ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมิน
สมศ.รอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
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ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมิน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. สาหรับทุกสั งกัด ทุกประเภททีจ่ ัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
2. การคิดคะแนนแต่ ละตัวบ่ งชี้: ใช้ ข้อมูล 3 ปี ย้ อนหลัง ในการคิดเป็ นคะแนนเฉลีย่ (ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง)
1. ด้ านคุณภาพศิษย์
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ผู้เรี ยนเป็ นคนดี
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ มีน้ ำใจไมตรี มีจิตอำสำ และมีกำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนต่ำงๆ อำทิ
วินยั สติ กตัญญู เมตตำ อดทน ซื่ อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตวั ฯลฯ ผ่ำนกำรทำงำน ทำกิจกรรม บำเพ็ญ
ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี ที่ทำงำน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสู ตร) ไม่นอ้ ยกว่ำ
50 ชัว่ โมง/ปี /คน ต่อจำนวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด ( 2 คะแนน)
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ทำงำน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตำมหลักฐำนของ
สถำนศึกษำ เช่น สมุดบันทึกควำมดี เป็ นต้น
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ปฏิบตั ิตำมหลักฐำนของสถำนศึกษำ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
มีผเู ้ รี ยนทำร้ำยร่ ำงกำยผูอ้ ื่น ลักทรัพย์ ล่วงละเมิดทำงเพศ เล่นกำรพนัน และค้ำยำเสพติด ฯลฯ โดย
ครู /อำจำรย์และผูบ้ ริ หำรไม่ได้ดำเนิ นกำรแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดซ้ ำ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2 ผู้เรี ยนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสู ตร
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรเรี ยนรู ้ที่กำหนดไว้ในหลักสู ตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละของผูเ้ รี ยนในระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 มัธยมศึกษำปี ที่ 3 และมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ที่มีผล
กำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) มีค่ำ T-Score ≥ 40.00 ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ของคะแนนรวมทุก
ช่วงชั้นที่สถำนศึกษำจัดกำรเรี ยนกำรสอน
1. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
2. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์
3. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้วทิ ยำศำสตร์
4. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้สุขศึกษำและพลศึกษำ
6. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ
7. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำต่ำงประเทศ
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติ ตำมเกณฑ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนทุกช่วงชั้นที่สถำนศึกษำจัดกำรเรี ยนกำรสอนทั้งหมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 0.63 คะแนน ในแต่ละสำระกำรเรี ยนรู ้
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
มีผเู ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 มัธยมศึกษำปี ที่ 3 อ่ำนและเขียนไม่ได้
ตำมเกณฑ์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คาอธิบาย
ควำมสำมำรถทำงควำมคิดเป็ นหนึ่งในทักษะที่สำคัญของกำรดำรงชีวิตในสังคมปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนจึงต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์
เกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละของผูเ้ รี ยนระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 มัธยมศึกษำปี ที่ 3 และมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ที่มีผลกำร
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์มีค่ำ T-Score≥40.00
กรณีที่ 1 มีผ้ เู รียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1. ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 (2 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2
คะแนน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 และมัธยมศึกษำปี ที่ 6 (3 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนด
ร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
กรณีที่ 2 มีผ้ เู รียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 (2 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2
