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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. ส าหรับทุกสังกดั ทุกประเภททีจั่ดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

2. การคิดคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ี: ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลงั ในการคิดเป็นคะแนนเฉลีย่ (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 
 

1. ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งช้ีที ่1 ผู้เรียนเป็นคนดี 

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนด ำรงชีวิตอยำ่งมีคุณค่ำ มีน ้ำใจไมตรี มีจิตอำสำ และมีกำรพฒันำคุณธรรมดำ้นต่ำงๆ อำทิ 

วนิยั สติ กตญัญู เมตตำ อดทน ซ่ือสัตย ์ประหยดั ขยนั ไม่เห็นแก่ตวั ฯลฯ ผำ่นกำรท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพญ็

ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ร้อยละของผูเ้รียนทุกชั้นปีท่ีท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพญ็ประโยชน์ (นอกหลกัสูตร) ไม่นอ้ยกว่ำ 

50 ชัว่โมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด ( 2 คะแนน) 

 

           

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน)  ผูป้ระเมินสุ่มตรวจผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตำมหลกัฐำนของ

สถำนศึกษำ เช่น สมุดบนัทึกควำมดี เป็นตน้ 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 

 มีผูเ้รียนท ำร้ำยร่ำงกำยผูอ่ื้น ลกัทรัพย ์ล่วงละเมิดทำงเพศ เล่นกำรพนนั และคำ้ยำเสพติด ฯลฯ โดย

ครู/อำจำรยแ์ละผูบ้ริหำรไม่ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้หตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดซ ้ ำ

                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพญ็ประโยชน์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                จ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีปฏิบติัตำมหลกัฐำนของสถำนศึกษำ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                       จ ำนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรสุ่มตรวจ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร 

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ร้อยละของผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 และมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีผล

กำรทดสอบระดบัชำติ (O-NET) มีค่ำ T-Score ≥ 40.00 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของคะแนนรวมทุก

ช่วงชั้นท่ีสถำนศึกษำจดักำรเรียนกำรสอน 

 1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 

 4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

 5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 0.63 คะแนน ในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ 

เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 

 มีผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 อ่ำนและเขียนไม่ได้

ตำมเกณฑ์ 

                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีผลกำรทดสอบระดบัชำติ ตำมเกณฑ ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                  จ ำนวนผูเ้รียนทุกช่วงชั้นท่ีสถำนศึกษำจดักำรเรียนกำรสอนทั้งหมด 



สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557  4 

 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด 

ค าอธิบาย 

 ควำมสำมำรถทำงควำมคิดเป็นหน่ึงในทกัษะท่ีส ำคญัของกำรด ำรงชีวิตในสงัคมปัจจุบนั ผูเ้รียนจึงตอ้งมี

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสงัเครำะห์ คิดแกปั้ญหำและคิดสร้ำงสรรค ์

เกณฑ์การประเมนิ 

 ร้อยละของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 และมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีผลกำร

ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสงัเครำะห์ คิดแกปั้ญหำ และคิดสร้ำงสรรคมี์ค่ำ T-Score≥40.00 

กรณีที่ 1 มผีู้เรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 3 และมธัยมศึกษาปีที่ 6 

 1. ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (2 คะแนน) ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 

คะแนน 

 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 และมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (3 คะแนน)  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนด

ร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

กรณีที่ 2 มผีู้เรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมธัยมศึกษาปีที่ 3 

 1. ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (2 คะแนน) ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 

คะแนน 

 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 (3 คะแนน) ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 

คะแนน 

กรณีที่ 3 มผีู้เรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมธัยมศึกษาปีที่ 6 

 1. ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 (2 คะแนน) ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 

คะแนน 

 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 (3 คะแนน) ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 

คะแนน 

กรณีที่ 4 มผีู้เรียนในระดบัช่วงช้ันเดยีว (ประถมศึกษำปีท่ี 6 หรือมธัยมศึกษำปีท่ี 3 หรือมธัยมศึกษำปีท่ี 6) ระดบัช่วง

ชั้นเดียว (5 คะแนน)  

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 5 คะแนน 

 

 

 

                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ ตำมเกณฑ ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                           จ ำนวนผูเ้รียนทุกช่วงชั้นท่ีสถำนศึกษำจดักำรเรียนกำรสอน 
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เงือ่นไข : - 

