แก้ไขเพิ่มเติม
เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2560
คู่มือการประเมิน เล่ม 2
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
หน้า
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187-188
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รายละเอียดเดิม
แก้ไขเป็น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ชั้น ป.3 (NT) ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
นักเรียน ชั้น ป.3 (NT) ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือปีการศึกษา
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2553
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประเทศ ๑ ด้าน ขึ้นไป หรือมี
ชั้น ป.6 (O-NET) ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2553
หรือปีการศึกษาทีผ่ ่านมาสูงกว่า
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๑ ด้าน
ชั้น ม.3 (O-NET) ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ขึ้นไป
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2553
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน ชั้น ป.6 (O-NET) ของ
ชั้น ม.6 (O-NET) ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2553
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒
กลุ่มสาระ ขึ้นไป
3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน ชั้น ม.3 (O-NET) ของ
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒
กลุ่มสาระ ขึ้นไป

หน้า

33
94
187-188

รายละเอียดเดิม

แก้ไขเป็น
4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ม.6 (O-NET) ของปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒
กลุ่มสาระ ขึ้นไป
1. มีผลการปฏิบัติงานตามค่ารับรองใน
1. มีผลการปฏิบัติงานตามค่ารับรองในการ
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ไม่ต่ากว่า ปฏิบัติราชการ โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจ่านวนเขตพื้นที่การศึกษา
ล่าสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๗๕ ขึ้นไป
ทัง้ หมดในปีงบประมาณ 2553 และ
(ใช้ผลการประเมินของ สพฐ. หรือ เทียบเท่า)
2554
1. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
1. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉลี่ย สอง
ที่ไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของจ่านวนเขตพื้นที่ ปีงบประมาณล่าสุด มีระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2554 3 หรือระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ
สตผ. หรือ เทียบเท่า)

หน้า 286 รายละเอียดเดิม

แก้ไขเป็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.3 (O-NET) ของปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ
ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของปีก่อนหน้านั้น ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
1.2 มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ
สตผ. หรือเทียบเท่า)
1.3 มีผลการปฏิบัติงานตามค่ารับรองในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณ
ล่าสุดมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๗๕ ขึ้นไป
(ใช้ผลการประเมินของ สพฐ. หรือ เทียบเท่า)
1.4 มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส่านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉลี่ย
สองปีงบประมาณล่าสุด มีระดับคุณภาพ 3
หรือระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ
สตผ. หรือ เทียบเท่า)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) ของปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้านั้น ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
1.2 มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ
สตผ. หรือเทียบเท่า)
1.3 มีผลการปฏิบัติงานตามค่ารับรองในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ๒.๗๕ ขึ้นไป (ใช้ผล
การประเมินของ สพฐ. หรือ เทียบเท่า)
1.4 มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส่านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณ
ล่าสุด มีระดับคุณภาพ 3 หรือระดับดีขึ้นไป
(ใช้ผลการประเมินของ สตผ. หรือ เทียบเท่า)

หน้า
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436

รายละเอียดเดิม
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีผล
การปฏิบัติงานผ่านการประเมินครบทั้ง ๔
ประเด็น ในกรณีที่ส่านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการประเมินจากการ
เรียงล่าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
อยู่ในล่าดับที่ครึ่งหนึ่งของจ่านวนเขตพื้นที่
การศึกษามีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าอยู่ใน
ข่ายที่จะได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือก
เป็นส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยอดเยี่ยม
5. จ่านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 2 (สมศ.)
1. ระดับดี : มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ
2. ระดับดีมาก : มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5-6 กลุ่มสาระ
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7-8 กลุ่มสาระ

2.4.1.1 มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสอง หรือรอบสามตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2550/มาตรฐานการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา อยู่ในระดับดี

แก้ไขเป็น
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีผล
การปฏิบัติงานผ่านการประเมินครบทั้ง ๔
ประเด็น จึงถือว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับ
การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นส่านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม

5. จ่านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
๑. ระดับดี : มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น
๑ กลุ่มสาระ
๒. ระดับดีมาก : มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒
กลุ่มสาระ
๓. ระดับดีเยี่ยม : มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๓
กลุ่มสาระ ขึ้นไป
2.4.1.1 มีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับ
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป

หน้า 437-438 แก้ไขเป็น
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน (เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษาล่าสุด)
1) ส่าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ระดับชั้นที่มีการทดสอบ O-NET หรือ NT
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน
ระดับชั้นที่มี
การทดสอบ
O-NET
หรือ NT

๑. ค่าเฉลี่ยปีปัจจุบัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ หรือ
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๓ กลุ่มสาระขึ้นไป
๒. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. หรือ
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น
๒ กลุ่มสาระขึ้นไป
๓. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
หรือคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น
๑ กลุ่มสาระขึ้นไป
๔. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมา สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
คะแนน
๕. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของ
ปีก่อนหน้า ๑ ปี
๖. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ ๓ ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๗. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๐

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ท่าได้ ท่าได้ ท่าได้
5-7
3-4
1-2
รายการ รายการ รายการ

