
 

 

 

 

 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน) 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๑ 

 

๑. สวนนาํ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา สมศ.  

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ กําหนดให

สํานักงานทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมี

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและ 

อัตลักษณของผูเรียนตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสถานศึกษา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา

และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาทุกระดับ ไดกําหนดหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 

คือ  มีความเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไมสรางภาระงานใหกับสถานศึกษา

โดยเฉพาะภาระงานดานเอกสาร มีความสอดคลองกับบริบทสะทอนคุณภาพของสถานศึกษา สะทอนผลลัพธจาก

การประกันคุณภาพภายในเพื่อเช่ือมโยงผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมถึงการเผยแพรผลการดําเนินงาน 

ขอมูลสารสนเทศสูสาธารณะอยางถูกตองและโปรงใส เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) จึงกําหนดเปาหมาย 

การประเมินโดยมุงเนนประเมินผลลัพธของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวิเคราะหกระบวนการ 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอผลการดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาท่ีมีคุณคาตอสถานศึกษา 

ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกจะไมมีการตัดสินผลการประเมินวา “รับรอง-ไมรับรอง” แตจะเปนการยืนยันผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

สอดคลองกับความจําเปน และยุทธศาสตรของประเทศ นําไปสูการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 

และสงเสริมใหคนในสังคมที่มีความหลากหลาย แตกตาง อยูรวมกันไดอยางมีความสุขตามศักยภาพไดดีข้ึน       

โดยการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งน้ี ไดมีการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานตนสังกัด 

เพื่อใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สํานักงานจึงมีแนวคิดในการใชกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะ

ชวยสงเสริมสนับสนุนใหคุณภาพการศึกษาเปนไปตามความคาดหวังของประเทศ โดยเปนการกระตุนและจูงใจ 

สถานศึกษาใหดําเนินงานพัฒนา และเรงยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  
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การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เปนการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสิน โดย 

ผูประเมินภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ (Expert Judgment) ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ พิจารณาหลักฐาน

ขอมูลเชิงประจักษ ที่เกิดจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของสถานศึกษาและการตรวจทานผลการประเมินโดย 

คณะผูประเมิน ผูประเมินภายนอกตองมีความรูอยางรอบดานและวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะผูประเมินเพ่ือการ

ตัดสินใหระดับคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง โดยให

ความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพท่ีพิจารณาทั้งปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกของสถานศึกษา เนนการ

ประเมินเพื่อพัฒนาและสะทอนผลลัพธการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนการพิจารณาแบบเช่ือมโยงท้ังระบบ

แบบองครวม (Holistic Approach) ใหครอบคลุมทุกองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 

การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานนั้น สถานศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมายและเกณฑการประเมินตาม

สภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให

ยึดหลักการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนดตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม

สภาพจริงของสถานศึกษา โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และมีเปาหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บขอมูลและ

เอกสารที่ไมจําเปนในการประเมิน มีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบทของ

สถานศึกษา  

หลักการและแนวคิดสําคัญ 

       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) มีหลักการสาํคัญ ๒ ประการ คอื   

๑)  การประเมินคุณภาพภายนอกตองมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัด ท่ีจะตองรับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายในการจัดการศึกษาและรวมรับผิดชอบ (Accountability)  

ตอผลการจัดการศกึษาท่ีเกิดข้ึน  

๒)  การประเมินคุณภาพภายนอกตองมีความทาทายและชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของสถานศึกษาสูสากล ใหเปนไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรรลุเปาหมายท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ  

จากหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก จึงนํามาสูแนวคิด

สําคัญ ๔ ประการ คอื 
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๑. ใชกลไกการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อกระตุนและจูงใจใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนและยุทธศาสตรของประเทศ 

๒. เนนการประเมินเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมให

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีความพรอมในการแขงขันในระดับสากล 

๓. ใหความสําคัญกับการประเมินที่มุงสูการพัฒนาแบบยั่งยืน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปน

สําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต และสถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองใน

อนาคต  

๔. เปดโอกาสใหสถานศึกษาสรางความโดดเดน หรือเปนตนแบบในการพัฒนาในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

นิยามศัพท 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังน้ี 

ความเหมาะสม เปนไปได (Propriety / Feasibility) หมายถึง การกําหนดเปาหมาย/เกณฑ ความสําเร็จ

ของผูเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง ประหยดั และคุมคา   

ความเปนระบบ (Systematic) หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดานการบริหารและการจัดการ  

ดานการจัดการเรียนรู ที่เกิดจากการคิดอยางเปนกระบวนการ โดยพิจารณาจากตัวอยาง เชน กระบวนการ 5W1H 

วาใคร (Who) คือ ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวของ ใครไดรับผลกระทบ ในเรื่องนั้นมีใครบาง , ทําอะไร (What) คือ เราจะ