ตัวบ่งช้ีที ่4 ผู้เรียนมีทกัษะชีวติ  

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนมีทกัษะในกำรดูแลสุขภำพ สำมำรถด ำเนินชีวติประจ ำวนัอยำ่งมีคุณค่ำ ใฝ่เรียนรู้ อยูร่่วมกนั

ในสังคมดว้ยกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งบุคคล จดักำรปัญหำและควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่ง

เหมำะสม ปรับตวัใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดลอ้ม ตลอดจนรู้จกัหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ : (2 คะแนน) 

 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีน ้ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ ์(1 คะแนน)  

 

       

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

 1.2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำทกัษะชีวติประเภทต่ำงๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตร

นำรี ยวุกำชำด รักษำดินแดน ส่งเสริมกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม เมตตำต่อสัตว ์ประหยดัพลงังำน ลดปัญหำควำม

ขดัแยง้ ปรับตวัใหเ้หมำะกบัยุคสมยั ต่อตำ้นส่ิงเสพติด ต่อตำ้นคอรัปชัน่ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อมวล

มนุษย ์เป็นตน้ (1 คะแนน)  

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

หมายเหตุ  1 คน นบัได ้1 กิจกรรมเท่ำนั้น 

  

 

 

 

 

                      จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีน ้ ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                       จ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

                      จ ำนวนผูเ้รียนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำทกัษะชีวติประเภทต่ำงๆ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                       จ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
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 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

 2.1 สุขภำพกำยของผูเ้รียน (1 คะแนน)  

 ผูป้ระเมินสุ่มตรวจผูเ้รียนท่ีมีน ้ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑต์ำมหลกักำรสุ่ม

ตวัอยำ่ง 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

 2.2 พฒันำกำรสุขภำพของผูเ้รียน (1 คะแนน)  

 สถำนศึกษำน ำเสนอรำยช่ือผูเ้รียนท่ีมีน ้ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

ทั้งหมดและท่ีมีพฒันำกำรสุขภำพกำย ผูป้ระเมินสุ่มตรวจตำมหลกักำรสุ่มตวัอยำ่ง 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

 2.3 ผูป้ระเมินสุ่มตรวจทกัษะของผูเ้รียนตำมท่ีโรงเรียนส่งเสริม เช่น วำ่ยน ้ำ เล่นดนตรี มีทกัษะกำร

พิมพ ์เป็นตน้ (1 คะแนน) 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

หมายเหตุ : สถำนศึกษำท่ีมีผลประเมินตำมโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมยั กระทรวง

สำธำรณสุขระดบัเพชร เทียบเท่ำกบั 5 คะแนน ในตวับ่งช้ีน้ี 

เงื่อนไข : - 

                      จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีน ้ ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                               จ ำนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรสุ่มตรวจ 

                                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีพฒันำกำรสุขภำพกำย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีน ้ ำหนกั ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยไม่เป็นไปตำมเกณฑท์ั้งหมด 

                                     จ ำนวนผูเ้รียนท่ีมีทกัษะตำมท่ีโรงเรียนส่งเสริม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                              จ ำนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรสุ่มตรวจ 
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2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที ่5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ 

ค าอธิบาย 

 ครู/อำจำรยป์ฏิบติัตนตำมจรรยำบรรณอยำ่งเคร่งครัด สม ่ำเสมอเป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อผูเ้รียน 

สำมำรถจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนรำยบุคคลพฒันำตนเองอยำ่งเตม็ตำม

ศกัยภำพ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ : (2 คะแนน) 

  1.1 มีกำรระบุคุณธรรมท่ีโดดเด่นและมีแนวปฏิบติัร่วมกนัท่ีน ำไปสู่ควำมเป็นคนดีของครู/

อำจำรย ์

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน สม ่ำเสมอ ต่อเน่ือง 

  1.4 มีกำรส่งเสริมใหค้รู/อำจำรย ์ผูเ้รียน ผูป้กครองประพฤติ ปฏิบติัจนเป็นวถีิชีวิต 

  1.5 มีผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของครู/อำจำรยท่ี์มีลกัษณะควำมดี

ตำมท่ีก ำหนด 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

 ผูป้ระเมินพิจำรณำพฒันำกำรของคะแนน O-NET ทุกช่วงชั้นท่ีเปิดสอนในแต่ละกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

หมายเหตุ 1. คะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีระดบั 80-100 คะแนน ตลอด 3 ปี ถือวำ่มี