คะแนน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 (3 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3
คะแนน
กรณีที่ 3 มีผ้ เู รียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 (2 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2
คะแนน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 (3 คะแนน) ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3
คะแนน
กรณีที่ 4 มีผ้ เู รียนในระดับช่ วงชั้นเดียว (ประถมศึกษำปี ที่ 6 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 3 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 6) ระดับช่วง
ชั้นเดียว (5 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ ตำมเกณฑ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนทุกช่วงชั้นที่สถำนศึกษำจัดกำรเรี ยนกำรสอน
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เงือ่ นไข : -

ตัวบ่ งชี้ที่ 4 ผู้เรี ยนมีทกั ษะชี วติ
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในกำรดูแลสุ ขภำพ สำมำรถดำเนินชี วติ ประจำวันอย่ำงมีคุณค่ำ ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยกำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบุคคล จัดกำรปั ญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ ได้อย่ำง
เหมำะสม ปรับตัวให้ทนั กับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม ตลอดจนรู ้จกั หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ : (2 คะแนน)
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่ วนสู ง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ (1 คะแนน)
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้ำร่ วมกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวติ ประเภทต่ำงๆ เช่น กิจกรรมลูกเสื อ เนตร
นำรี ยุวกำชำด รักษำดินแดน ส่ งเสริ มกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม เมตตำต่อสัตว์ ประหยัดพลังงำน ลดปั ญหำควำม
ขัดแย้ง ปรับตัวให้เหมำะกับยุคสมัย ต่อต้ำนสิ่ งเสพติด ต่อต้ำนคอรัปชัน่ และกิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะเพื่อมวล
มนุษย์ เป็ นต้น (1 คะแนน)
จำนวนผูเ้ รี ยนที่เข้ำร่ วมกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวติ ประเภทต่ำงๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
หมายเหตุ 1 คน นับได้ 1 กิจกรรมเท่ำนั้น
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 สุ ขภำพกำยของผูเ้ รี ยน (1 คะแนน)
ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่ วนสู ง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ตำมหลักกำรสุ่ ม
ตัวอย่ำง
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
2.2 พัฒนำกำรสุ ขภำพของผูเ้ รี ยน (1 คะแนน)
สถำนศึกษำนำเสนอรำยชื่อผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่ วนสู ง สมรรถภำพทำงกำยไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์
ทั้งหมดและที่มีพฒั นำกำรสุ ขภำพกำย ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจตำมหลักกำรสุ่ มตัวอย่ำง
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีพฒั นำกำรสุขภำพกำย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภำพทำงกำยไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์ท้ งั หมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
2.3 ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจทักษะของผูเ้ รี ยนตำมที่โรงเรี ยนส่ งเสริ ม เช่น ว่ำยน้ ำ เล่นดนตรี มีทกั ษะกำร
พิมพ์ เป็ นต้น (1 คะแนน)
จำนวนผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะตำมที่โรงเรี ยนส่งเสริ ม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
หมายเหตุ : สถำนศึกษำที่มีผลประเมินตำมโครงกำรโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภำพ กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุ ขระดับเพชร เทียบเท่ำกับ 5 คะแนน ในตัวบ่งชี้ น้ ี
เงื่อนไข : -
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2. ด้ านคุณภาพครู /อาจารย์
ตัวบ่ งชี้ที่ 5 ครู /อาจารย์ เป็ นคนดี มีความสามารถ
คาอธิบาย
ครู /อำจำรย์ปฏิบตั ิตนตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่ งครัด สม่ำเสมอเป็ นแบบอย่ำงที่ดีต่อผูเ้ รี ยน
สำมำรถจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรำยบุคคลพัฒนำตนเองอย่ำงเต็มตำม
ศักยภำพ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ : (2 คะแนน)
1.1 มีกำรระบุคุณธรรมที่โดดเด่นและมีแนวปฏิบตั ิร่วมกันที่นำไปสู่ ควำมเป็ นคนดีของครู /