ทําอะไร มีใครทําอะไรบาง, ท่ีไหน (Where) คือ สถานท่ีท่ีเราจะทําวาจะทําท่ีไหน เหตกุารณหรือสิ่งท่ีทําน้ันอยูที่ไหน, 

เมื่อใด (When) คือ ระยะเวลาท่ีจะทําจนถึงสิ้นสุด เหตุการณนั้นทําเม่ือวัน เดือน ป ใด, ทําไม (Why) คือ สิ่งท่ีเรา

จะทําน้ัน ทําดวยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดทําสิ่งน้ัน และ อยางไร (How) คือ ส่ิงที่เราตองรูวา เราจะสามารถทําทุก

อยางใหบรรลุผลไดอยางไร เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้นทําอยางไรบาง หรืออาจจะเปน กระบวนการ PDCA คือ การ

วางแผน (Plan)  การปฏิบัติตามแผน (DO)  การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงการดําเนินการอยาง

เหมาะสม (Act) เปนตน 

 ความเชื่อถือได (Validity / Credibility) หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีเกิดจาก

ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหความเช่ือถือไดมาจากการใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

หลากหลาย ใชหลักฐานหรือสารสนเทศเชิงประจักษ หรือมีขอมูลจากหลายแหลงในการตัดสินผลการดําเนินงาน 

ซึ่งรวมท้ังขอมูลสารสนเทศหรือหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีอยูในระบบฐานขอมูลท่ีงายแกการตรวจสอบและขอมูลท่ี

อาจไมไดอยูในระบบฐานขอมูล แตเกิดข้ึนตามสภาพจริง โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในดานน้ันๆ  เมื่อ

ตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษมีความตรงตามสภาพจริง เหมาะสม ชัดเจน เปนที่ยอมรับได   



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๔ 

 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว อันเปนผลท่ีเกิดตอผูเรียน ตอโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็ก ตอวงวิชาการ 

ซึ่งผลการดําเนินงานมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง มีนวัตกรรมและเปนแบบอยางท่ีด ี   

 นวัตกรรม  (Innovation)  หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นํามาใชในการปฏิบัติ เพ่ือแกปญหา   

หรือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองคกร อยางสิ้นเชิงหรือ 

อยางเห็นไดชัด เปนการพัฒนาตอยอด เพ่ิมมูลคา มีเปาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือ  

มีความสรางสรรค (C – Creative) , มีความใหมในบริบทนั้น ๆ (N – New)  มีคุณคามีประโยชน  

(V – Value-Added)  และปรับใชไดอยางเหมาะสม (A – Adaptive)  

เปนแบบอยางท่ีดี  (Best-Practice)  หมายถึง  รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําให

สถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติ 

ตลอดจนความรูและประสบการณ มีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชน 

 

๒. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ม ี๒ สวน ไดแก  

สวนที่ ๑ การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เปนการประเมินตามพันธกิจและบริบทของ

สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน และประเด็นที่ไดรับแจงจากหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล 

สวนท่ี ๒ การประเมินความโดดเดน เปนแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสงเสริมความเปนเลิศ

ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเลอืกความโดดเดนไดตามศักยภาพและความสมัครใจ 

 

 

 

 

 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๕ 

 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน    

พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย          

๑) ความเหมาะสม เปนไปได/ความเปนระบบ ๒) ความเช่ือถือได  ๓) ประสิทธิผล โดยมีตัวอยางการพิจารณา  

๓ ดาน ดังน้ี ๑) ดานของคุณภาพผูเรียน ๒) ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) ดานกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ หากสถานศึกษากําหนดมาตรฐานดานอ่ืนนอกเหนือจากน้ี  

ผูประเมินภายนอกสามารถปรับแนวทางการพิจารณา และเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาวได  

โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด          

ตามบริบทของสถานศึกษา สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และนโยบายหรือจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด 

ท่ีสะทอนคุณภาพของการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน และความพรอมของปจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง เปนการตรวจสอบเชิงยืนยันผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย สมศ. จะไมมีการกําหนด

มาตรฐานข้ึนใหม แตเปนการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่มาจากขอตกลง

รวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หากสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในของตนเองขึ้นมาและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดก็สามารถนํามาใชเปนมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในได 

 

สวนที่ ๑ การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การพิจารณาระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ในแตละระดับคุณภาพเปนการตัดสินเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ดังน้ี 

 

 

 

 

 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๖ 

 

ระดบั ดีเย่ียม   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได กระบวนการ

และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย และมีนวัตกรรมหรือแบบอยาง

ท่ีดี 

ระดบั ดีมาก   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได กระบวนการ

และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  

ระดบั ด ี  หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑครบถวนสมบูรณ เหมาะสม เปนไปได กระบวนการ

และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน  

ระดบั พอใช   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการและผลการประเมิน

คุณภาพมคีวามเช่ือถือได เปนไปตามเกณฑ แตไมครบถวนในบางประเด็น 

ระดบั ปรับปรุง หมายถึง สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการไดตามเกณฑเปนสวนใหญ 

 

  แนวทางการพิจารณาและการตัดสินระดับคุณภาพ 

สมศ. ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาการตัดสินระดับคุณภาพ โดยมีตัวอยางการพิจารณา ๓  ดาน ดังน้ี   

๑. ดานคุณภาพของผูเรียน หรือดานอ่ืนตามชื่อท่ีสถานศึกษากําหนด 

 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของผูเรียน ในประเด็นดังตอไปน้ี  

   ๑.๑  ความเหมาะสม เปนไปได พิจารณาจากการกําหนดเปาหมาย/เกณฑในการพัฒนาผูเรียนท่ี

สอดคลองกับบริบทและสภาพจริงของผูเรียน 

   ๑.๒  ความเชื่อถือได  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพผูเรียน กับผลการ

ตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลายแหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แลวพิจารณา

ความสอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมากนอยเพียงใด อันสะทอนความเชื่อถือไดของผลการประเมิน 

(ท้ังน้ี กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับคุณภาพผลการประเมินแตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับ ถือวาสอดคลอง) 

    ๑.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนดานตาง ๆ ตามเกณฑของแตละ

ระดับช้ัน และบริบทของสถานศึกษา โดยผูเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน เมื่อเทียบระหวางปการศึกษา หรือสามารถรักษา

ระดับคุณภาพท่ีสูงอยูแลวใหอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน หรือสามารถลดสัดสวนผูเรียนท่ีมีพัฒนาการชา หรือ

ผูเรียนกลุมพิเศษ  รวมถึงการมีนวัตกรรม/เปนแบบอยางที่ดี โดยพิจารณาจากแนวคิด วิธีการหรือกิจกรรมท่ี

สรางสรรคใหม ๆ สามารถนํามาใชเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแกไขปญหา หรือพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ

สูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่นได 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๗ 

 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสม เปนไปได 

กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

ครบถวน  ผูเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอยางตอเนื่อง เปนที่พึงพอใจของผูเก่ียวของทุกฝาย และมี

นวตักรรมหรือเปนแบบอยางที่ดีใหกับสถานศึกษาอื่นได 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสม เปนไปได 

กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

ครบถวน  ผูเรียนมีพัฒนาการดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการ

และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดครบถวน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการและผล

การประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด แตไมครบถวนในบางประเด็น 

พอใช 

สถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนไดตามเกณฑเปนสวนใหญ ปรับปรุง 

๒.  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  หรือดานอื่นตามชื่อที่สถานศึกษากําหนด 

 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการท่ีสงผลตอการยกระดับ

คุณภาพของผูเรียนในประเด็นดังตอไปนี้  

๒.๑  ความเปนระบบ  พิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความ

ตอเน่ืองย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการกําหนดเปาหมาย การดําเนินงานท่ีชัดเจน การกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

๒.๒  ความเช่ือถือได  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินที่สถานศึกษาประเมินตนเอง กับผล

การตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลายแหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน  

แลวพิจารณาความสอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมากนอยเพียงใด อันสะทอนความเช่ือถือไดของผล

การประเมิน (ทั้งน้ี กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับคุณภาพผลการประเมินแตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับ ถือวาสอดคลอง) 

 ๒.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลของการบริหารและการจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมในดานการเปน

ผูนํา การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ขอมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา ระบบการแนะแนว ฯลฯ  

ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีสถานศึกษากําหนด รวมถึงความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผูเก่ียวของ รวมถึงการมีนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ หรือ

กิจกรรมที่สรางสรรคใหม ๆ สามารถนํามาใชเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแกไขปญหา หรือพัฒนาดานบริหาร

จัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่นได 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๘ 

 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ     

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได 

กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย มีนวตักรรมหรือ

แบบอยางท่ีดีใหกับสถานศึกษาอ่ืนได และสงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน  

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ     

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได 

กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง และสงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน  

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ     

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได 

สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ     

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได      

แตไมครบถวนในบางประเด็น  

พอใช 

สถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการได         

ตามเกณฑเปนสวนใหญ 

ปรับปรุง 

 

๓.  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หรือดานอื่นตามชื่อที่สถานศึกษา

กําหนด 

 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงผลตอการยกระดับคุณภาพของผูเรียน ในประเด็นดังตอไปนี้  

    ๓.๑  ความเปนระบบ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปน

สําคัญ จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และชุมชน ตามความสนใจ

ของผูเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเน้ือหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สรางโอกาสการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรียนอยางสรางสรรค บริหารจัดการช้ันเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียน กําหนดวิธีการ

และออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการนําผลการประเมินไปใชในการใหขอมูลยอนกลับ 

เพื่อใหผู เรียนสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู 

อยางตอเน่ือง 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๙ 

 

   ๓.๒  ความเชื่อถือได  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 

กับผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลายแหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน   

แลวพิจารณาความสอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมากนอยเพียงใด อันสะทอนความเชื่อถือไดของผล

การประเมิน (ทั้งนี้ กําหนดเงื่อนไขวา  ถาระดับคุณภาพผลการประเมินแตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับ ถือวา

สอดคลอง) 

    ๓.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครู ท่ีครอบคลุมในดานการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีสถานศึกษา

กําหนด รวมถึงการมีนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ หรือกิจกรรมที่สรางสรรคใหม ๆ 

สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุง เปล่ียนแปลงในการแกไขปญหา หรือพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนได 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ท่ีเปนระบบตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือ

ได กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝายมี

นวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีใหกับสถานศึกษาอื่นได และสงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ท่ีเปนระบบตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมี

ความเช่ือถือได กระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง และสงผลตอการยกระดับ

คุณภาพผูเรียน 

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ท่ีเปนระบบตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมี

ความเช่ือถือได สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ท่ีเปนระบบตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมี

ความเช่ือถือไดแตไมครบถวนในบางประเด็น  

พอใช 

สถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญไดตามเกณฑเปนสวนใหญ 

ปรับปรุง 

หมายเหตุ : หากสถานศึกษากําหนดมาตรฐานดานอ่ืนที่นอกเหนือจากนี้ ผูประเมินภายนอกสามารถปรับแนวทางการพิจารณา 

และเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาวได  



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๑๐ 

 

สวนที่ ๒ การประเมินความโดดเดน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินความโดดเดน เปนทางเลือกใหสถานศึกษาไดแสดงผลการดําเนินงานท่ีมีความโดดเดนในดาน

ตาง ๆ เปนการสงเสริมสถานศึกษาใหเปนตนแบบในการพัฒนาในดานตาง ๆ และเรงรัดคุณภาพสถานศึกษาสูการ

เปนสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง พรอมสําหรับการแขงขันระดับสากลในอนาคต โดยสถานศึกษาเปนผูแจงความ

จํานงในการประเมินมาตรฐานความโดดเดน ท้ังน้ีสถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไมรับการประเมินก็ได  

มิติคุณภาพที่สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินความโดดเดน มีดังนี้ 

 ๑.  ความสามารถด านวิชาการควบคู คุณธรรม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ให ดีขึ้ น  

มีพัฒนาการ ของคณุภาพผูเรียนใน ๓ ป เชน โรงเรียนวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี ควบคูไปกับการพัฒนาคุณลักษณะ

ท่ีสาํคัญ ๆ คือ ความซื่อสัตย ความมีวนัิย คานิยมอยูอยางพอเพียง รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรืออื่น ๆ   

๒.  ความสามารถในการใชภาษาและการสื่อสาร การพัฒนาการของคุณภาพผูเรียน เชน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน   

 ๓.  ความสามารถเฉพาะทางที่สําคัญ ผลงานนักเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  ทักษะวิชาชีพ 

(การเกษตร การเปนผูประกอบการ)  ดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ทักษะดานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ เชน 

การเปนผูนํา สมรรถนะการดําเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เปนตน 

 ๔.  การบริหารจัดการศึกษา  คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (Special 

needs/ Gifted/ Vulnerable) การมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีโดดเดน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมของชุมชนท่ีโดดเดน การไดรับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา

ในระดบัมาตรฐานนานาชาต ิเปนตน 

 ๕.  อื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเปนเอกลักษณ รายการเอกลักษณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนด  

ท่ีมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ จนประสบความสําเร็จในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

(ขั้นพื้นฐาน) ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม ๒๕๖๒  ๑๑ 

 

  แนวทางการพิจารณาการประเมินความโดดเดน มีดังนี้ 

การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความโดดเดน พิจารณาจากการบรรลุผลลัพธท่ีตองการ 

(Achievement)  โดยพิจารณาจากสัดสวน รอยละ เมื่อเทียบกับผูเรียนท้ังหมดของปริมาณผลงานท่ีเปนท่ียอมรับ

ในวงวิชาการระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาต ิอยางตอเน่ือง  มีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี ้

 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลลัพธท่ีตองการและเปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับ

การยอมรับระดับนานาชาติ  
C3 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลลัพธท่ีตองการและเปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับ

การยอมรับระดับชาติ  
C2 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลลัพธท่ีตองการและเปนตนแบบหรือมีความโดดเดน

ระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค  
C1 

 

 