พฒันำกำร 

 2. คะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน 2 ปี ใน 3 ปี ถือวำ่มีพฒันำกำร 

 3. กรณีสถำนศึกษำจดักำรศึกษำมำกกวำ่ 1 ช่วงชั้น ใหใ้ชค้่ำเฉล่ียของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน

ทุกช่วงชั้นท่ีเปิดสอน (จ ำนวนช่วงชั้นข้ึนอยูก่บัสถำนศึกษำเปิดสอน) 
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เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะถูกลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่มีครู/อำจำรยท์  ำผดิจรรยำบรรณ โดย

ผูบ้ริหำร/ตน้สังกดั มิไดด้ ำเนินกำรลงโทษ
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ตัวบ่งช้ีที ่6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

ค าอธิบาย 

 ครู/อำจำรย ์น ำประสบกำรณ์จำกกำรสอนมำสร้ำงสรรคห์้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพใน

สถำนศึกษำเพื่อพฒันำผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมหลกัสูตร โดยเนน้ควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบัควำม

สนใจของผูเ้รียน ท ำใหผู้เ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมำใชบ้ริกำรหอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้นั้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ร้อยละของห้องเรียนท่ีสะอำด สุขลกัษณะ สวยงำม (2 คะแนน) 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพท่ีเป็นตน้แบบ อยำ่งนอ้ย 1 หอ้ง (3 คะแนน) 

  2.1 ปฏิบติัไดโ้ดยผูเ้รียนสำมำรถเขำ้ใชไ้ดจ้ริง 

                2.2 ประหยดั ดว้ยภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน หรือใชเ้ทคโนโลยอียำ่งคุม้ค่ำ 

                2.3 ประโยชน์ผเ้รียนไดรั้บควำมรู้ และเกิดทกัษะในกำรปฏิบติังำน 

                2.4 แปลกใหม่ ประยกุตห์รือริเร่ิม โดยควำมร่วมมือกบัครู/อำจำรย ์

                2.5 ปลอดภยัต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 3 คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 

 มีหอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพ มิไดเ้กิดจำกกำรคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคข์องครู/อำจำรย ์

                                         จ ำนวนหอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                           จ ำนวนหอ้งเรียน/แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่7 ครู/อาจารย์มีผลงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

ค าอธิบาย 

 ครู/อำจำรยมี์ผลงำนจำกกำรจดักำรควำมรู้ เช่น คู่มือ ส่ือกำรสอน ส่ิงประดิษฐ ์แบบจ ำลอง งำน

สร้ำงสรรค ์นวตักรรมหรืองำนวจิยัท่ีน ำไปใชใ้นกำรปรับปรุง/พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนจนเกิดผลกบั

ผูเ้รียน 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)  

 ร้อยละของครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีมีผลงำน เช่น คู่มือ ส่ือกำรสอน ส่ิงประดิษฐ ์แบบจ ำลอง งำน

สร้ำงสรรค ์นวตักรรมหรืองำนวจิยัท่ีน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองจำก

สถำนศึกษำ และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน)  

 ผูป้ระเมินตรวจควำมสอดคลอ้งของผลงำนกบักำรปฏิบติัจริงๆของครู/อำจำรย ์

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

เงื่อนไข คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 

 1. มีครู/อำจำรย ์คดัลอกหรือจำ้งวำนใหผู้อ่ื้นท ำผลงำนแทนเพื่อขอวทิยฐำนะ โดยผูบ้ริหำรมิได้

ด ำเนินกำรลงโทษ 

 2. มีผูบ้ริหำรคดัลอกหรือจำ้งวำนใหผู้อ่ื้นท ำผลงำนแทนเพื่อขอวทิยฐำนะ โดยตน้สังกดัมิได้

ด ำเนินกำรลงโทษ 

 

                            จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีมีผลงำนท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                     จ ำนวนครู/อำจำรยท์ั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค าอธิบาย 

 ครู/อำจำรยป์ระจ ำไดรั้บกำรเพิ่มพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์ เพื่อพฒันำควำมรู้/ทกัษะท่ีส ำคญั เช่น 

วธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรวดัประเมินผล กำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค ์ตลอดจนควำมรู้ในวชิำท่ี

สอน เพื่อใหท้นัสมยั ทนัโลก ฯลฯ โดยกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมวชิำกำร/เขำ้รับกำรอบรม/ศึกษำบำงวชิำ/ดู