อำจำรย์
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีกำรดำเนิ นงำนที่ชดั เจน สม่ำเสมอ ต่อเนื่ อง
1.4 มีกำรส่ งเสริ มให้ครู /อำจำรย์ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองประพฤติ ปฏิบตั ิจนเป็ นวิถีชีวิต
1.5 มีผลกำรประเมินควำมสำเร็ จ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของครู /อำจำรย์ที่มีลกั ษณะควำมดี
ตำมที่กำหนด
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินพิจำรณำพัฒนำกำรของคะแนน O-NET ทุกช่วงชั้นที่เปิ ดสอนในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรี ยนรู้
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
หมายเหตุ 1. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ที่ระดับ 80-100 คะแนน ตลอด 3 ปี ถือว่ำมี
พัฒนำกำร
2. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น 2 ปี ใน 3 ปี ถือว่ำมีพฒั นำกำร
3. กรณี สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำมำกกว่ำ 1 ช่วงชั้น ให้ใช้ค่ำเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ใน
ทุกช่วงชั้นที่เปิ ดสอน (จำนวนช่วงชั้นขึ้นอยูก่ บั สถำนศึกษำเปิ ดสอน)
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เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะถูกลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีครู /อำจำรย์ทำผิดจรรยำบรรณ โดย
ผูบ้ ริ หำร/ต้นสังกัด มิได้ดำเนิ นกำรลงโทษ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6 ครู /อาจารย์ สร้ างสรรค์ ห้องเรียน/แหล่ งเรียนรู้ คุณภาพ
คาอธิบาย
ครู /อำจำรย์ นำประสบกำรณ์จำกกำรสอนมำสร้ำงสรรค์ห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้คุณภำพใน
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมหลักสู ตร โดยเน้นควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำม
สนใจของผูเ้ รี ยน ทำให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และมำใช้บริ กำรห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้น้ นั อย่ำงสม่ำเสมอ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ร้อยละของห้องเรี ยนที่สะอำด สุ ขลักษณะ สวยงำม (2 คะแนน)
จำนวนห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้คุณภำพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั หมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2 คะแนน
2. ห้องเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้คุณภำพที่เป็ นต้นแบบ อย่ำงน้อย 1 ห้อง (3 คะแนน)
2.1 ปฏิบตั ิได้โดยผูเ้ รี ยนสำมำรถเข้ำใช้ได้จริ ง
2.2 ประหยัด ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น หรื อใช้เทคโนโลยีอย่ำงคุม้ ค่ำ
2.3 ประโยชน์ผเ้ รี ยนได้รับควำมรู ้ และเกิดทักษะในกำรปฏิบตั ิงำน
2.4 แปลกใหม่ ประยุกต์หรื อริ เริ่ ม โดยควำมร่ วมมือกับครู /อำจำรย์
2.5 ปลอดภัยต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 3 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
มีหอ้ งเรี ยน/แหล่งเรี ยนรู ้คุณภำพ มิได้เกิดจำกกำรคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ของครู /อำจำรย์
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ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ครู /อาจารย์ มีผลงานทีน่ าไปใช้ ประโยชน์
คาอธิบาย
ครู /อำจำรย์มีผลงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู ้ เช่น คู่มือ สื่ อกำรสอน สิ่ งประดิษฐ์ แบบจำลอง งำน
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมหรื องำนวิจยั ที่นำไปใช้ในกำรปรับปรุ ง/พัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนจนเกิดผลกับ
ผูเ้ รี ยน
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
ร้อยละของครู /อำจำรย์ประจำที่มีผลงำน เช่น คู่มือ สื่ อกำรสอน สิ่ งประดิษฐ์ แบบจำลอง งำน
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมหรื องำนวิจยั ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ซึ่งได้รับกำรรับรองจำก
สถำนศึกษำ และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครู /อำจำรย์ประจำที่มีผลงำนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนครู /อำจำรย์ท้ งั หมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจควำมสอดคล้องของผลงำนกับกำรปฏิบตั ิจริ งๆของครู /อำจำรย์
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
เงื่อนไข คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
1. มีครู /อำจำรย์ คัดลอกหรื อจ้ำงวำนให้ผอู้ ื่นทำผลงำนแทนเพื่อขอวิทยฐำนะ โดยผูบ้ ริ หำรมิได้
ดำเนินกำรลงโทษ
