
๑ 

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต 

 

 สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

๑. แนวคิดและทิศทาง 
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

โดยให้น้้าหนักร้อยละ ๗๕  
๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้้าหนักร้อยละ ๒๕  เพ่ือให้ความส้าคัญกับคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนฐาน และการประกันคุณภาพภายใน 

๔) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (peer review) 
๕) ประเมินโดยการยืนยันรายง านการประเมินตนเองท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกัน

คุณภาพภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๖) ลดจ้านวนมาตรฐานและจ้านวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้าและ

กระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

๒. หลักการพัฒนาตัวบ่งชี ้
๑) ก้าหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยน้าเข้าและ

กระบวนการ 
๒) ค้านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา  
๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ  ทั้งเชิงบวกและลบ  
๔) ตระหนักถึงความส้าคัญของปัจจัย ข้อจ้ากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
๕) ให้มีตัวบ่งชี้พ้ืนฐานเท่าที่จ้าเป็น แต่ยังคงอ้านาจจ้าแนก โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสริม 
๖) ค้านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

๓.  หลักเกณฑ์การก าหนดตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ /เขต สมศ . ได้ก้าหนด ตัวบ่งชี้เป็น  ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน              
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึ่งก้าหนดให้ สมศ.ท้าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) มาตรฐานที่ว่าด้วย
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และ ๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน   
 



๒ 

 

             ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งช้ีและมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานตามกฎ

กระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี
พื้นฐาน 

๑.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ผลการจัดการศึกษา 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๓.  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๔.  ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น 

๕.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

๖.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
การบริหารจัด

การศึกษา 
๘.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และต้นสังกัด 

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์ 

๙.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

ผลการจัดการศึกษา 
๑๐.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ี 

มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๑.  ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

๑๒.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การบริหารจัด
การศึกษา 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก้าหนด    
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 
 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้ง สถานศึกษา รวมถึงความส้าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้ก้าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม ตามนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ชี้น้าสังคม อาทิ การรักชาติ การบ้ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การน้อมน้าหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้าง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้าน



๓ 

 

สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหา
สังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 

 

๔. การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งช้ี 
 การก้าหนดค่าน้้าหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ/เขต มีดังนี ้

ตัวบ่งช้ี 
 

น้ าหนัก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ 

๓. ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น ๑๐ 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ 

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

๑๐ 

๗. ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ 
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และต้นสังกัด 
๕ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี 

มาตรการส่งเสริม 

๑๑. ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕ 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 

 
๕. ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการ
ประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ที่มีการด้าเนินงานไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด้าเนินงาน
เฉลี่ย ๒ ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด้าเนินงานไม่ครบ ๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด้าเนินงาน ๑ ปี
การศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)  
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๖. รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
 
 
 
 
 

        ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ (ค่าน้้าหนัก ๘๐ คะแนน) คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ 

๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ 

๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ 

๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น  ๑๐ 

๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ 

๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ๑๐ 

๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕ 

๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  ๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
น้ าหนัก ๑๐ คะแนน  
 

  ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง  ผู้เรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุขภาพจิตดี 
 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ๕ 

๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
 

น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน และพัฒนาการ ๑ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  หมายถึง 

ผู้เรียนที่ดูแลสุขภาพของตนเองและได้รับการตรวจสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของกระทรวง

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก้าหนด ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี 
และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 
 
 



๕ 

 

สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และผู้เรียนที่ลด ละ เลิกจากปัญหายาเ สพติด และ   
สิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นต้น 

 

๑) เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๔ คะแนน) 
(๑.๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพและมีพัฒนาการด้านสุขภาพดีข้ึน 
(๑.๒) ร้อยละของผู้เรียนที่ลด ละ เลิกจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา  

บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น  
 

วิธีการค านวณ 
 

 จ้านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา (๑.๑) และ (๑.๒)     
  X ๑๐๐ 

 จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน       
 

 ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา (๑.๑) และ (๑.๒)     
  X ๔ 

 ๑๐๐  

 
 
 
๒) เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๑ คะแนน) 
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) หรือ

มีค่าเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาล่าสุดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้นับว่าสถานศึกษามี
พัฒนาการ (๑ คะแนน) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒) ข้อมูลบันทึกสุขภาพประจ้าปี จากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
๓) บัตรตรวจสุขภาพนักศึกษา  
๔) ข้อมูลบันทึกสุขภาพด้านพฤติกรรมด้านการใช้สารเสพติด  

  ๕) ผลการสังเกตสุขภาพของผู้เรียน 
 ๖) ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 



๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
 น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๓ คะแนน) 
 

  ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง  ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกใน                    

สิ่งที่ดีงาม ไพเราะ  น่ารื่นรมย์ พัฒนา ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ เป็นต้น 

 

 ๑) เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน) 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในแ ละนอกหลักสูตร ด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ 

วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ 
 

                 
             วิธีการค านวณ 

จ้านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ  X  ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

    เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ  X ๒ 

๑๐๐ 
 

 
๒) เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๓ คะแนน) 
พิจารณาจากกระบวนการเชิงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผลงานของผู้เรียน 

จากองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่  
ข้อ ๑ การก้าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพของสถานศึกษา  

ข้อ ๒ มีการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
ข้อ ๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 

ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
๓ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑) แผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
๒) รายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
๓) รายงานการประเมินความพึงพอใจ 



๗ 

 

๔) จ้านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ 
๕) ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร 
๖) เอกสาร ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ฯลฯ 
๗) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
น้ าหนัก ๑๐ คะแนน  
 

 ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง  ผู้เรียนป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวหรือชุมชน (ผู้เรียนป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ใช้ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในครอบครัว) เป็นนักศึกษา
ที่ดีของสถานศึกษาและเป็นคนดีของสังคม  
   

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๒.๑ ผู้เรียนป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวหรือชุมชน ๔ 

๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา ๔ 
๒.๓ ผู้เรียนมีการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวหรือชุมชน 
น้ าหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๔ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย  
ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวหรือชุมชน หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวหรือชุมชน ตามประเด็นดังนี้  
           ๑) บ้ารุง ดูแล กตัญญู  สร้างความสุข ความสบายใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตามอัตภาพ เช่น 
หุงข้าว ท้าอาหาร เสิร์ฟอาหาร มีการ์ดอวยพร ดอกไม้ ของขวัญให้ตามเทศกาล เป็นต้น 
           ๒) ช่วยท้ากิจธุระ การงาน  เช่น ช่วยท้าความสะอาดบ้านหรืองานบ้าน ช่วยซื้อของ ช่วยกิจธุระ 
การงาน ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองขอให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 
           ๓) สืบทอด รักษาวงศ์สกุล  เช่น การไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง สร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เป็นต้น 
           ๔) ประพฤติคนให้เหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดี เช่น เชื่อฟังค้าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปฏิบัติ
ตนในโอวาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไ หว้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนไปและกลับจากโรงเรียน 
เป็นต้น 
           ๕) รับผิดชอบครอบครัว เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดูบุตรได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและสภาพ
เศรษฐกิจ   
           ๖) ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ หรื อ
ให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสนใจ 
 



๘ 

 

หมายเหตุ  การเป็นสมาชิกท่ีดี ให้พิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องตามบทบาทของผู้เรียนว่า ตนเองเป็นลูก หรือ
ตนเองเป็นพ่อแม่ หรือตนเองเป็นทั้งลูกและเป็นพ่อแม่ด้วย  
 ตัวอย่าง 
 กรณีตนเองเป็นลูก พิจารณาประเด็น ๑-๔ 
 กรณีตนเองเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง พิจารณาประเด็น ๕-๖ 
 กรณีตนเองเป็นทั้งลูกและพ่อแม่ ผู้ปกครอง พิจารณาประเด็น ๑-๖ 
 

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โดยแบ่งระดับคุณภาพ ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  

ระดับน้อย (มีการปฏิบัติสัปดาห์ละ๑ ครั้ง) ระดับค่อนข้างน้อย (มีการปฏิบัติสม่้าเสมอสัปดาห์ละ ๒ วัน) ระดับ
ปานกลาง (มีการปฏิบัติสม่้าเสมอ สัปดาห์ละ ๓ – ๔ วัน) ระดับค่อนข้างมาก (มีการปฏิบัติสม่้าเสมอสัปดาห์ละ 
๕ – ๖ วัน) และระดับมาก (มีการปฏิบัติสม่้าเสมอทุกวัน ) โดยผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป 
หมายถึง ผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
 

 

วิธีการค านวณ 
 จ้านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป  

X ๑๐๐  จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 
 

 ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป  
X ๔  ๑๐๐ 

 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ผลจากการรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาในด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและชุมชน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา 
น้ าหนัก ๔ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน และเชิงคุณภาพ ๒ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา หมายถึง ผู้เรียนที่มาเรียนสม่้าเสมอ มาเรียนทันเวลา และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา รวมทั้งมีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี ได้แก่ สุภาพ นอบน้อม  
โอบอ้อมอารี   ช่วยเหลือผู้อื่น  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน  ดูแลรักษา
สถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว  อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  และ
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 

 



๙ 

 

 ๑) เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน) 
(๑.๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ที่มาเรียนสม่้าเสมอ มาเรียนทันเวลา 
(๑.๒) ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการค านวณ 

จ้านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒ 
X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 
 

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ๑.๑ และ ๑.๒ 
X ๒ 

๑๐๐ 
 

๒) เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน) 
พิจารณาจากคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีของสถานศึกษา ดังนี้  
(๑) สุภาพ หมายถึง เรียบร้อยอ่อนโยน กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม

ถ่อมตน ตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ้านาจ ข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง  แต่ใน
เวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

(๒) รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน หมายถึง เข้าใจความแตกต่างในความคิดเห็นของ ผู้อื่น 
เช่น ตั้งใจฟังเพ่ือนอภิปราย เล่าประสบการณ์หน้าห้อง รายงานหน้าชั้นเรียน ไม่พูดคุยขณะที่เพ่ือนพูด ฯลฯ 

(๓) ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล้าเอียง หรือประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ถูกต้อง 

(๔) ขยัน  หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท้าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง  สม่้าเสมอ    
รักงานที่ท้า สู้งาน อดทน ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค  ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา 
แก้ปัญหาจนเกิดผลส้าเร็จ   

(๕) สะอาด หมายถึง ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใส 
เป็นที่เจริญตาท้าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น   

(๖) ประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย ฟุูงเฟูอ    ด้าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  รู้จักฐานะการเงินของตน 
รู้จักท้าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ 

(๗) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความเป็นมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลส้าคัญ มีความตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่น
ในการท้าความดีตามหลักพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และมีความรักความภูมิใจและธ้ารงความ
เป็นไทย ฯลฯ 



๑๐ 

 

(๘) ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน มีความยึดมั่น 
ศรัทธา และธ้ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ 
  (๙) กตัญญูกตเวที  หมายถึง ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ บุพการี บุคคลในครอบครัว ครูและ      
ผู้มีพระคุณ ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างต่อเนื่อง   