งำน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในและระหวำ่งสถำนศึกษำ ทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. แลกเปล่ียนเรียนรู้ (2 คะแนน)   

 ร้อยละของครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งเปิดภำคเรียน (นอกเวลำเรียน) อยำ่งนอ้ย 

50 ชัว่โมง/ปี/คน 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. เพิ่มพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์ (3 คะแนน)  

 ร้อยละของครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีไดรั้บกำรเพิ่มพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์ระหวำ่งปิดภำคเรียนอยำ่ง

นอ้ย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

 

 

 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

หมายเหตุ กำรเพิ่มพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์ระหวำ่งปิดภำคเรียน และกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูอำจำรย์

ระหวำ่งเปิดภำคเรียน (นอกเวลำเรียน) ตอ้งสอดคลอ้งกบัวชิำท่ีสอน พร้อมสรุปเป็นรำยงำนท่ีเสนอต่อ

ผูบ้งัคบับญัชำดว้ย 

เงื่อนไข  คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 

 มีครู/อำจำรยล์ะทิ้งกำรสอน 

                        จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีไดรั้บกำรพฒันำระหวำ่งเปิดภำคเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                 จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด 

     จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำท่ีไดรั้บกำรเพ่ิมพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์ระหวำ่งปิดภำคเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                 จ ำนวนครู/อำจำรยท์ั้งหมด 
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3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่9 การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ค าอธิบาย 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหนำ้ท่ี ซ่ึงก ำหนดไวใ้น

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำ่ดว้ยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2543 โดยมุ่งเนน้กำรก ำหนด

นโยบำย ก ำกบั ติดตำม และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน เพื่อกำร

พฒันำปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ผูเ้รียน เอกลกัษณ์

สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี ท่ีทนัสมยัและปฏิบติัได ้

  1.2 มีผลกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 

  1.3 มีกำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ี โดยเนน้กำรก ำกบัติดตำม และสนบัสนุนผูบ้ริหำรใน

กำรปฏิบติังำนตำมแผนท่ีก ำหนด 

  1.4 มีกำรบริหำรจดักำรประชุมท่ีดี เช่น มีกำรก ำหนดวนัประชุมตลอดปี ไม่นอ้ยกวำ่ 4 คร้ัง/ปี 

จดัส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหนำ้ ก ำกบัใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของ

จ ำนวนคร้ังท่ีจดัประชุมทั้งปี 

  1.5 มีกำรน ำผลประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ผลประเมินภำยใน (IQA) โดยตน้สังกดั และผล

ประเมินภำยนอก (EQA) ไปใชป้รับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบโดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินสัมภำษณ์บุคคลต่อไปน้ี 

  1. ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

  2. ผูแ้ทนกรรมกำร 1-2 คน (1 คะแนน) 

  3. ครู/อำจำรย ์3-4 คน (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนนหำกพบวำ่ 
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 มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยไม่มีกำรจดัประชุมจริง
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ตัวบ่งช้ีที ่10 การด าเนินงานของผู้อ านวยการ 

ค าอธิบาย 

 ผูอ้  ำนวยกำรมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสถำนศึกษำ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวตำมหลกัธรรมำภิบำล มีระบบตรวจสอบกำรท ำงำนตำมภำรกิจ 

ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง 

เกณฑ์การประเมิน 

 ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำน ในประเด็นต่อไปน้ี 

 1. มีระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได ้ 

(1 คะแนน) 

 2. ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหนำ้ท่ีของผูอ้  ำนวยกำร โดยคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

 3. ร้อยละของกำรอ่ำนออกเขียนไดข้องผูเ้รียน(ประถมศึกษำ) และ/หรือกำรอ่ำนจบัใจควำม

(มธัยมศึกษำ) โดยผูป้ระเมินสุ่มทดสอบผูเ้รียนตำมหลกักำรสุ่มตวัอยำ่ง (1 คะแนน) 

 

 

 

  กรณมีีผู้เรียนในระดับช่วงช้ันเดียว 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 1 คะแนน 

  กรณมีีผู้เรียนในระดับ 2 ช่วงช้ัน 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 0.5 คะแนนในแต่ละช่วงชั้น 

(ประถมศึกษำ/มธัยมศึกษำ) 

 4. กำรน ำผลกำรประเมินภำยในและภำยนอกมำพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน) 

 5. ผูป้ระเมินสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในประเด็นกำรปฏิบติังำนตำมรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองและกำรน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำสถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่  

