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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ ประกอบด้วย 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ คะแนนของตัวบ่งชี้ละ 5 

คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

ด้าน ตัวบ่งชี้ 
1. ด้านคุณภาพศิษย์ 
(20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผู้เรียนเป็นคนดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์  
(20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ครู/อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา  
(20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9   การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14  การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
(10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 17  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18  เอกลักษณ์สถานศึกษา 

7. ด้านมาตรการส่งเสริม  
(10 คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี ่19  มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 20  มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
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ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 1. ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผู้เรียนทุกชั้นปีที่ท างาน ท ากิจกรรม 

บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีผู้เรียนท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนลักทรัพย์ ล่วงละเมิดทางเพศ 
เล่นการพนัน และค้ายาเสพติด ฯลฯ โดย ครู/อาจารย์และ
ผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดซ้ า 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินสุ่มตรวจผู้เรียนที่ปฏิบัติตามหลักฐานของ
สถานศึกษา เช่น สมุดบันทึกความดี เป็นต้น 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร 

ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่มีผล
การทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  มีค่า T-Score≥40.00 ในแต่ละกลุ่มสาระ-  
การเรียนรู้ของคะแนนรวมทุกช่วงชั้นที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน          
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5 
(0.63*8) 

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีผู้เรียนระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 อ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่ได้ตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 

ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ม ี    
ผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  
และคิดสร้างสรรค์ มีค่า T-Score≥40.00 

5 
ม.3 = 2 
ม.6 = 3 

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต 

1. ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 
1 

- 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ 1 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : 

2.1 สุขภาพกายของผู้เรียน 
ผู้ประเมินสุ่มตรวจผู้เรียนที่มีผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์ตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 

 
1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต (ต่อ) 

2.2 พัฒนาการสุขภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษาน าเสนอ รายชื่อผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ท้ังหมดและที่มีพัฒนาการสุขภาพกาย ผู้ประเมินสุ่มตรวจตาม
หลักการสุ่มตัวอย่าง 

1  

2.3 ผู้ประเมินสุ่มตรวจทักษะของผู้เรียนตามที่โรงเรียนส่งเสริม เช่น ว่ายน้ า    
เล่นดนตรี มีทักษะการพิมพ์ เป็นต้น 

1 

 

ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ครู/อาจารย์เป็น
คนดี มีความสามารถ 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีการระบุคุณธรรมที่โดดเด่นและมีแนวปฏิบัติร่วมกันที่น าไปสู่ความเป็น

คนดีของครู/อาจารย์  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า      

ร้อยละ 80  
1.3  มีการด าเนินงานที่ชัดเจน สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง   
1.4  มีการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ ผู้เรียน ผู้ปกครองประพฤติปฏิบัติตนเป็นคน

ดีจนเป็นวิถีชีวิต  
1.5  มีผลการประเมินความส าเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครู/อาจารย์ที่มี

ลักษณะความดีตามท่ีก าหนด 
 

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีครู/อาจารย์ท าผิดจรรยาบรรณ โดยผู้บริหาร/ต้นสังกัด 
มิได้ด าเนินการลงโทษ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินพิจารณาพัฒนาการของคะแนน O-NET  

ทุกช่วงชั้นที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 
พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้นอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ครู/อาจารย์
สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ 

1. ร้อยละของห้องเรียนที่สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม 2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ มิได้เกิดจากการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของครู/อาจารย์ 

2. ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพที่เป็นต้นแบบ อย่างน้อย 1 ห้อง  
2.1 ปฏิบัติได้โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้ได้จริง  
2.2 ประหยัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า  
2.3 ประโยชน์ผู้เรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  
2.4 แปลกใหม่ ประยุกต์หรือริเริ่ม โดยความร่วมมือกับครู/อาจารย์  
2.5 ปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ครู/อาจารย์มี
ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ประเด็นการพิจารณา : ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ าที่มีผลงาน เช่น คู่มือ
การสอน สื่อการสอน สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
1. มีครู/อาจารย์ คัดลอกหรือจ้าง วาน ให้ผู้อื่นท าผลงาน
แทนเพ่ือขอวิทยฐานะ  โดยผู้บริหารมิได้ด าเนินการลงโทษ  
2. มีผู้บริหาร คัดลอกหรือ จ้าง วาน ให้ผู้อื่นท าผลงานแทน
เพ่ือขอวิทยฐานะ  โดยต้นสังกัดมิได้ด าเนินการลงโทษ 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจความสอดคล้องของผลงานกับการ