 (๑๐) สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพียง กลมเกลียว ปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความกลมเกลียวในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีก
อย่างว่า ความสมานฉันท์  รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น้าและผู้ตามท่ีดี มีความมุ่งม่ันต่อการรวมพลัง 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้การงานส้าเร็จลุล่วง  

(๑๑) มีวินัย หมายถึง การยึดมั่ นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ของสถานศึกษา 
สถาบัน / องค์กร / สังคมและประเทศ ทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม   

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  
มีคุณลักษณะของการ 
เป็นผู้เรียนที่ดี ๑-๔ ข้อ 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  
มีคุณลักษณะของการ 
เป็นผู้เรียนที่ดี ๕-๘ ข้อ 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐  
มีคุณลักษณะของการ 

เป็นผู้เรียนที่ดี ๙-๑๑ ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑) ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จ้านวนการขาดเรียน จ้านวนการทะเลาะวิวาท จ้านวนการ    
ผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของหายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง เป็นต้น 

๒) จ้านวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกความดี  
๓) ผลงานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร 
๔) ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
น้ าหนัก ๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒ คะแนน) 

 

ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้เรียนให้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม โดยการบ้าเพ็ญประโยชน์ซึ่งสามารถท้าได้หลายวิธีตาม
โอกาสอันควร และควรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัย เช่น การช่วยเหลืองานสถานศึกษา ช่วยท้าความ
สะอาดสถานที่ที่เป็นของส่วนรวม ดูแลผู้สูงอายุ  เก็บขยะ  ท้าความสะอาดบริเวณวัด  พัฒนาชุมชนแออัด  
เป็นต้น 
 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก้าหนดกิจกรรม และด้าเนินการโดยสถานศึกษาหรือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 



๑๑ 

 

วิธีการค านวณ 
 

จ้านวนผู้เรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา X ๒ 

๑๐๐ 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑) แผนปฏิบัติการประจ้าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๒) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง  

๓) ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การเข้าร่วมท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของผู้เรียน 
เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น  

๔) สมุดบันทึกความดีของผู้เรียน 
๕) ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
น้ าหนัก ๑๐ คะแนน  
 

  ค าอธิบาย  
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  หมายถึง  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  และผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 

 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ 

๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา ๕ 
 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการ

แสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับข้อเท็จจริง  ความคิดเห็น จินตนาการ ฯลฯ ที่บันทึกไว้ใน
เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์  แผ่นศิลา ใบลาน ปูายโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยการอ่านการดู การฟัง  
และการเขียน 

 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอจากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 

 

วิธีการค านวณ 
จ้านวนผู้เรียนที่มีการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอจากการอ่านและ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอจากการอ่านและ  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง X ๕ 

๑๐๐ 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑) แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน การดู 

การฟัง และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
๓) ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการค้นคว้าประกอบการ

เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 ๔) ข้อมูลการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน และข้อมูลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕) ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา หมายถึง ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาจากการดู 
การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 
วิธีการค านวณ 

จ้านวนผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนโดยเน้นการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนโดยเน้นการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การพิจารณา X ๕ 

๑๐๐ 
 

  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. ปฏิทินกิจกรรมประจ้าปีของสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ข้อมูลการด้าเนินกิจกรรม เทศกาล ประเพณี วันส้าคัญต่างๆ การทัศนศึกษา 

 ๔. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
 ๕. ข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๖. ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการท้ากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๗. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
น้ าหนัก  ๑๐ คะแนน 
 

ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  หมายถึง ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 
   

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕ 

๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
น้ าหนัก ๕ คะแนน  
 

 ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ที่น้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

 

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด และข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

            วิธีการค านวณ 

จ้านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด  

ตามเกณฑ์การพิจารณา 
X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด  

ตามเกณฑ์การพิจารณา 
X ๕ 

๑๐๐ 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑) ข้อมูลการบันทึกจ้านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด 
 ๒) ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนจากการประเมินคุณภาพภายนอก 



๑๕ 

 

 ๓) แผนการสอนของครู 
 ๔) ผลงานจากการท้าโครงงาน 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
น้ าหนัก  ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน) 
 

 ค าอธิบาย  
ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถ 

ในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสมรรถนะ 
และมีความสามารถในการท้างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม  
ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามท่ีก้าหนด 

 

 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
และข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
  

           วิธีการค านวณ 

จ้านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการปรับตัว 

เข้ากับสังคมตามเกณฑ์การพิจารณา  X  ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

X  ๕ 

๑๐๐ 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑) ข้อมูลการบันทึกจ้านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๒) ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เรียนตามระดับชั้นจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
น้ าหนัก  ๒๐ คะแนน 
 

ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพ้ืนฐาน ๑๐ 

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบการศึกษา
ตามหลักสูตร/โครงการ 

๕ 

๕.๓ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๕ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน  
 

ค าอธิบาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและ 
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแน นผลการทดสอบ (N-NET) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มากกว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ขีดจ ากัดล่าง หมายถึง คะแนนต่้าสุดของคะแนนเฉลี่ยแต่ละชั้นและวิชา 
โดยค่าขีดจ้ากัดล่าง ค้านวณจากสูตร ดังนี้ 

 
 

X  คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในวิชาและชั้นที่สอบ N-NET 
SD คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n คือ จ้านวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาและชั้นที่สอบ N-NET 

 หมายเหตุ   จ้านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี  (จ้านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการ
ทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (N-NET)) มากกว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกวิชา )  สมศ.จะเป็น
ผู้ด าเนินการให้ตามโปรแกรมการค านวณ 
 

พัฒนาการทางการเรียนรู้   หมายถึง  สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

 