 1. มีผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกระท ำกำรทุจริต 

จ ำนวนผูเ้รียนท่ีอ่ำนออกเขียนไดข้องผูเ้รียน (ประถมศึกษำ) และ/หรือกำรอ่ำนจบัใจควำม (มธัยมศึกษำ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                                จ ำนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรสุ่มตรวจ 



สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557  15 

 

 2. มีคะแนน O-Net ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียระดบัประเทศ
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ตัวบ่งช้ีที ่11 การบริหารความเส่ียง 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีผลกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์ จดัล ำดบัควำมส ำคญั จดักำร 

ควบคุม ติดตำม เฝ้ำระวงั ป้องกนั และแกไ้ขควำมเส่ียง ส่งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวติ 

ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง และสงัคม 

ตัวอย่างประเภทความเส่ียง 

 1. กำรคุม้ครองสิทธิเยำวชน และรับผิดชอบคุณภำพผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 

 2. กำรคดักรอง ดูแลผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง และผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรพิเศษ 

 3. กำรออกกลำงคนัซ่ึงมีสำเหตุจำกปัญหำพฤติกรรมผูเ้รียน (กำรตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร กำรทะเลำะวิวำท 

กำรพนนั กำรมัว่สุม กำรควบคุมอำรมณ์ กำรเสพส่ิงเสพติด และกำรติดเกม เป็นตน้) 

 4. กำรเกิดอุบติัภยัภำยในและบริเวณรอบสถำนศึกษำ 

 5. กำรก ำหนดควำมเส่ียงอ่ืนตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเดน็กำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีกำรระบุและจดัอนัดบัควำมเส่ียงภำยใน/ภำยนอก ทั้งเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 

  1.2 มีกำรก ำหนดกลยทุธ์และเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  1.3 มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและประเมินผลกระทบของควำมเส่ียงท่ีจะ

เกิดข้ึน 

  1.4 มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเส่ียงให้นอ้ยลง 

  1.5 มีกำรก ำกบัติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

 ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำนท่ีแสดงผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 สำมำรถควบคุมควำมเส่ียงล ำดบัท่ี 1-5 จำกท่ีก ำหนด (1 คะแนน)  

   ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 เร่ือง เท่ำกบั 1 คะแนน 

  2.2 สำมำรถลดควำมเส่ียงไดทุ้กเร่ืองจำกท่ีก ำหนด (1 คะแนน)  

   ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัไดทุ้กเร่ือง เท่ำกบั 1 คะแนน 

  2.3 ไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ท่ีอยูน่อกเหนือประเภทควำมเส่ียงท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 

เงือ่นไข คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่ 



สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557  17 

 

มีเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกควำมรุนแรง ควำมถ่ี และละเลย โดยไม่มีกำรแกไ้ข ป้องกนั
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ตัวบ่งช้ีที ่12 การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีบุคลำกรประจ ำสำยสนบัสนุนดำ้นวชิำกำร/ธุรกำรท่ีไดรั้บกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1. มีบุคลำกรสำยสนบัสนุนอยำ่งนอ้ย 1 คน (1 คะแนน) 

  2. มีกำรด ำเนินงำนใหบุ้คลำกรสำยสนบัสนุนไดรั้บกำรพฒันำอน่ำงนอ้ย 50ชัว่โมง/ปี/คน  

(1 คะแนน) 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

            ผูป้ระเมินสุ่มสัมภำษณ์บุคลำกรสำยสนบัสนุนในประเด็นต่อไปน้ี 

                1. มีกำรพฒันำ (1 คะแนน) 

  2. มีกำรพฒันำตรงกบังำนท่ีเก่ียวขอ้ง (1 คะแนน) 

  3. มีกำรแบ่งเบำภำระงำนธุรกำรของครู/อำจำรย ์(1 คะแนน) 

เงื่อนไข : - 
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4. ด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน/สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่13 การให้ความร่วมมือทีส่่งผลต่อชุมชน/สังคม 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำสนบัสนุนใหค้รู/อำจำรยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน/สังคม เพื่อก่อใหเ้กิดกำร

เปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึนต่อชุมชน/สังคมจำกควำมร่วมมือระหวำ่งสถำนศึกษำกบัชุมชน/สังคมและเกิดกำร

ถ่ำยโอนควำมรู้ระหวำ่งสถำนศึกษำกบัชุมชน/สังคม 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/