ปฏิบัติจริงของครู/อาจารย์ 
3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ครู/อาจารย์
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ าที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเปิดภาคเรียน (นอกเวลาเรียน) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี/คน  

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีครู/อาจารย์ละทิ้งการสอน 

2. เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ : ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ระหว่างปิดภาคเรียนอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี/คน 

3 
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ด้านที่ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (20 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.1  มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ผู้เรียน เอกลักษณ์ สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้  

1.2  มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น  

1.3  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และ
สนับสนุนผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

1.4  มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปี ไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี  จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้
กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ครั้งที่จัดประชุมทั้งปี  

1.5  มีการน าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลประเมินภายใน (IQA) 
โดยต้นสังกัด และผลประเมินภายนอก (EQA) โดย สมศ. ไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยไม่มีการจัดประชุมจริง 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินสัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้  
1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
1 

2. ผู้แทนกรรมการ 1-2 คน  1 
3. ครู/อาจารย์ 3 – 4 คน 1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การด าเนินงาน
ของผู้อ านวยการ  

ผู้ประเมนิตรวจหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้ 
1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) 

และตรวจสอบได้ 

 
1 

คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
1. มีผู้บริหารสถานศึกษากระท าการทุจริต   
2. มีคะแนน O-NET ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ โดย

คณะกรรมการสถานศึกษา 
1 

3. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน(ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับ
ใจความ (มัธยมศึกษา) โดยผู้ประเมินสุ่มทดสอบผู้เรียนตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 

1 

4. การน าผลการประเมินภายในและภายนอกมาพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 1 
5. ผู้ประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในประเดน็การปฏิบตัิงานตามรายงาน

ผลการประเมินตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษา 
1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การบริหาร
ความเสี่ยง 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.1  มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/   

เชิงคุณภาพ 
1.2  มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง  
1.3  มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผล

กระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
1.4  มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความ

เสี่ยงให้น้อยลง  
1.5  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความ
รุนแรง  ความถี่ และละเลย โดยไม่มีการแก้ไข ป้องกัน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้  

2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1-5 จากที่ก าหนด  

 
 
1 

 

2.2 สามารถลดความเสี่ยงได้ทุกเรื่องจากท่ีก าหนด  1 
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.  มีบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อย 1 คน  

 
1 

- 

2.  มีการด าเนินงานให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 50 
ชั่วโมง/ปี/คน 

1 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินสุ่มสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนใน
ประเด็นต่อไปนี้  

1. มีการพัฒนา 

 
 
1 

2. มีการพัฒนาตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง  1 
3. มีการแบ่งเบาภาระงานธุรการของครู/อาจารย์ 1 
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ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การให้ความ
ร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/
สังคม 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือ

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่า          

ร้อยละ 80  
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
1.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อสถานศึกษาได้คะแนน

ประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1 มีความต่อเนื่องในการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  

 
 
1 

2.2 มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณสถานศึกษา 1 
2.3 มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่
ส่งผลต่อสถานศึกษา 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนด าเนินการความร่วมมือกับชุมชน/สังคมใน

ด้านต่างๆ  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่า          

ร้อยละ 80 

2 - 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่
ส่งผลต่อสถานศึกษา (ต่อ) 

1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
1.4  มีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู/อาจารย์และบุคลากร  
1.5  มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อ   

ความร่วมมือกับชุมชน/สังคม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 
100 คะแนน 

 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1  มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ ในการร่วมมือกับชุมชน สังคม  

 
 
1 

2.2  มีการเผยแพร่และขยายผลในสถานศึกษาอ่ืน อย่างน้อย 9 แห่ง 1 
2.3  มีรางวัล/ได้รบัการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม 1 

 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.1  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความ    

เป็นไทย  
1.2  มีกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

และประเพณีที่ดีงาม  
1.3  มีการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนแหล่งเงินทุนทั้งจาก

ภายใน/ภายนอก 

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
เท่านั้น  
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ) 