 

n

SD
X

.)58.2( 




๑๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้
น้ าหนักจาก 
ผลสัมฤทธิ์ 
(คะแนน) 

น้ าหนักจาก คะแนน
พัฒนาการ 
(คะแนน) 

น้ าหนัก 
รวม 

(คะแนน) 

๕.๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้  ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๐ ๐.๕ ๑.๕ 

๕.๑.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน  ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๐ ๐.๕ ๑.๕ 

๕.๑.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
ประกอบอาชีพ  ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๐ ๐.๕ ๑.๕ 

๕.๑.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทักษะการด้าเนินชีวิต  ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๐ ๐.๕ ๑.๕ 

๕.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
พัฒนาสังคม  ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๐ ๐.๕ ๑.๕ 

หมายเหตุ  กรณีที่ยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบ (N-NET)ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้ใช้คะแนน
สอบปลายภาคของส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

น้้าหนักตัวบ่งชี้ละ ๒ คะแนน (เชิงปริมาณ ๑.๕ คะแนน  และเชิงพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)  โดยมี
วิธีการค้านวณผลสัมฤทธิ์ และเกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 

 

วิธีการค านวณผลสัมฤทธิ์ (ตัวบ่งช้ีละ ๑.๕ คะแนน) 
 

 จ้านวนผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ (N-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สูงกว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ X ๑๐๐ 
 จ้านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ (ตัวบ่งช้ีละ ๐.๕ คะแนน)  
 

การพัฒนาการ คะแนนที่ได้ 
สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(N-NET)ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา  

๐.๕ 
 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(N-NET)ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบคงที่หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา  

๐.๒๕ 

สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(N-NET)ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
กว่าขีดจ้ากัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา  

๐ 

 
 
 



๑๘ 

 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ผลการทดสอบ (N - Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในแต่ละกลุ่มสาระ       

การเรียนรู้ ระดับดี ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตร/โครงการ 
 

น้ าหนัก   ๕ คะแนน 
 

ค าอธิบาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องท่ีสามารถจบการศึกษาตาม 

หลักสูตร/โครงการ  หมายถึง ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละหลักสูตร/โครงการ (เฉพาะที่มี
ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงข้ึนไป) ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการที่ก้าหนด 
 
วิธีการค านวณ 
 

 จ้านวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่จบการศึกษาตามหลักสูตร/
โครงการ 

 
 

X   ๑๐๐ 

 จ้านวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดของสถานศึกษา  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

 จ้านวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่จบการศึกษาตามหลักสูตร/
โครงการ 

 
 

 X   ๕ 
 ๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑) รายงานผลการศึกษา 
  ๒) ผลงาน/ชิ้นงาน 

๓) รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
น้ าหนัก   ๕ คะแนน 
 
 

        ค าอธิบาย 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้จากการศึกษาต่อเนื่อง 

(เฉพาะหลักสูตร /โครงการที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงข้ึนไป ) ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม เช่น น้าความรู้ไปพัฒนาหรือประกอบอาชีพ เปลี่ยนเอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือ          
ลดรายจ่าย หรือน้าความรู้  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นต้น 



๑๙ 

 

 
วิธีการค านวณ  
  ผู้ส้าเร็จการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยไม่นับซ้้า แม้ว่าจะน้าไปใช้หลายครั้งโดยมี
วิธีค้านวณ ดังนี้ 
                   

 
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

X ๑๐๐  
จ้านวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดของสถานศึกษา  

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

 
ร้อยละผู้ส้าเร็จการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

X ๕  ๑๐๐ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
๑) เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงถึงการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
๒) ผลงาน/ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
๓) รายงานผลจากการด้าเนินกิจกรรม/โครงการ 
๔) การสังเกต 
๕) การสัมภาษณ์ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น้ าหนัก   ๑๐  คะแนน 

 

ค าอธิบาย 
 ประสิทธิผลของ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  การด้าเนินการของ
สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งช้ีย่อย คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
๖.๑ ประสิทธิผลการด้าเนินการของสถานศึกษา ๕ 

๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  
น้ าหนัก ๕ คะแนน  
 

ค าอธิบาย 
 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ระดับ คุณภาพการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ้านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภาก้าหนด     
(ไม่ต่้ากว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี) 

๒) สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่าง
สม่้าเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๓) สถานศึกษามีการ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมิน การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
อย่างสม่้าเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๔) สถานศึกษามีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคกาารศึกษา 
๕) สถานศึกษามีการน้าผลจากข้อ ๑-๔ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
พิจารณาจากผลการด้าเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๑ ข้อ 

สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๒ ข้อ 

สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๓ ข้อ 

สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๔ ข้อ 

สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการอย่างมี
คุณภาพ ๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด้าเนินการอย่างมีคุณภาพตามข้อ ๑-๕ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ของครู 
๓. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู   
น้ าหนัก ๕ คะแนน  

 

ค าอธิบาย 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จ้านวน ๘ ข้อ ดังนี้ 

๑) การก้าหนดเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน้าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

๓) การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อน้าผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย 

๔) การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๕) การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม            

มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย วิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ

ระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน้ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

๗) การวิเคราะห์ผลการประเมินและน้ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

๘) การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
พิจารณาจากผลการด้าเนินการของครู ตามข้อ ๑-๘  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ครูต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ที่มีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา

ทั้ง ๘ ข้อ 

ครูตั้งแต่ร้อยละ  
๕๐ – ๕๙ ที่มี

คุณลักษณะครบตาม
เกณฑ์พิจารณา 

ทั้ง ๘ ข้อ 

ครูตั้งแต่ร้อยละ  
๖๐ – ๗๔ ที่มี

คุณลักษณะครบตาม
เกณฑ์พิจารณา 

ทั้ง ๘ ข้อ 

ครูตั้งแต่ร้อยละ  
๗๕ – ๘๙ ที่มี

คุณลักษณะครบตาม
เกณฑ์พิจารณา 

ทั้ง ๘ ข้อ 

ครูตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป ที่มี

คุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์พิจารณา

ทั้ง ๘ ข้อ 
  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑) เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด้าเนินการของครูตามข้อ ๑-๘ 
๒) แผนงาน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรม ที่ครูด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
  ๓) ข้อมูลจากการนิเทศ ก้ากับติดตามการด้าเนินงานของครูตามข้อ ๑-๘ 
  ๔) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 



๒๒ 

 

  ๕) ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน) 

 

ค าอธิบาย 
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  หมายถึง การบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ยั่งยืนและต่อเนื่อง    
 เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จ้านวน ๔ ข้อ ดังนี้  

 

ข้อที ่๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)  
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 
 

  ๑) ด้านวิชาการ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๗ ข้อ คือ 
 (๑)  การพัฒนาหรือการด้าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
   (๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   (๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   (๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   (๖) การวัดผล ประเมินผล และด้าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   (๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   (๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
   (๙) การนิเทศการศึกษา 
   (๑๐) การแนะแนว 
   (๑๑) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   (๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   (๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

(๑๔ )การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

   (๑๕) การจัดท้าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   (๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
   (๑๗) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
๒) ด้านงบประมาณ ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๗ ข้อ คือ 

 (๑) การจัดท้าแผนงบประมาณและค้าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอส้านักงาน กศน. 
  จังหวัดและส้านักงาน กศน. ตามล้าดับ 

(๒) การจัดท้าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 



๒๓ 

 

(๓) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(๔) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(๕) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(๖) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(๗) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(๘) การวางแผนพัสดุ 
(๙)  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท้าและจัดหาพัสดุ  
(๑๐) การควบคุมดูแล บ้ารุงรักษาและจ้าหน่ายพัสดุ 
(๑๑) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(๑๒) การเบิกเงินจากส้านักงาน กศน.จังหวัด 
(๑๓)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(๑๔)  การน้าเงินส่งคลังผ่านส้านักงาน กศน.จังหวัด 
(๑๕) การจัดท้าบัญชีการเงิน 
(๑๖) การจัดท้ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(๑๗) การจัดท้าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 

  ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๕ ข้อ คือ 
(๑) การด้าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(๒) การลาปุวย ลากิจ ลาพักผ่อน 
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๔) การให้ข้อมูลในการด้าเนินการทางวินัย 
(๕) การให้ความร่วมมือในการสืบข้อเท็จจริง 
(๖) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(๗) ด้าเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกจากราชการของบุคลากร 
(๘) การจัดท้าฐานข้อมูลบุคลากร 
(๙) การจัดท้าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน  
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   (๑๐) การส่งเสริมการประเมินวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (๑๑) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (๑๒) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (๑๓) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
   (๑๔) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
               (๑๕ ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา การด้าเนินการที

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

  ๔) ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยภาระหน้าที่ ๑๘ ข้อ คือ 
(๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 



๒๔ 

 

(๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
(๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๗) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
(๘) การด้าเนินงานธุรการ 
(๙) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(๑๐) การรับนักศึกษา 
(๑๑) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
(๑๒) การทัศนศึกษา 
(๑๓) งานกิจการนักศึกษา 
(๑๔) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(๑๕) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(๑๖) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(๑๗) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(๑๘) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน โดยยึดหลักค วามคุ้มค่า   
คือการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รณรงค์ให้บุคลากร 
มีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๑.๕ คะแนน ๒ คะแนน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้าเนินการในทุกด้าน 

ได้อย่างน้อย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๖๙ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้าเนินการในทุกด้าน 

ได้อย่างน้อย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๗๙ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้าเนินการในทุกด้าน 

ได้อย่างน้อย 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐-๘๙ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้าเนินการในทุกด้าน 

ได้ตั้งแต ่
ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป 

หมายเหตุ   ส้าหรับหน่วยงานในสังกัดอ่ืนที่นอกเหนือจาก สพฐ . ให้ปรับเทียบเคียงการด้าเนินงาน
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อท่ี ๑ 
 (๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีเปูาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการด้าเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 (๒) แผนปฏิบัติงานประจ้าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของแต่ละปี 
 (๓) ปฏิทินปฏิบัติงานประจ้าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละปี 
 (๔) รายงานการประชุมที่แสดงถึงการน้าผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น มาสื่อสารกับบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติ 



๒๕ 

 

 (๕) แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของ 
แต่ละป ี
 (๖) สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สรุปให้เห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมว่าบรรลุตามเปูาหมาย
และตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (๗) สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
 (๘) วารสาร/จุลสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของสถานศึกษาไปสู่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๙) สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงถึงข้อมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
 (๑๐ ) ผลการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 
 (๑๑) ผลจากการสังเกตในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 (๑๒) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
คือ การได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการสรรหาและการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ส้านักงาน กศน. ดังนี้             
(๑) องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด 
(๒) คณะกรรมการสถานศึกษาก้าหนดเอกลักษณ์ นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
(๓) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา 
(๔) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการจัดท้าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 
(๕) คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับและติดตามการด้าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
(๘) คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน 

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
(๙) คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  

(๑๐) คณะกรรมการสถานศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมี ส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

(๑๑ ) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

(๑๒) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ /หรือคณะอนุกรรมการเพื่อด้าเนินงานตาม
ระเบียบ 