สังคม 

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่กำรปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

  1.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อสถำนศึกษำไดค้ะแนนประเมินไม่นอ้ยกวำ่ 

80 จำก 100 คะแนน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำนโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุด อยำ่งนอ้ย 1 โครงกำร ในประเด็น

ต่อไปน้ี 

  2.1 มีควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนอยำ่งไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี (1 คะแนน) 

  2.2 มีควำมย ัง่ยนื พึ่งพำตนเอง ด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ใชง้บประมำณสถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

  2.3 ไดรั้บรำงวลั/กำรยอมรับ/ยกยอ่ง จำกชุมชน สังคม (1 คะแนน) 

หมายเหตุ อำจเป็นโครงกำรเดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 14 หรือไม่ก็ได ้

เงื่อนไข : – 
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ตัวบ่งช้ีที ่14 การให้ความร่วมมือกบัชุมชน/สังคมทีส่่งผลต่อสถานศึกษา 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเกิดจำกกิจกรรมควำมร่วมมือกบัชุมชน/สังคมไป

พฒันำกำรเรียนกำรสอน และสถำนศึกษำ เพื่อเป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อสถำนศึกษำอ่ืน 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนด ำเนินกำรควำมร่วมมือกบัชุมชน/สังคมในดำ้นต่ำงๆ 

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่กำรปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

  1.4 มีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู/อำจำรยแ์ละบุคลำกร 

  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีมีต่อควำมร่วมมือกบัชุมชน/

สังคม ไดค้ะแนนประเมินไม่นอ้ยกวำ่ 80 จำก 100 คะแนน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำนโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุด อยำ่งนอ้ย 1 โครงกำร ในประเด็น

ต่อไปน้ี 

   2.1 มีผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัควำมส ำเร็จ ในกำรร่วมมือกบัชุมชน/สังคม (1 คะแนน) 

  2.2 มีกำรเผยแพร่และขยำยผลในสถำนศึกษำอ่ืน อยำ่งนอ้ย 9 แห่ง (1 คะแนน)  

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัไดอ้ยำ่งนอ้ย 9 แห่ง เท่ำกบั 1 คะแนน 

                2.3 ไดรั้บรำงวลั/กำรยอมรับ/ยกยอ่ง จำกชุมชน สังคม (1 คะแนน) 

หมายเหตุ อำจเป็นโครงกำรเดียวกบัตวับ่งช้ีท่ี 13 หรือไม่ก็ได ้

เงื่อนไข : – 
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5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวฒันธรรม 

ค าอธิบาย 

 ควำมดีควำมงำมในมิติของศิลปะและวฒันธรรม คือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะเฉพำะของคนและ

สังคมนั้นๆ ซ่ึงมีกำรสืบทอดและปรับเปล่ียนไปตำมกำลเวลำ สถำนศึกษำจึงควรเป็นแหล่งใหค้วำมรู้และ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขำ้ใจ เห็นคุณค่ำศิลปะและวฒันธรรม โดยเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนกำร

สอนและกำรด ำรงชีวติ ก่อใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมท่ีดีงำม 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีกิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีควำมรัก ควำมนิยม ควำมช่ืนชมควำมเป็นไทย 

  1.2 มีกิจกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีทกัษะฝีมือ ดำ้นศิลปะและวฒันธรรมไทย และประเพณีท่ีดี

งำม 

  1.3 มีกำรจดัหำงบประมำณหรือทรัพยำกรสนบัสนุนแหล่งเงินทุนทั้งจำกภำยใน/ภำยนอก 

  1.4 มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

  1.5 มีกำรจดัใหส้ถำนศึกษำเป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้นศิลปะและวฒันธรรม 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำน ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

  2.1 มีกำรจดัพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะและวฒันธรรมอยำ่งต่อเน่ือง 

(1 คะแนน) 

  2.2 มีควำมร่วมมือของผูเ้รียนและบุคลกรในกำรจดักิจกรรม (1 คะแนน) 

  2.3 ไดรั้บรำงวลั/กำรยอมรับ/ยกยอ่งจำกชุมชน/สังคม (1 คะแนน) 

เงื่อนไข คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำร

ประเมินภำยนอกเท่ำนั้น 

 



สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557  22 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่16 การพฒันาสุนทรียภาพ 