1.4  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
1.5  มีการจัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ในประเด็นดังต่อไปนี้  
2.1  มีการจัดพื้นที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
1 

2.2  มีความร่วมมือของผู้เรียนและบุคลากรในการจัดกิจกรรม  1 
2.3  มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 การพัฒนา
สุนทรียภาพ 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร  
1.2  มีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  
1.3  มีกิจกรรมสืบสานประเพณี  
1.4  มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  
1.5  มีการประมวลความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ และ

ผลกระทบที่มีต่อ ผู้เรียน สถานศึกษา หรือชุมชน  

2 คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
เท่านั้น  
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจสภาพจริงในประเด็นต่อไปนี้  
2.1  อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการใช้งาน 

 
1 

2.2  ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

1 

2.3  สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ และสวยงาม 1 
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ด้านที่ 6 ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 17 อัตลักษณ์
ผู้เรียน 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได้  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
1.4  มีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู/อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา  
1.5  มีการประเมินผลผู้เรียนที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย

กว่า 80 จาก 100 คะแนน  

2 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 

3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 18 เอกลักษณ์
สถานศึกษา 

1. ประเด็นการพิจารณา :  
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
1.4  มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
1.5  มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากประชาคม ได้

คะแนนผลประเมิน ไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18 เอกลักษณ์
สถานศึกษา (ต่อ) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้  
2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เก่ียวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา 

 
1 

- 

2.2  มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องในมิติต่างๆ 1 
2.3  มีความเป็น“ต้นแบบ”วิธดี าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอน

ความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน 
1 

 

ด้านที่ 7 ด้านมาตรการส่งเสริม (10 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี 19 มาตรการ
ส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

1. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา  
พิจารณาจาก  

1. ใช้หลักฐานแรกเข้าและ/หรือส าเร็จการศึกษา หรือ  
2. ใช้คะแนนจากคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของสถานศึกษา  

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ ากว่าระดับ A1 ตามมาตรฐาน CEFR (The 
Common European Framework of Reference for Languages)  
หรือเทียบเท่า  
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่าระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR  หรือ
เทียบเท่า 

2 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินทดสอบผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา ตาม
กลุ่มตัวอย่างที่สถานศึกษาน าเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

3 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน เงื่อนไข 
ตัวบ่งชี้ท่ี  20 มาตรการ
ส่งเสริม (ภายนอก
สถานศึกษา)  
 

1. ประเด็นการพิจารณา : 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ และ/หรือช่วยเหลือชุมชน สังคม 

รอบสถานศึกษา  
1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ผู้เกี่ยวข้อง  
1.5  มีผลการประเมินการแก้ปัญหาที่มีสัมฤทธิผลตรงตามความต้องการของ

ชุมชน ได้คะแนน ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

2 - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ : ผู้ประเมินตรวจหลักฐานในประเด็นดังนี้  
2.1  มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ 

อย่างน้อย 9 แห่ง 

 
1 

2.2  มีผลความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และ/หรือการ พัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 3 
ประเด็น 

1 

2.3  มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 1 
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สรุปการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. : 

1. บทบาทของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจะเพ่ิมข้ึนในการสุ่มตรวจหลักฐาน/ผู้เรียน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง/

กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งเน้นการเตรียมหลักฐาน เอกสาร ตัว

ผู้สอน และผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาต้องเพ่ิมบทบาทให้ชัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานทุกด้าน

ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นให้ชุมชนโดยรอบโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการโครงการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบ

ต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ิมการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลโลก (Global Citizen) ด้วยการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ 

ด้วยรูปแบบที่จัดให้นักเรียนได้รับการทดสอบ โดยส านักทดสอบด้านภาษาตามมาตรฐาน CEFR 

(The Common European Framework of Reference for Languages) ที่

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สมศ. ยอมรับ/รับรอง 

5. ทั้งครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรมระหว่างปิดภาคเรียน 

ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน ทั้งนี้ให้ลดภาระงานธุรการของครู/อาจารย์ 

6. ครู/อาจารย์ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน  

7. ครู/อาจารย์ต้องมีการผลิตผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ เช่น คู่มือการสอน สื่อ

การสอน ฯลฯ 

8. เพ่ิมการวางระบบบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อ

ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 
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