(๑๓) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ผู้บริหาร สถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ  
ขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน  ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  



๒๖ 

 

(๑๔) คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๗๕ รับทราบและพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ด้าเนินการได้ 
ต่้ากว่า  ๘ ข้อ 

ด้าเนินการได้  
๘-๙ ข้อ 

ด้าเนินการได้  
๑๐-๑๑ ข้อ 

ด้าเนินการได้  
๑๒-๑๓ ข้อ 

ด้าเนินการได้ 
ครบถ้วน ๑๔ ข้อ 

 

การคิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนที่ได้ 
X ๑  

= คะแนนถ่วงน้้าหนัก  

   ตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๒ ๕ 

  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อท่ี ๒ 
๑) เอกสาร /หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียดการก้าหนดหรือทบทวนนโยบายการก้ากับดูแล

สถานศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒) เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียดการด้าเนินการตามระบบการก้ากับดูแลสถานศึกษา โดย
มีเอกสาร /หลักฐาน /รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้ก้าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ 
การด้าเนินงานของสถานศึกษา 

๓) เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามผลการด้าเนินงาน
ส้าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการด้าเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีเป็นมติของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๔) เอกสาร/หลักฐาน ที่ แสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ก้าหนดให้มีระบบ
การประเมินตนเอง และมีการด้าเนินงานตามระบบนั้น 

๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖) รายงานการสังเคราะห์มติ /นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๗) ผลการส้ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
๘) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (๒ คะแนน)  
คือ สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

๑) มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
ความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ถูก

สุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เช่น ไม่มีแหล่งน้้าขัง  มีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มี แหล่ง
อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรคต่างๆ เป็นต้น 



๒๗ 

 

๒) มีความปลอดภัย  
ความปลอดภัย  หมายถึง การปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพยากรอื่นๆ ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ และไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้เรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา 

๓) มีความสวยงาม 
ความสวยงาม หมายถึง การจัดสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สวยงามเป็นที่น่ารื่นรมย์

แก่ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาและผู้เข้ามาพบเห็น รวมทั้งมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การท้ากิจกรรม 
ตามสภาพและบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๐.๕ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน 

สถานศึกษาด้าเนินการ 

ได้ ๑ ข้อ 

สถานศึกษาด้าเนินการ 

ได้ ๒ ข้อ 

สถานศึกษาด้าเนินการ 

ได้ทั้ง ๓ ข้อ    
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งช้ีที่ ๗ 
คะแนนรวม  = 

ของตัวบ่งชี้ท่ี ๗  
คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๑ + คะแนนถ่วงน้้าหนักตามเกณฑ์ 
การพิจารณาข้อที่ ๒ + คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาข้อที่ ๓  

 

หมายเหตุ  การประเมินบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจากบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้าบลหรือสถานศึกษาอ่ืนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในอ้าเภอนั้นๆ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
น้ าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด หมายถึง   
การด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔  ระบุว่า “ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ” ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก้ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้อง
ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากต้นสังกัดจะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด้าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้ ดังนั้น
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด ไม่ต้องท้าการประเมินใหม ่โดยมีการด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร /
ต้ารา วิธีการเรียนการสอน สิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือการศึกษา) 



๒๘ 

 

๒. จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

         

๑.เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ  (๒.๕ คะแนน) 
   ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด    

๑ ปีล่าสุด  
    หมายเหตุ   หากสถานศึกษาไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจากต้นสังกัด จะได้คะแนนเท่ากับ  ๐  คะแนน 

     การคิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 

คะแนนที่ได้* 
X ๒.๕  

 

=  คะแนนถ่วงน้้าหนักตามเกณฑ์ 
    การพิจารณาเชิงปริมาณ ๕ 

 

คะแนนที่ได้ *  หมายถึง คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากต้นสังกัด ๑ ปีล่าสุด (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 
๒. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ  (๒.๕ คะแนน) 
   ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

พัฒนาการ คะแนนที่ได้ 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ๒ 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาคงที่หรือข้ึนลง ๑ 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง  ๐ 
   

หมายเหตุ  หากสถานศึกษาคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับคุณภาพดีมาก (๔.๕๐-๕.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕)  ใน
แต่ละปจีะได้  ๒  คะแนน 
 

การคิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 

X ๒.๕  
= คะแนนถ่วงน้้าหนัก 

   ตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ 
๒ 



๒๙ 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนนรวมตัวบ่งช้ีที่ ๘   
 

 คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ท่ี ๘   = 
   

คะแนนถ่วงน้้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ    

+ 

      คะแนนถ่วงน้้าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. รายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 
       กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้ง สถานศึกษา รวมถึงความส้าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

๕ 

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  

      สถานศึกษา  
น้ าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
สถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลการด้าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งก้าหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ที่ก้าหนดเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดย สมศ.จะประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
 ๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก้าหนดแผนปฏิบัติงานโดย
ระบุเปูาหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ และพันธกิจการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมข องผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก้าหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
 ๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๔) ผลการด้าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น 
 ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น 

 



๓๑ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๕ ข้อ 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑) ปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้ง       
แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจ้าปีของของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 ๒) แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงผลการด้าเนินงานและผลส้าเร็จของการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์   
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
 ๔) หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง 
ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 ๕) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา 
น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หมายถึง ผล
การด้าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอ กลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ เช่น สถานศึกษาท่ีเน้นทางด้านกีฬา  วิถีพุทธ  สองภาษา  สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  และด้านวิชาการ  เป็นต้น 

 