2. มีผบู ้ ริ หำรคัดลอกหรื อจ้ำงวำนให้ผอู ้ ื่นทำผลงำนแทนเพื่อขอวิทยฐำนะ โดยต้นสังกัดมิได้
ดำเนินกำรลงโทษ

สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วันที่ 17 มิถนุ ายน 2557

10

ตัวบ่ งชี้ที่ 8 ครู /อาจารย์ ได้ รับการเพิม่ พูนความรู้ /ประสบการณ์
คาอธิบาย
ครู /อำจำรย์ประจำได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู ้/ประสบกำรณ์ เพื่อพัฒนำควำมรู ้/ทักษะที่สำคัญ เช่น
วิธีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กำรวัดประเมินผล กำรส่ งเสริ มควำมคิดสร้ำงสรรค์ ตลอดจนควำมรู ้ในวิชำที่
สอน เพื่อให้ทนั สมัย ทันโลก ฯลฯ โดยกำรเข้ำร่ วมกำรประชุมวิชำกำร/เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำบำงวิชำ/ดู
งำน/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภำยในและระหว่ำงสถำนศึกษำ ทั้งในและ/หรื อต่ำงประเทศ
เกณฑ์ การประเมิน
1. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (2 คะแนน)
ร้อยละของครู /อำจำรย์ประจำที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่ำงเปิ ดภำคเรี ยน (นอกเวลำเรี ยน) อย่ำงน้อย
50 ชัว่ โมง/ปี /คน
จำนวนครู /อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรพัฒนำระหว่ำงเปิ ดภำคเรี ยน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนครู /อำจำรย์ประจำทั้งหมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2 คะแนน
2. เพิ่มพูนควำมรู ้/ประสบกำรณ์ (3 คะแนน)
ร้อยละของครู /อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู ้/ประสบกำรณ์ระหว่ำงปิ ดภำคเรี ยนอย่ำง
น้อย 50 ชัว่ โมง/ปี /คน
จำนวนครู /อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู ้/ประสบกำรณ์ระหว่ำงปิ ดภำคเรี ยน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนครู /อำจำรย์ท้ งั หมด

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
หมายเหตุ กำรเพิ่มพูนควำมรู ้/ประสบกำรณ์ระหว่ำงปิ ดภำคเรี ยน และกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของครู อำจำรย์
ระหว่ำงเปิ ดภำคเรี ยน (นอกเวลำเรี ยน) ต้องสอดคล้องกับวิชำที่สอน พร้อมสรุ ปเป็ นรำยงำนที่เสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชำด้วย
เงื่อนไข คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
มีครู /อำจำรย์ละทิ้งกำรสอน
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3. ด้ านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 9 การดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
คาอธิบาย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่ งกำหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิ กำรว่ำด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2543 โดยมุ่งเน้นกำรกำหนด
นโยบำย กำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน เพื่อกำร
พัฒนำปรับปรุ งคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผลสำเร็ จตำมเป้ ำหมำยที่กำหนด
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีกำรกำหนดนโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน เอกลักษณ์
สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ที่ทนั สมัยและปฏิบตั ิได้
1.2 มีผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสู ตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
1.3 มีกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเน้นกำรกำกับติดตำม และสนับสนุนผูบ้ ริ หำรใน
กำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนที่กำหนด
1.4 มีกำรบริ หำรจัดกำรประชุมที่ดี เช่น มีกำรกำหนดวันประชุมตลอดปี ไม่นอ้ ยกว่ำ 4 ครั้ง/ปี
จัดส่ งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ กำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70 ของ
จำนวนครั้งที่จดั ประชุมทั้งปี
1.5 มีกำรนำผลประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ผลประเมินภำยใน (IQA) โดยต้นสังกัด และผล
ประเมินภำยนอก (EQA) ไปใช้ปรับปรุ งคุณภำพกำรศึกษำ
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อเท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินสัมภำษณ์บุคคลต่อไปนี้
1. ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (1 คะแนน)
2. ผูแ้ ทนกรรมกำร 1-2 คน (1 คะแนน)
3. ครู /อำจำรย์ 3-4 คน (1 คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำ
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มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยไม่มีกำรจัดประชุมจริ ง
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ตัวบ่ งชี้ที่ 10 การดาเนินงานของผู้อานวยการ
คาอธิบาย
