
ใบแทรกคาํผิด 
 
- หน้า ๒๒  คาํอธบิาย ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี  เพิม่ประโยคทา้ยยอ่หน้า  “(ในระดบัชัน้ ป.๓ ใหใ้ช้
ผลการทดสอบจากขอ้สอบมาตรฐานของหน่วยงานตน้สงักดั)”  
- หน้า ๔๓  ขอ้ ๔) ดา้นการบรหิารทัว่ไป  ประกอบดว้ยภาระหน้าที ่๒๐ ขอ้  แกไ้ขเป็น  ๒๑ ขอ้ 
- หน้า ๔๔  หมายเหตุ  เกณฑก์ารพจิารณาขอ้ที ่๒  แกไ้ขเป็น เกณฑก์ารพจิารณาขอ้ที ่๑ 
- หน้า ๔๖  ขอ้ที ่๔  ความยัง่ยนืและต่อเน่ืองของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา (๑ คะแนน)  
ใหเ้พิม่ประโยค “ ในขอ้ที ่๑  ขอ้ที ่๒  และขอ้ที ่๓ ในขา้งตน้”  หน้าประโยค โดยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่น
รว่มในการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 
- หน้า ๔๘  คาํอธบิาย  ในประโยคสดุทา้ย แกไ้ขจาก “ ดงันัน้ ในการการประเมนิตวับ่งชีน้ี้ จะใชค้า่เฉลีย่
คะแนนประเมนิการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั ไมต่อ้งทาํการประเมนิใหม ่โดยมกีารดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี”   แกไ้ขเป็น  “ ดงันัน้ ในการการประเมนิตวับ่งชีน้ี้ จะใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนผลการประเมนิระบบ
การประกนัคณุภาพภายในโดยตน้สงักดั ไมต่อ้งทาํการประเมนิใหม ่โดยมกีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี” 
- หน้า ๔๘  ตวับ่งชีท้ี ่๘   แกไ้ขดงัน้ี 
ตวับง่ช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักดั 
น้ําหนัก ๕ คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และเชิงพฒันาการ ๒.๕ คะแนน) 
คาํอธิบาย 
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  หมายถึง  
การดําเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามกฎกระทรวงทีว่่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิ ี
การประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ที่ ๑๔  ระบุว่า “กําหนดใหส้ถานศกึษาขัน้พื้นฐานจดัให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน” ทีย่ดึหลกัการมสีว่นรว่มของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
โดยการสง่เสรมิ สนบัสนุน และกํากบัดแูลของหน่วยงานตน้สงักดั ทัง้น้ีสถานศกึษาจะตอ้งดาํเนินการประกนั
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมนิคุณภาพภายในจากต้นสงักดั 
จะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้ ดงันัน้ในการ
ประเมนิตวับ่งชี้น้ีจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั    
ไมต่อ้งทาํการประเมนิใหม ่โดยมกีารดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

๑. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (ครูและบุคลากรทางการศกึษา หลกัสูตร/
ตํารา วธิกีารเรยีนการสอน สิง่อาํนวยความสะดวกเพือ่การศกึษา) 

๒. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

๓. จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 



๔. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
๕. จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
๖. จดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
๗. จดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 
๘. จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

         
เกณฑก์ารพิจารณา 

ใชค้ะแนนผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาโดยต้นสงักดั ยอ้นหลงั  
๓ ปี โดยใชค้ะแนนตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๓ โดยมแีนวทางการพจิารณา ๒ กรณ ีดงัน้ี คอื 

ค่า
น้ําหนัก แนวทางการพิจารณา 
คะแนน 

กรณีท่ี ๑ เฉพาะสถานศึกษาท่ีได้รบัการประเมินคณุภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔ 
ใช้ คะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา 

โดยตน้สงักดั ๑ ปียอ้นหลงั 

๕ 

กรณีท่ี  ๒ สถานศึกษาท่ีได้ร ับการประเมินคุณภาพภายนอก  ในปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๘  
ใช้คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยต้นสงักดั โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาและเกณฑก์ารใหค้ะแนนเชงิปรมิาณและเชงิพฒันาการ 
ดงัน้ี 

๕ 

     ๑. เชิงปริมาณ  ใชค้ะแนนเฉลีย่ของคะแนนผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายใน
โดยตน้สงักดั  (๒.๕ คะแนน) 
        - สถานศกึษาที่ประเมนิคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๕ ใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ  ๒ ปี
ยอ้นหลงั  
          - สถานศึกษาที่ประเมนิคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๖ ใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ ๓ ปี
ยอ้นหลงั 

วิธีการคาํนวณ           
          คาํนวณหาคา่เฉลีย่ของคะแนนผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั ดงัน้ี 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในโดยต้นสงักดั 

จาํนวนปี 

  

 

 



เกณฑก์ารให้คะแนน   

  นําคะแนนเฉลีย่ทีค่าํนวณไดม้าพจิารณาใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี  
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
มคีะแนนเฉลีย่  มคีะแนนเฉลีย่  มคีะแนนเฉลีย่  มคีะแนนเฉลีย่ มคีะแนนเฉลีย่  