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ 
 

 ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก้าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา รวมทั้งก้าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปูาหมายและกลยุทธ์ 
การด้าเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก้าหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



๓๒ 

 

 ๔. ผลการด้าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น 
 ๕. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก้าหนด และได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก้าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
 ๒) แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ้าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงผลการด้าเนินงานและผลส้าเร็จของการด้าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ
สถานศึกษาท่ีก้าหนด หรือผลการด้าเนินงานและผลส้าเร็จของการด้าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ 
จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 

๔) เอกสาร หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 ๕) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตราการส่งเสริม 
 

  กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก้าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ชี้น้าสังคม อาทิ การรักชาติ การบ้ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การน้อ มน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้าง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหา
สังคม อาทิ ความขัดแย้ง อบุัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ชื่อตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

๑๐ ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ๕ 

๑๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
น้ าหนัก ๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น

ต่อเนื่องจากการที่สถานศึกษาลงไปปฏิบัติงานในชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชน และเมื่อสถานศึกษา
ถอนตัวออกจากชุมชนนั้นๆ หรือให้การดูแลอยู่ห่างๆ แล้วชุมชนยังสามารถด้าเนินงานต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งแสดงถึงการคงอยู่ของการพัฒนาชุมชนนั้นๆ  

 

เกณฑ์การพิจารณา  
      ดูจากการด้าเนินโครงการพิเศษระดับสถานศึกษาที่สถานศึกษาก้าหนดเพื่อน้ามาปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชน รวมทั้งการน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดท้าหลักสูตรการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
การพัฒนาบุคลากร ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

    ๑. มีแผน/แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนที่ชัดเจน 
    ๒. ชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่อเนื่องเองได้ 
    ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง จากจ้านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
    ๔. ชุมชนที่ด้าเนินโครงการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น 

         ๕. ได้รับการยอมรับจากสังคม หน่วยงาน องค์กรภายนอก 
 



๓๔ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑) โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด้าเนินงาน รวมทั้งความส้าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
 ๒) รายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓) รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินผลโครงการ 
 ๔) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ 
 ๕) หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและสร้าง
คุณค่าต่อสถานศึกษา และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา   
 ๖) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ 
                  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
น้ าหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน) 
 

ค าอธิบาย 
ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการก้าหนดมาตรการ
ที่น้ามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และ/หรือ หน่วยงานสนับสนุน โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการก้าหนด
มาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงในการด้าเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาลโดย
พิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง ดังนี้  

๑) กลุ่มท่ีต้องยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไม่ได้รับการรับรอง 
๒) กลุ่มท่ีต้องรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี 
๓)  กลุ่มท่ีต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คือ สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับ

ดีมาก 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปี ตาม
มาตรการที่น้ามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา 

๑) มีแผนการด้าเนินงานประจ้าปีตามมาตรการที่น้ามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและ 



๓๕ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาที่ยั งไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด) 

๒) มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุน  หรือ
หน่วยงานอื่นๆ  ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๓) มีการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๔) มีผลการด้าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐  
๕) มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา         

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

ปฏิบัติ 
ได้ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้ ๒ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้ ๓ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้ ๔ ข้อ 

ปฏิบัติ 
ได้ ๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑) โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด้าเนินงาน รวมทั้งความส้าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
 ๒) รายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓) รายงานสรุปผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา  
 ๔) เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของสถานศึกษา 
 ๕) เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๖) ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

การรับรองมาตรฐาน 
 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอ/เขต ได้มีการก้าหนดการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ 
 

๑. การรับรองมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ้าเภอ/เขต จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้ 

๑) การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ้าเภอ/เขต ก้าหนดให้มีตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ้านวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้้าหนักรวม ๘๐ คะแนน (โดย      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๔ และตัวบ่งชี้ที่ ๖ มีค่าน้้าหนัก ๑๐ คะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕ มีค่าน้้าหนัก ๒๐ คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ 
๗ - ๘ มีค่าน้้าหนัก ๕ คะแนน) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มีจ้านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้้าหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัวบง่ชี้มี
ค่าน้้าหนัก ๕ คะแนน) และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีจ้านวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้้าหนัก ๑๐ คะแนน (แต่ละตัว
บ่งชี้มีค่าน้้าหนัก ๕ คะแนน) 

 

๒) การค านวณผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้น้าเสนอ โดยการค้านวณผลรายตัวบ่งชี้  และค้านวณผล         
กลุ่มตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ในการค้านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ต้าแหน่ง 
หากทศนิยมต้าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง นอกจากนี้ให้
น้าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพ่ือใช้พิจารณาในการตัดสินผลและ รับรองมาตรฐานคุณภาพขอ ง
สถานศึกษาด้วย ดังรายละเอียดในตาราง 

 
กลุ่มตัวบ่งช้ี จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๘ ๘๐ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ๒ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรการส่งเสริม ๒ ๑๐ 

ภาพรวม ๑๒ ๑๐๐ 

 
 
  



๓๗ 

 

           ๓) เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

 ค่าร้อยละผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาสามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  ๙๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ ดีมาก 

๗๐.๐๑ – ๙๐.๐๐ ดี 
๕๐.๐๑ – ๗๐.๐๐ พอใช้ 
๓๐.๐๑ – ๕๐.๐๐ ต้องปรับปรุง 
  ๐.๐๐ – ๓๐.๐๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 

 ช่วงคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) ระดับคุณภาพ 

๔.๕๐ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๗๕ – ๔.๔๙ ดี 
๓.๐๐ – ๓.๗๔ พอใช้ 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) ระดับคุณภาพ 