ผูอ้ ำนวยกำรมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิ ผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวตำมหลักธรรมำภิบำล มีระบบตรวจสอบกำรทำงำนตำมภำรกิจ
ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้
1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เป็ นปัจจุบนั (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้
(1 คะแนน)
2. ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของผูอ้ ำนวยกำร โดยคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ (1 คะแนน)
3. ร้อยละของกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผูเ้ รี ยน(ประถมศึกษำ) และ/หรื อกำรอ่ำนจับใจควำม
(มัธยมศึกษำ) โดยผูป้ ระเมินสุ่ มทดสอบผูเ้ รี ยนตำมหลักกำรสุ่ มตัวอย่ำง (1 คะแนน)
จำนวนผูเ้ รี ยนที่อ่ำนออกเขียนได้ของผูเ้ รี ยน (ประถมศึกษำ) และ/หรื อกำรอ่ำนจับใจควำม (มัธยมศึกษำ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

กรณีมีผ้ เู รียนในระดับช่ วงชั้ นเดียว
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
กรณีมีผ้ เู รียนในระดับ 2 ช่ วงชั้ น
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 0.5 คะแนนในแต่ละช่วงชั้น
(ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ)
4. กำรนำผลกำรประเมินภำยในและภำยนอกมำพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน (1 คะแนน)
5. ผูป้ ระเมินสัมภำษณ์ผบู้ ริ หำรสถำนศึกษำในประเด็นกำรปฏิบตั ิงำนตำมรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองและกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ (1 คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
1. มีผบู้ ริ หำรสถำนศึกษำกระทำกำรทุจริ ต
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วันที่ 17 มิถนุ ายน 2557

14

2. มีคะแนน O-Net ของทุกกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ ยง
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญ จัดกำร
ควบคุม ติดตำม เฝ้ ำระวัง ป้ องกัน และแก้ไขควำมเสี่ ยง ส่ งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี ยหำยต่อชีวติ
ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง และสังคม
ตัวอย่ างประเภทความเสี่ ยง
1. กำรคุม้ ครองสิ ทธิ เยำวชน และรับผิดชอบคุณภำพผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
2. กำรคัดกรอง ดูแลผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง และผูท้ ี่มีควำมต้องกำรพิเศษ
3. กำรออกกลำงคันซึ่ งมีสำเหตุจำกปัญหำพฤติกรรมผูเ้ รี ยน (กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำรทะเลำะวิวำท
กำรพนัน กำรมัว่ สุ ม กำรควบคุมอำรมณ์ กำรเสพสิ่ งเสพติด และกำรติดเกม เป็ นต้น)
4. กำรเกิดอุบตั ิภยั ภำยในและบริ เวณรอบสถำนศึกษำ
5. กำรกำหนดควำมเสี่ ยงอื่นตำมบริ บทของสถำนศึกษำ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีกำรระบุและจัดอันดับควำมเสี่ ยงภำยใน/ภำยนอก ทั้งเชิงปริ มำณ/เชิงคุณภำพ
1.2 มีกำรกำหนดกลยุทธ์และเป้ ำหมำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
1.3 มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ ยงและประเมินผลกระทบของควำมเสี่ ยงที่จะ
เกิดขึ้น
1.4 มีกำรกำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเสี่ ยงให้นอ้ ยลง
1.5 มีกำรกำกับติดตำม ประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำนที่แสดงผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
2.1 สำมำรถควบคุมควำมเสี่ ยงลำดับที่ 1-5 จำกที่กำหนด (1 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 เรื่ อง เท่ำกับ 1 คะแนน
2.2 สำมำรถลดควำมเสี่ ยงได้ทุกเรื่ องจำกที่กำหนด (1 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ทุกเรื่ อง เท่ำกับ 1 คะแนน
2.3 ไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่อยูน่ อกเหนื อประเภทควำมเสี่ ยงที่กำหนด (1 คะแนน)
เงือ่ นไข คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ี จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ
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มีเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมรุ นแรง ควำมถี่ และละเลย โดยไม่มีกำรแก้ไข ป้ องกัน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุ รกำรที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู ้
ประสบกำรณ์ ทั้งในและต่ำงประเทศ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1. มีบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงน้อย 1 คน (1 คะแนน)
2. มีกำรดำเนิ นงำนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำอน่ำงน้อย 50ชัว่ โมง/ปี /คน
(1 คะแนน)