2) ส่าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ระดับชั้นที่มีการทดสอบ LAS
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน
ระดับชั้นที่มี
การทดสอบ
LAS

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุด สูงกว่าร้อยละ 50ของคะแนน
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของปีก่อนหน้า 1 ปี
4. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ท่าได้ ท่าได้ ท่าได้
4-5
2-3
1
รายการ รายการ รายการ

3) ส่าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ระดับชั้นที่ไม่มีการทดสอบ O-NET หรือ
NT หรือ LAS
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ผลที่เกิดกับ 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ
ผู้เรียน
ของปีก่อนหน้า 1 ปี
ระดับชั้นที่ไม่มี 2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา(เกรดเฉลี่ย)
การทดสอบ
ปีล่าสุดสูงกว่า 3.๐๐
O-NET หรือ
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปีล่าสุด สูงกว่าปีก่อนหน้า
NT หรือ LAS
1 ปี ในรายวิชาเดียวกัน
4. นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
ท่าได้ ท่าได้ ท่าได้
4-5
2-3
1
รายการ รายการ รายการ

คู่มือการประเมิน เล่ม ๒
หน้า
๕๓๔

รายละเอียดเดิม
๒.๒ เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
O-NET ของปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับประเทศในทุกระดับชั้นที่สอบ

แก้ไขเป็น
๒.๒ - ระดับปฐมวัย เป็นสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย มี ค่ า ระดั บ
คุณ ภาพตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑ – ๕ อยู่ใ นระดั บ ดี
มาก จานวน ๒ ตัวบ่งชี้
- ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ ขยาย
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยในการสอบ O-NET ของชั้นปีสูงสุ ด
ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ
๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสู ง กว่ า ค่ าเฉลี่ ย ของปี ก่อ นหน้ า นั้ น ๒
กลุ่มสาระ ขึ้นไป
๒.๓เป็น สถานศึก ษาที่ มีผ ลการประเมิ น
๒.๓ เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
คุณ ภาพภายนอกรอบสามโดยภาพรวม
ตามมาตรฐานจาก สมศ.และมีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
การประเมินรองสอง/สาม

หน้า
๕๕๑

รายละเอียดเดิม
ข้อ ๒ รายการประเมิน
-คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาที่สอบ (O-NET)
ของปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ
ในทุกระดับชั้นที่สอบ

แก้ไขเป็น
ข้อ ๒ รายการประเมิน
- ระดับปฐมวัย เป็นสถานศึกษาที่มี ผ ล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย มี ค่ า ระดั บ
คุณ ภาพตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑ – ๕ อยู่ใ นระดั บ ดี
มาก จานวน ๒ ตัวบ่งชี้
- ระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาส
ทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เป็น
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ
O-NET ของชั้นปีสูงสุดในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระ
ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒ กลุ่มสาระ
ขึ้นไป

ข้อ ๓ รายการประเมิน
-ได้รับการรับรองตามมาตรฐานจาก สมศ. -เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการประเมิ น
และมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน คุณ ภาพภายนอกรอบสามโดยภาพรวม
ระดับดีมากในการประเมินรองสอง/สาม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
คู่มือการประเมิน เล่ม 3
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
หน้า
รายละเอียดเดิม
41 44 47 54 1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
57 60 64 67
ระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระ
70 106 109 2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
111 117 120
ระดับประเทศ 4-5 กลุ่มสาระ
123 127 130 3. มีค่าเฉลีย่ มากกว่าค่าเฉลี่ย
133
ระดับประเทศ 6-8 กลุ่มสาระ

แก้ไขเป็น
๑. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น
๑ กลุ่มสาระ
๒. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๒
กลุ่มสาระ

หน้า

230

246

278

278

รายละเอียดเดิม

แก้ไขเป็น
๓. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น ๓
กลุ่มสาระ ขึ้นไป
2.3 เป็นสถานศึกษาที่ มีผลการประเมิน
2.3 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน จาก สมศ. และผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยภาพรวม
โดยรวมอยู่ในระดับดีมากในการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ส่าหรับสถานศึกษาที่
รอบสอง/สาม ส่าหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ ไม่ได้รับการประเมินภายนอกให้ใช้ผลการ
รับการประเมินภายนอกให้ใช้ผลการ
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยภาพรวม
สมศ. และมีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมากในการประเมินรอบ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ส่าหรับสถานศึกษาที่
สอง/สาม ส่าหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้ารับการประเมินจาก สมศ. ให้ใช้
รับการประเมินจาก สมศ. ให้ใช้ผลการ
ผลการประเมินภายในจากหน่วยงานต้น
ประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
สังกัด
2.2 เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของ 2.2 เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยใน
อย่างน้อย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET การสอบ O-NET ของชั้นปีสูงสุดในปี
ของปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษา การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ
ในสังกัดโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ทุก ๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ระดับชั้นที่สอบ
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น
๒ กลุ่มสาระ ขึ้นไป
2.3 เป็นสถานศึกษาที่ มีผลการประเมิน
2.3 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน จาก สมศ. และผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากในการ
ประเมินรอบสอง/สาม