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ดีมาก 
๗.๕๐ – ๘.๙๙ ดี 
๖.๐๐ – ๗.๔๙ พอใช้ 
๕.๐๐ – ๕.๙๙ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๔.๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ช่วงคะแนน (เต็ม ๒๐ คะแนน) 
เฉพาะตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ 

๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ ดีมาก 
๑๒.๐๐ – ๑๕.๙๙ ดี 
๘.๐๐ – ๑๑.๙๙ พอใช้ 
๔.๐๐ – ๗.๙๙ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๓.๙๙ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  

 
 
 



๓๘ 

 

           ๔) การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะต้องมีผล
การประเมิน ดังนี้ 

 ๑ ) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่            
๘๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป 

 ๒) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ที่มีระดับคุณภาพแต่ละ      
ตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 ๓) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
๒. การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
 

เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ ความ
เป็นเลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

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

เครือขา่ยการพัฒนาอีก ๙ แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ดี
ขึ้นกว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

 

เงื่อนไข 
๑) เป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นผู้เสนอขอเข้าร่วม

โครงการเอง 
๒) เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือสถานศึกษาแกนน้า หรือ
สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา 

๓) สถานศึกษาแกนน้าจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ . ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย
การพัฒนาอย่างน้อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาจะต้องลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
แกนน้า 

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
๑) สถานศึกษาแกนน้าหรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๑” สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วม

โครงการในกลุ่มนี้จะตอ้งมีคุณสมบัติดังนี ้
(๑.๑) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น หรือ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก
รอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและได้รบัการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจาก สมศ. 

(๑.๒) ในกรณีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ เช่น สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องมีผลการประเมินดีมากและได้การรับรองทุกระดับการศึกษา 



๓๙ 

 

 ๒)  สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๙” เป็นสถานศึกษาที่
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองต่้ากว่าระดับดีมาก กล่าวคือ 
 กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ 
ปรับปรุง 
กรณีท่ีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือด้านการอาชีวศึกษา จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี 
พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง 
 

 หลักเกณฑ์ส าคัญ 
๑) สถานศึกษาแกนน้าในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
๓) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา ในโครงการ “๑ ช่วย ๙”นั้น อาจเป็น

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้  เช่น สถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย 
๙” มีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จ้านวน ๒ แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน จ้านวน ๗ แห่ง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมี
สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาที่เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือข้ันพื้นฐานก็ได้ เ ป็นต้น โดยจะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพ้ืนที่กันก็ได้ 

อาจน้าสถานศึกษาที่มีเจ้าของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนน้าให้เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการ
พัฒนาก็ได้ กรณีนี้สถานศึกษาแกนน้าแต่ละแห่งจะมีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง 

 

ขั้นตอนของโครงการ 
๑) สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเป็นสถานศึกษาแกนน้าในการพัฒนาหรือเรียกว่า

สถานศึกษาท่ีเป็น “๑”ต้องแสดงความจ้านงต่อ สมศ . โดยตรง และจัดท้าข้อเสนอโครงการให้ สมศ . ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเริ่มด้าเนินการอย่างน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการ
ด้าเนินงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น แจ้งรายชื่อสถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายการพัฒนา จ้านวน ๙ แห่ง พร้อม
แผนการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีเป็น “๙” และระยะเวลาที่ใช้เพ่ือการพัฒนา เป็นต้น เพ่ือให้ สมศ . 
ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมิน “๑ ช่วย ๙” 

๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพพ.) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ .) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

๓) สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
๔) สถานศึกษาด้าเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

สมศ. 
๕) สมศ. ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” 
๗) สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินตามโครงการ“๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติมากรรมคุณภาพ เพ่ือ

แสดง ณ สถานศึกษา 



๔๐ 

 

ทั้งนี้  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของ
สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน ว่าเป็นสิ่งที่ได้
ด้าเนินการร่วมกันจริง การพัฒนาที่เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษา ขอรับ
การประเมินเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมด้าเนินการ และก้ากับติดตามตลอดระยะเวลาที่ก้าหนด จนเกิดผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลส าเร็จอย่างแท้จริง  และ
สถานศึกษาท้ัง ๙ แห่งมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มี
สถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล  

 
๓. เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

 ๑)  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ก้าหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน พ .ศ.๒๕๕๘ ส้าหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ .ศ. ๒๕๕๓ ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่     
๓๐ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น หากมิได้ด้าเนินการดังกล่าวให้ส้านักงานรายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้น
สังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 ๒)  กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมส้าเนาแจ้งมายัง สมศ .) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน โดยก้าหนดระยะเวลาให้ต้นสังกัดสามารถ
ทักท้วงแผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน ห ากไม่มีการทักท้วง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ้้าได้
ภายในสองปี นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาส่งแผนพัฒนาไปยังต้นสังกัดและ สมศ .หากสถานศึกษามิได้
ด้าเนินการดังกล่าว ส้านักงานจะไม่ท้าการประเมินซ้้าส้าหรับสถานศึกษานั้น และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรร มการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด้าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
 ๓)  กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และ /หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข และได้รับ
พิจารณาประเมินซ้้า จะด้าเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้ 
 (๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
ปริมาณ ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด มายังส้านักงาน เพื่อ
พิจารณาปรับผลการประเมิน โดยส้านักงานจะไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลก็ได้ 
 (๓.๒) กรณีสถานศึกษา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   ในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
คุณภาพ ส้านักงานจะลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล เพ่ือตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนผลการประเมินจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีส้านักงานหรือคณะ
กรรมการบริหาร สมศ. ก้าหนด 
 