ค าอธิบาย 

 ควำมรู้สึกท่ีดีงำม อนัเกิดจำกกำรไดเ้ห็นไดส้ัมผสัส่ิงท่ีมีคุณค่ำทำงศิลปะและวฒันธรรม ทั้งของ

สำกลและของไทย จึงจ ำเป็นตอ้งใหก้ำรเรียนรู้ ปลูกฝังพฒันำแก่ผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดกำรช่ืนชม ซึมซบั สู่ทกัษะ

ทำงอำรมณ์ท่ีสุนทรีย ์อนัเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรพฒันำผูเ้รียนสู่ควำมเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภำพ

อยำ่งมีรสนิยม 

ประเภทโครงการ 

 1. โครงกำรพฒันำผูเ้รียนและบุคลำกรใหมี้ทศันคติ และค่ำนิยมท่ีดีต่อศิลปะและวฒันธรรม 

 2. โครงกำรพฒันำโรงเรียนใหน่้ำอยูน่่ำเรียน 

 3. โครงกำรสืบสำนประเพณี ใหมี้ส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนและบุคลำกร 

  1.2 มีกิจกรรมพฒันำโรงเรียน 

  1.3 มีกิจกรรมสืบสำนประเพณี 

  1.4 มีกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน 

  1.5 มีกำรประมวลควำมรู้ ประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำร และผลกระทบท่ีมีต่อ

ผูเ้รียน สถำนศึกษำ ชุมชน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจสภำพจริงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

  2.1 อำคำรสถำนท่ี เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อกำรใชง้ำน (1 คะแนน) 

  2.2 ภูมิสถำปัตย ์มีควำมสอดคลอ้งกบัธรรมชำติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเหมำะสม (1 

คะแนน) 

  2.3 สภำพแวดลอ้มสะอำด สุขลกัษณะ สวยงำม (1 คะแนน) 
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เงื่อนไข คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบวำ่มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำร

ประเมินภำยนอกเท่ำนั้น
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6. ด้านอตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 

ตัวบ่งช้ีที ่17 อตัลกัษณ์ผู้เรียน 

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนตำมปรัชญำ ปณิธำน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ำรจดัตั้ง

สถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดอตัลกัษณ์ผูเ้รียนของสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมและปฏิบติัได ้

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่กำรปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

  1.4 มีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู/อำจำรย ์บุคลำกร และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

  1.5 มีกำรประเมินผลผูเ้รียนท่ีปรำกฏอตัลกัษณ์ ไดค้ะแนนแผลประเมินไม่นอ้ยกวำ่ 80 จำก 100 

คะแนน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

 ผูป้ระเมินสุ่มตรวจเพื่อยนืยนัอตัลกัษณ์ของผูเ้รียน ตำมหลกักำรสุ่มตวัอยำ่ง 

 

 

  

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบโดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

หมายเหตุ อตัลกัษณ์ผูเ้รียนของสถำนศึกษำ ตอ้งเป็นอตัลกัษณ์เดียว 

 

                         จ ำนวนผูเ้รียนท่ีปรำกฏอตัลกัษณ์เป็นไปตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X  100 

                                             จ ำนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บกำรสุ่มตรวจ 
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ตัวบ่งช้ีที ่18 เอกลกัษณ์สถานศึกษา 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีเอกลกัษณ์ท่ีสะทอ้นควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำมพนัธกิจ/

วตัถุประสงคแ์ละบริบทของสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลกัษณ์สถำนศึกษำท่ีเหมำะสมและปฏิบติัได ้

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่กำรปฏิบติัท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

  1.4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 

  1.5 มีผลกำรประเมินท่ีสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนจำกประชำคม ไดค้ะแนนผลประเมินไม่

นอ้ยกวำ่ 80 จำก 100 คะแนน 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำน ในประเด็นต่อไปน้ี 

  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนท่ีเก่ียวกบัเอกลกัษณ์สถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

  2.2 ไดรั้บรำงวลั/กำรยอมรับ/ยกยอ่งในมิติต่ำงๆ  (1 คะแนน) 

  2.3 มีควำมเป็น “ตน้แบบ” วิธีด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ และมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ดำ้น

กระบวนกำรสู่สถำนศึกษำอ่ืน (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : - 
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7. ด้านมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที ่19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ค าอธิบาย 

 ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถและทกัษะกำรส่ือสำรดว้ยภำษำองักฤษ เพื่อใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลง 