ตัง้แต่ ๑.๕๑ -๒.๕๐ ตัง้แต่ ๒.๕๑-๓.๕๐ ตัง้แต่ ๓.๕๑-๔.๕๐ ตํ่ากวา่ ๑.๕๑ ตัง้แต่ ๔.๕๑ ขึน้ไป 

 

          การคิดคะแนนถว่งน้ําหนัก 
คะแนนทีไ่ด ้ =  คะแนนถ่วงน้ําหนกัตามเกณฑ ์

X ๒.๕  
    การพจิารณาเชงิปรมิาณ ๕ 

 
 

๒. เชิงพฒันาการ  ดพูฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา (๒.๕ คะแนน) 
ใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดย 

ตน้สงักดั ยอ้นหลงั ๓ ปี (ใชค้ะแนนเฉลีย่เชงิปรมิาณ จากขอ้ ๑) เทยีบกบัคะแนนผลการประเมนิ
ระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดัปีล่าสดุ  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนน ผลการดาํเนินงาน 

๐ ระดบัคุณภาพผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในลดลง  
๑ ระดบัคุณภาพผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในคงที ่
๒  ระดบัคุณภาพผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในเพิม่ขึน้ หรอื รกัษาระดบั

คุณภาพผลการประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายในไวใ้นระดบัดมีาก 
 

             การคิดคะแนนถว่งน้ําหนัก 
คะแนนทีไ่ด ้ = คะแนนถ่วงน้ําหนกั 

X ๒.๕  
   ตามเกณฑก์ารพจิารณาเชงิพฒันาการ ๒ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนนรวมตวับง่ช้ีท่ี ๘  กรณีท่ี ๒  

 คะแนนรวมของตวับง่ช้ีท่ี ๘   = 
   

คะแนนถ่วงน้ําหนกัตามเกณฑก์ารพจิารณา 
ขอ้ ๑ + ขอ้ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

๒. ผลการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

- หน้า ๕๘  ขอ้ ๒ การคาํนวณผลการประเมนิ แกไ้ขตารางทา้ยหน้า  ตดัคอลมัน์ “คะแนนทีไ่ดอ้อก” 
- หน้า ๕๙ ขอ้ ๓ การตดัสนิผลการประเมนิคุณภาพภายนอก  ตดัออก และ ขอ้ ๔ การรบัรอง

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ใหป้รบัเป็นขอ้ ๓  และแกไ้ขดงัน้ี 
๓. การรบัรองมาตรฐานคณุภาพของสถานศึกษา  

 สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่ะผา่นเกณฑม์าตรฐานการศกึษาของ สมศ. ในการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จะตอ้งมผีลการประเมนิ ดงัน้ี 

 ๑) มผีลรวมคะแนนการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัสถานศกึษา ตัง้แต่ ๘๐.๐๐ คะแนน
ขึน้ไป 

 ๒) มตีวับ่งชี้อย่างน้อย ๑๐ ตวับ่งชี้ จากทัง้หมด ๑๒ ตวับ่งชี้ ที่มรีะดบัคุณภาพแต่ละตวับ่งชี ้
ตัง้แต่ระดบัดขีึน้ไป 

 ๓) ตอ้งไมม่ตีวับ่งชีใ้ดอยูใ่นระดบัคุณภาพควรปรบัปรงุ หรอื ตอ้งปรบัปรงุ 
-  เปลีย่นภาคผนวก ง จาก (รา่ง) แบบบนัทกึคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ป็นลกูทีด่ขีองพอ่แม ่ผูป้กครอง 
รวมทัง้เน้ือหาในภาคผนวก ง ทัง้หมด  เป็นดงัน้ี 

ภาคผนวก ง 

เกณฑก์ารประเมินระดบัคณุภาพ 
 เป็นการนําผลคะแนนในรายตัวบ่งชี้และในภาพรวมมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดบั

คุณภาพในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  ดงัรายละเอยีดตามตาราง 
  

ช่วงคะแนน (เตม็ ๕ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตอ้งปรบัปรงุ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรบัปรงุ 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช ้
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 



ช่วงคะแนน (เตม็ ๑๐ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 

๐.๐๐ – ๒.๐๐ ตอ้งปรบัปรงุ 
๒.๐๑ – ๔.๐๐ ควรปรบัปรงุ 
๔.๐๑ – ๖.๐๐ พอใช ้
๖.๐๑ – ๘.๐๐ ด ี
๘.๐๑ -๑๐.๐๐ ดมีาก 

 
 

ช่วงคะแนน (เตม็ ๒๐ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 

๐.๐๐ – ๔.๐๐ ตอ้งปรบัปรงุ 
๔.๐๑ – ๘.๐๐ ควรปรบัปรงุ 
๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ พอใช ้
๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐ ด ี
๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ ดมีาก 

 

ช่วงคะแนน (เตม็ ๑๐๐ คะแนน) ระดบัคณุภาพ 

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ตอ้งปรบัปรงุ 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ควรปรบัปรงุ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ พอใช ้
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ด ี
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ดมีาก 

 
-  ตดัภาคผนวก จ ออกทัง้หมด 
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