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินสุ่ มสัมภำษณ์บุคลำกรสำยสนับสนุนในประเด็นต่อไปนี้
1. มีกำรพัฒนำ (1 คะแนน)
2. มีกำรพัฒนำตรงกับงำนที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)
3. มีกำรแบ่งเบำภำระงำนธุ รกำรของครู /อำจำรย์ (1 คะแนน)
เงื่อนไข : -
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4. ด้ านความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน/สั งคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 การให้ ความร่ วมมือทีส่ ่ งผลต่ อชุ มชน/สั งคม
คาอธิบาย
สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครู /อำจำรย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน/สังคม เพื่อก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ ึนต่อชุมชน/สังคมจำกควำมร่ วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน/สังคมและเกิดกำร
ถ่ำยโอนควำมรู ้ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน/สังคม
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดแผนงำนกำรนำควำมรู ้และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ กำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
1.4 กำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อสถำนศึกษำได้คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่ำ
80 จำก 100 คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็ จที่สุด อย่ำงน้อย 1 โครงกำร ในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 มีควำมต่อเนื่ องในกำรดำเนินงำนอย่ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี (1 คะแนน)
2.2 มีควำมยัง่ ยืน พึ่งพำตนเอง ดำเนินกำรได้โดยไม่ใช้งบประมำณสถำนศึกษำ (1 คะแนน)
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน สังคม (1 คะแนน)
หมายเหตุ อำจเป็ นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 14 หรื อไม่ก็ได้
เงื่อนไข : –
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ตัวบ่ งชี้ที่ 14 การให้ ความร่ วมมือกับชุ มชน/สั งคมทีส่ ่ งผลต่ อสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่เกิดจำกกิจกรรมควำมร่ วมมือกับชุมชน/สังคมไป
พัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน และสถำนศึกษำ เพื่อเป็ นแบบอย่ำงที่ดีต่อสถำนศึกษำอื่น
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดแผนดำเนินกำรควำมร่ วมมือกับชุมชน/สังคมในด้ำนต่ำงๆ
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ กำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
1.4 มีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู /อำจำรย์และบุคลำกร
1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่มีต่อควำมร่ วมมือกับชุมชน/
สังคม ได้คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็ จที่สุด อย่ำงน้อย 1 โครงกำร ในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 มีผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็ จ ในกำรร่ วมมือกับชุมชน/สังคม (1 คะแนน)
2.2 มีกำรเผยแพร่ และขยำยผลในสถำนศึกษำอื่น อย่ำงน้อย 9 แห่ง (1 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้อย่ำงน้อย 9 แห่ง เท่ำกับ 1 คะแนน
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน สังคม (1 คะแนน)
หมายเหตุ อำจเป็ นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 13 หรื อไม่ก็ได้
เงื่อนไข : –
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5. ด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 15 การส่ งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบาย
ควำมดีควำมงำมในมิติของศิลปะและวัฒนธรรม คือสิ่ งที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพำะของคนและ
สังคมนั้นๆ ซึ่ งมีกำรสื บทอดและปรับเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ สถำนศึกษำจึงควรเป็ นแหล่งให้ควำมรู ้และ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้ำใจ เห็นคุณค่ำศิลปะและวัฒนธรรม โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรเรี ยนกำร
สอนและกำรดำรงชีวติ ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงำม
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีควำมรัก ควำมนิยม ควำมชื่นชมควำมเป็ นไทย
1.2 มีกิจกรรมสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะฝี มือ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย และประเพณี ที่ดี
งำม
1.3 มีกำรจัดหำงบประมำณหรื อทรัพยำกรสนับสนุนแหล่งเงินทุนทั้งจำกภำยใน/ภำยนอก
1.4 มีกำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมกับชุมชน
1.5 มีกำรจัดให้สถำนศึกษำเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดำ้ นศิลปะและวัฒนธรรม
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำน ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 มีกำรจัดพื้นที่เพื่อกำรดำเนินกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุ นศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
(1 คะแนน)
2.2 มีควำมร่ วมมือของผูเ้ รี ยนและบุคลกรในกำรจัดกิจกรรม (1 คะแนน)
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องจำกชุมชน/สังคม (1 คะแนน)
เงื่อนไข คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำร
ประเมินภำยนอกเท่ำนั้น
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ตัวบ่ งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุ นทรียภาพ
คาอธิบาย
ควำมรู้สึกที่ดีงำม อันเกิดจำกกำรได้เห็นได้สัมผัสสิ่ งที่มีคุณค่ำทำงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของ
สำกลและของไทย จึงจำเป็ นต้องให้กำรเรี ยนรู ้ ปลูกฝังพัฒนำแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้เกิดกำรชื่ นชม ซึ มซับ สู่ ทกั ษะ
ทำงอำรมณ์ที่สุนทรี ย ์ อันเป็ นปั จจัยที่สำคัญประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนสู่ ควำมเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภำพ
อย่ำงมีรสนิยม
ประเภทโครงการ
1. โครงกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนและบุคลำกรให้มีทศั นคติ และค่ำนิยมที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงกำรพัฒนำโรงเรี ยนให้น่ำอยูน่ ่ำเรี ยน
3. โครงกำรสื บสำนประเพณี ให้มีส่วนร่ วมในกำรเสริ มสร้ำงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยนและบุคลำกร
1.2 มีกิจกรรมพัฒนำโรงเรี ยน
1.3 มีกิจกรรมสื บสำนประเพณี
1.4 มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชน
1.5 มีกำรประมวลควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำร และผลกระทบที่มีต่อ
ผูเ้ รี ยน สถำนศึกษำ ชุมชน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจสภำพจริ งในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 อำคำรสถำนที่ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เอื้อต่อกำรใช้งำน (1 คะแนน)
2.2 ภูมิสถำปั ตย์ มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม (1
คะแนน)
2.3 สภำพแวดล้อมสะอำด สุ ขลักษณะ สวยงำม (1 คะแนน)

สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วันที่ 17 มิถนุ ายน 2557

22

เงื่อนไข คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ ีจะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำร
ประเมินภำยนอกเท่ำนั้น
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6. ด้ านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ ผ้ เู รียน
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนมีอตั ลักษณ์ที่เกิดขึ้นตำมปรัชญำ ปณิ ธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนของสถำนศึกษำที่เหมำะสมและปฏิบตั ิได้
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ กำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
1.4 มีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู /อำจำรย์ บุคลำกร และผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
1.5 มีกำรประเมินผลผูเ้ รี ยนที่ปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนแผลประเมินไม่นอ้ ยกว่ำ 80 จำก 100
คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินสุ่ มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยน ตำมหลักกำรสุ่ มตัวอย่ำง
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ปรำกฏอัตลักษณ์เป็ นไปตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
จำนวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
หมายเหตุ อัตลักษณ์ผเู้ รี ยนของสถำนศึกษำ ต้องเป็ นอัตลักษณ์เดียว
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ตัวบ่ งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมชำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำมพันธกิจ/
วัตถุประสงค์และบริ บทของสถำนศึกษำ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดเอกลักษณ์สถำนศึกษำที่เหมำะสมและปฏิบตั ิได้
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ กำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
1.4 มีกำรดำเนิ นงำนตำมแผนที่กำหนด
1.5 มีผลกำรประเมินที่สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนจำกประชำคม ได้คะแนนผลประเมินไม่
น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถำนศึกษำ (1 คะแนน)
