล่ ง ข้อ มู ล เอกสาร ได้แ ก่ รายงานการประเมิ น ตนเอง รายงาน
ประจํ า ปี ของสถานศึ ก ษา รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน รายงาน
การประชุ ม รายงานการวิ จั ย ที่ เกี่ ยวกั บ สถานศึ ก ษานั้ นๆ เอกสาร
ที่ รายงานเกี่ ยวกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ กษาของผู ้ เ รี ยน เป็ นต้ น
ทั้งนี้ อาจรวมถึงป้ายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทศั น์
ในการศึ กษาเอกสารควรมี ก ารตรวจสอบความน่ า เชื่ อถื อ
ค ณ ะ ผู ้ ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก จ ะ ต้ อ ง เ ก็ บ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แหล่งเอกสารอย่างระมัดระวังและควรอ่ านอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมี
จิ ตวิพากษ์และมีการเปรียบเทียบข้อมูล
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การสัมภาษณ์
เป็ นวิ ธี ก ารที่ ผู ้ป ระเมิ น ภายนอกดํ า เนิ น การสอบถามจากบุ ค คล
ที่ เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมาย และบั น ทึ ก ผลการสั ม ภาษณ์ โดยบุ คคลที่ เป็ น
กลุ่ ม เป้ าหมาย หมายถึ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ ง
เช่น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง เป็ นต้น
แหล่ งข้อมู ลที่ มีจํานวนมาก คณะผู ป้ ระเมินภายนอกจะต้องพิจารณา
ว่ าจะเลือกรู ปแบบเก็บรวบรวมข้อมู ลจากใครจึ งจะได้ขอ้ มู ลที่ น่าเชื่ อถือมาก
ที่ สุ ด ซึ่ ง ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ มี ห ล า ย รู ป แ บ บ
เช่ น การสัมภาษณ์แบบเผชิ ญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นต้น
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การสังเกต
เป็ นวิ ธีเก็บข้อมู ลโดยตรงจากปฏิ กิริยาท่ าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรื อ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้ นในขณะใดขณะหนึ่ง และ
จดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ เช่น แหล่งข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา
แหล่งข้อมู ลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเป็ นการสังเกตการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็ นต้น
โ ด ย แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ป ร ะ เ ภ ท นี้ ค ณ ะ ผู ้ ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก ส า ม า ร ถ
เก็บรวบรวมได้ในระยะเวลาอันสั้นในช่ วงของการตรวจเยี่ยมสถานศึ กษา ทั้งนี้
ก่ อ นที่ จะเข้า ทํ า การตรวจเยี่ ยมสถานศึ ก ษา ผู ป้ ระเมิ น ภายนอกจะต้อ งจั ด ทํ า
แบบสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องสังเกตอะไรบ้าง สังเกตที่ไหน ซึ่ งจะทําให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตทําได้รวดเร็วขึ้ น
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๓. ขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาระดับการศึ กษา
ขั้นพื้ นฐานประกอบด้วยขั้นตอนการประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ
๑) ก่อนการตรวจเยี่ยม
๒) ระหว่างการตรวจเยี่ยม
๓) และหลังการตรวจเยี่ยม
ซึ่ งทั้ง ๓ ขั้นตอนดัง กล่ า วมี ค วามสํ า คัญ และมี ค วามเชื่ อมโยง
กั น ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และผลการประเมิ น จะเป็ นประโยชน์ต่ อ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้น สัง กัด
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการนําไปใช้พฒ
ั นาสถานศึ กษาตามมาตรฐาน
ที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง
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ขัน้ ตอนที ่ ๑ ก่อนการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา

126

24 December 2010

ขัน้ ตอนที ่ ๒ ระหว่างการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
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ขัน้ ตอนที ่ ๓ หลังการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูป้ ระเมินภายนอก
ในระหว่ างและหลังการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึ กษาของ
คณะผู ้ป ระเมิ น ภายนอก สมศ. จะดํ า เนิ น การกํ า กับ ดู แ ลคุ ณ ภาพและ
ประเมินผลงานของคณะผูป้ ระเมินภายนอก โดยอาศัยทั้งข้อมู ลย้อนกลับจาก
สถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องว่าผูป้ ระเมินภายนอก
ได้ป ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ อย่ า งเหมาะสม ตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ กํ า หนดของ
สมศ. ตลอดจนปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณของผู ้ป ระเมิ น ภายนอกและ
หน่วยประเมินหรือไม่
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผู ป้ ระเมินภายนอกจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูป้ ระเมินภายนอก
จัดส่งมายัง สมศ.
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การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
การติ ด ตามผลเป็ นขั้น ตอนที่ ทํ า ให้เ กิ ด การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อง
และนํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา การติ ด ตาม
ผลการพัฒนาของสถานศึ กษาให้พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) หรือรายงานประจํ าปี ที่สถานศึกษาแต่ ละแห่ งต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากรายงาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยคณะผู ้ป ระเมิ น ภายนอกที่ สมศ.
ให้ก ารรับ รอง รวมทั้ง ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ประสานเชื่ อมโยงกับ
หน่ ว ยงานต้น สัง กัด ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน รวมทั้ง การพัฒ นา
สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก
นอกจากนี้ ยังติดตามตรวจสอบวิจยั กรณีตวั อย่างว่าสถานศึกษานั้นๆ ได้ใช้
ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่
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ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง
(ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ
และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

มาตรฐาน
มาตรฐาน
การศึกษา
ตามกฎกระทรวง
ของชาติ
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑
คุณลักษณะของ ผลการจัดการศึกษา
คนไทยทีพ่ งึ
ประสงค์
ทัง้ ในฐานะพลเมือง
และพลโลก

(ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิ การ
(ประกอบด้วย ๑๒ มาตรฐาน)

มาตรฐานเพื่อการประเมิ นคุณภาพภายนอก รอบสาม
(ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้หลัก)

ด้านคุณภาพผูเ้ รียน (๖ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๕ ตัวบ่งชีห้ ลัก)

มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปญั หา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และ
มีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝร่ ู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็น ทําเป็น
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์
ตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
ตัวบ่ งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุ ตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุ ประสงค์ของการจัดตัง้
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาน
ศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม(๑ตัวบ่งชีห้ ลัก)

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
มาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)
การจัดการเรียน
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๓ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (๓ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
การบริหารจัดการ
แนวการสร้าง
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย
ตวั บ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
สังคมแห่งการ
ตวั บ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการจัสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบ้ ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ตวั บ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
/สังคมแห่งความรู้
และเกิดประสิทธิผล
พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๒
แนวการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ ๔
การประกัน
คุณภาพภายใน
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (๑ มาตรฐาน)

ตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน (๑ ตัวบ่งชีห้ ลัก)

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
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