สำมำรถส่ือสำรและสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบันำนำประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ควำมสำมำรถดำ้นภำษำองักฤษของผูเ้รียนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (2 คะแนน) พิจำรณำจำก 

  1. ใชห้ลกัฐำนแรกเขำ้และ/หรือส ำเร็จกำรศึกษำ หรือ 

  2. ใชค้ะแนนจำกคะแนนทดสอบภำษำองักฤษของสถำนศึกษำ 

  ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 ไม่ต ่ำกวำ่ระดบั A0 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ 

      ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ไม่ต ่ำกวำ่ระดบั A1 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ 

  ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ไม่ต ่ำกวำ่ระดบั A2 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือเทียบเท่ำ 

  พจิารณาจากผู้ทีไ่ด้คะแนนในระดับต่างๆ (A1 A2 B1 B2 C1 และ C2) 

 กรณีที ่1  ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 

  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขำ้รับกำรทดสอบท่ีไดค้ะแนนระดบั A0 

 กรณีที ่2  ผูเ้รียนมธัยมศึกษำปีท่ี 3 

             ผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของผูส้อบไดใ้นระดบัต่ำงๆ 

 หมายเหตุ ถำ้เศษเกิน 1 ใหน้บัเป็น 1 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดใหด้ชันีช้ีวดัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษมีค่ำ 1 เท่ำกบั 2 

คะแนน 

 กรณีที ่3 ผูเ้รียนมธัยมศึกษำปีท่ี 6 

 

 

 

          หมายเหตุ ถำ้เศษเกิน 2 ใหน้บัเป็น 2 

ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของผูส้อบไดใ้นระดบัต่ำงๆ 

--------------------------------------------------------- 

                                   2 
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          ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดให้ดชันีช้ีวดัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษมีค่ำ 1 เท่ำกบั 2 

คะแนน 

หมายเหตุ: การคิดค านวณให้คิดตามทีส่ถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหากมีมากกว่า 1 กรณใีห้คิดค่าเฉลีย่ 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

 ผูป้ระเมินทดสอบควำมสำมำรถดำ้นภำษำองักฤษของผูเ้รียนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมกลุ่ม

ตวัอยำ่งท่ีสถำนศึกษำ น ำเสนอตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกบั 3 คะแนน 

เงื่อนไข :- 
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ตัวบ่งช้ีที ่20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

ค าอธิบาย 

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชนสังคม รอบสถำนศึกษำ เช่น กำรช้ีแนะ 

ป้องกนั และ/หรือแกปั้ญหำสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยภำครัฐ สภำพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจงัหวดั 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ และ/หรือช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำนศึกษำ 

  1.2 มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีและระดบัควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 

  1.3 มีแนวปฏิบติัและกระบวนกำรท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

  1.4 มีระบบและกลไกขบัเคล่ือนสู่กำรปฏิบติั และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกเก่ียวขอ้ง 

  1.5 มีผลกำรประเมินกำรแกปั้ญหำท่ีมีสัมฤทธิผลตรงตำมควำมตอ้งกำรของชุมชน ไดค้ะแนน

ผลประเมินไม่นอ้ยกวำ่ 80 จำก 100 คะแนน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ำกบั 2 คะแนน 

 2. หลกัฐำนเชิงประจกัษ ์(3 คะแนน) 

  ผูป้ระเมินตรวจหลกัฐำน ในประเด็นต่อไปน้ี 

  2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่วมมือกบัสถำนศึกษำอ่ืนในกำรพฒันำวชิำกำร อยำ่งนอ้ย 9 แห่ง 

(1 คะแนน) 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัไดอ้ยำ่งนอ้ย 9 แห่ง เท่ำกบั 1 คะแนน 

  2.2 มีผลควำมร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จงัหวดั ในกำรป้องกนั แกปั้ญหำ และ/หรือกำร

พฒันำตำมบริบทของพื้นท่ี อยำ่งนอ้ย 3 ประเด็น (1 คะแนน) 

  ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบติัไดอ้ยำ่งนอ้ย 3 ประเด็น เท่ำกบั 1 คะแนน 

  2.3 ไดรั้บรำงวลั/กำรยอมรับ/ยกยอ่งระดบัชำติ/นำนำชำติ (1 คะแนน) 

หมายเหตุ ตอ้งไม่เป็นโครงกำรเดียวกบัตวับ่งช้ี 13 และตวับ่งช้ี 14 

เงื่อนไข :- 