2.2 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องในมิติต่ำงๆ (1 คะแนน)
2.3 มีควำมเป็ น “ต้นแบบ” วิธีดำเนินกำรสู่ ควำมสำเร็ จ และมีกำรถ่ำยโอนควำมรู ้ดำ้ น
กระบวนกำรสู่ สถำนศึกษำอื่น (1 คะแนน)
เงื่อนไข : -
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7. ด้ านมาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 มาตรการส่ งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่ อสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สำมำรถสื่ อสำรและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนสำเร็ จกำรศึกษำ (2 คะแนน) พิจำรณำจำก
1. ใช้หลักฐำนแรกเข้ำและ/หรื อสำเร็ จกำรศึกษำ หรื อ
2. ใช้คะแนนจำกคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษของสถำนศึกษำ
ระดับประถมศึกษำปี ที่ 6 ไม่ต่ำกว่ำระดับ A0 ตำมมำตรฐำน CEFR หรื อเทียบเท่ำ
ระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ไม่ต่ำกว่ำระดับ A1 ตำมมำตรฐำน CEFR หรื อเทียบเท่ำ
ระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ไม่ต่ำกว่ำระดับ A2 ตำมมำตรฐำน CEFR หรื อเทียบเท่ำ
พิจารณาจากผู้ทไี่ ด้ คะแนนในระดับต่ างๆ (A1 A2 B1 B2 C1 และ C2)
กรณีที่ 1 ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษำปี ที่ 6
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่เข้ำรับกำรทดสอบที่ได้คะแนนระดับ A0
กรณีที่ 2 ผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผูส้ อบได้ในระดับต่ำงๆ
หมายเหตุ ถ้ำเศษเกิน 1 ให้นบั เป็ น 1
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดให้ดชั นีช้ ีวดั ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษมีค่ำ 1 เท่ำกับ 2
คะแนน
กรณีที่ 3 ผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษำปี ที่ 6
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผูส้ อบได้ในระดับต่ำงๆ
--------------------------------------------------------2

หมายเหตุ ถ้ำเศษเกิน 2 ให้นบั เป็ น 2
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ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดให้ดชั นีช้ ีวดั ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษมีค่ำ 1 เท่ำกับ 2
คะแนน
หมายเหตุ: การคิดคานวณให้ คิดตามทีส่ ถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหากมีมากกว่า 1 กรณีให้ คิดค่ าเฉลีย่
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนสำเร็ จกำรศึกษำ ตำมกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่สถำนศึกษำ นำเสนอตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
เงื่อนไข :-
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ตัวบ่ งชี้ที่ 20 มาตรการส่ งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชนสังคม รอบสถำนศึกษำ เช่น กำรชี้แนะ
ป้ องกัน และ/หรื อแก้ปัญหำสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ สภำพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด
เกณฑ์ การประเมิน
1. ประเด็นกำรพิจำรณำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดควำมร่ วมมือ และ/หรื อช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำนศึกษำ
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
1.3 มีแนวปฏิบตั ิและกระบวนกำรที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่ กำรปฏิบตั ิ และสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมจำกเกี่ยวข้อง
1.5 มีผลกำรประเมินกำรแก้ปัญหำที่มีสัมฤทธิ ผลตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน ได้คะแนน
ผลประเมินไม่นอ้ ยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผูป้ ระเมินตรวจหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่ วมมือกับสถำนศึกษำอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำร อย่ำงน้อย 9 แห่ง
(1 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้อย่ำงน้อย 9 แห่ง เท่ำกับ 1 คะแนน
2.2 มีผลควำมร่ วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด ในกำรป้ องกัน แก้ปัญหำ และ/หรื อกำร
พัฒนำตำมบริ บทของพื้นที่ อย่ำงน้อย 3 ประเด็น (1 คะแนน)
ใช้บญั ญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบตั ิได้อย่ำงน้อย 3 ประเด็น เท่ำกับ 1 คะแนน
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ (1 คะแนน)
หมายเหตุ ต้องไม่เป็ นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งชี้ 13 และตัวบ่งชี้ 14
เงื่อนไข :-

สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน วันที่ 17 มิถนุ ายน 2557
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