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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

ฉบับวันท่ี ๑๗ เมษายน 2562 
(ปรับตามมติท่ีประชุมออกแบบและพัฒนาระบบฯ 

ครั้งท่ี ๖/2562 วันท่ี ๒๘ มีนาคม 2562 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๑ 

 

๑. ส่วนนํา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.  

จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ กําหนดให้
สํานักงานทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญในการยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับ ได้กําหนดหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก คือ  
มีความเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระงานให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ภาระงานด้านเอกสาร มีความสอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษา สะท้อนผลลัพธ์จากการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือเช่ือมโยงผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ข้อมูล
สารสนเทศสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) จึงกําหนดเป้าหมายการ
ประเมินโดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ เพ่ือนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจะไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่า “ได้-ตก” เพ่ือให้การรับรองคุณภาพสถานศึกษา แต่จะ
เป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ สอดคล้องกับความจําเป็น และยุทธศาสตร์ของประเทศ นําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคม และส่งเสริมให้คนในสังคมท่ีมีความหลากหลาย แตกต่าง อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพได้ดีขึ้น  
โดยการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งน้ี ได้มีการดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สํานักงานจึงมีแนวคิดในการใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศ โดยเป็นการกระตุ้นและจูงใจ 
สถานศึกษาให้ดําเนินงานพัฒนา และเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป  

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เป็นการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดย
ผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับการศึกษา
เดียวกัน เทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันใน
คณะกรรมการประเมินเพ่ือการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความ



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๒ 

 

คิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง โดยคณะกรรมการผู้ประเมินให้ความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพที่พิจารณาทั้ง
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา 

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานน้ัน สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้
ยึดหลักการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนดตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
สภาพจริงของสถานศึกษา โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่จําเป็นในการประเมิน มีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา  

หลักการและแนวคิดสําคัญ 
       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) มีหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ   

๑)  การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด ที่จะต้องรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability)   

๒)  การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ (Empowerment)  

จากหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก จึงนํามาสู่แนวคิด
สําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๒. เน้นการประเมินเพื่อยืนยันคณุภาพของระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล 

๓. ให้ความสําคัญกับการประเมินที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบย่ังยืน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต และสถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต  

๔. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นต้นแบบในการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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นิยามศพัท ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   ได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังน้ี 
ความเหมาะสม เป็นไปได้ (Propriety / Feasibility) หมายถึง การกําหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ ความสําเร็จ

ของผู้เรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุ้มค่า   
ความเป็นระบบ (Systematic) หมายถึง กระบวนการดําเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ  

ด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นกระบวนการ โดยพิจารณาจากตัวอย่าง เช่น กระบวนการ 5W1H 
ว่าใคร (Who) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเก่ียวข้อง ใครได้รับผลกระทบ ในเรื่องน้ันมีใครบ้าง , ทําอะไร 
(What) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะทําอะไร แต่ละคนทําอะไรบ้าง, ที่ไหน (Where) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สถานที่ที่เรา
จะทําว่าจะทําที่ไหน เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทําน้ันอยู่ที่ไหน, เมื่อไหร่ (When) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ระยะเวลาที่จะทํา
จนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์น้ันทําเมื่อวัน เดือน ปี ใด, ทําไม (Why) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะทําน้ัน ทําด้วย
เหตุผลใด เหตุใดจึงได้ทําสิ่งน้ัน และ อย่างไร (How) คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถทําทุกอย่างให้บรรลุผลได้
อย่างไร เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทําน้ันทําอย่างไรบ้าง หรืออาจจะเป็น กระบวนการ PDCA คือ การวางแผน (Plan)  
การปฏิบัติตามแผน (DO)  การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม (Act) เป็นต้น 
 ความเช่ือถือได้ (Validity / Credibility) หมายถึง  กระบวนการประเมินคณุภาพการศึกษา ที่เกิดจาก
ผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้หลักฐานหรือสารสนเทศ 
เชิงประจักษ์ หรือมีข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินผลการดําเนินงาน และมีสารสนเทศหรือหลักฐาน            
เชิงประจักษ์ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ง่ายแก่การตรวจสอบ โดยมีการพัฒนากระบวนการและกลไกการประเมินให้
น่าเช่ือถือมากขึ้น อย่างต่อเน่ือง ๒ - ๓ ปี และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านนั้น ๆ เมื่อตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์มีความตรงตามสภาพจริง เหมาะสม ชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้   

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ อันเป็นผลที่เกิดต่อผู้เรียน ต่อองค์กร ต่อวงวิชาการ ซึ่งผลการดําเนินงานมี
พัฒนาการอย่างต่อเน่ือง มีนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี    

 นวัตกรรม  (Innovation)  หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นํามาใช้ในการปฏิบัติ แก้ปัญหา   
การพัฒนา ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือ 
อย่างเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือ  
มีความสร้างสรรค์ (C – Creative) , มีความใหม่ในบริบทน้ัน ๆ (N – New)  มีคุณค่ามีประโยชน์  
(V – Value-Added)  และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A – Adaptive)  

เป็นแบบอย่างที่ดี  (Best-Practice)  หมายถึง  รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
น้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๔ 

 

๒. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   
การประเมินคุณภาพภายนอก มี ๒ ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ ๑ การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินตามพันธกิจและบริบทของ

สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน และประเด็นที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล 

ส่วนที่ ๒ การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเลือกความโดดเด่นเฉพาะทางได้ตามศักยภาพและความ
สมัครใจ 

 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    

การพิจารณาผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง
เป็นผู้กําหนด และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ และนโยบายหรือจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ที่สะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการ
ตรวจสอบเชิงยืนยันผลการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยมีตัวอย่างการพิจารณาการดําเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ๓ ด้าน ดังน้ี   

๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และ  
๓) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  หากสถานศึกษากําหนดมาตรฐานด้านอ่ืนนอกเหนือจากน้ี  ผู้ประเมินภายนอกสามารถปรับแนว

ทางการพิจารณา และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้   
 
ส่วนที่ ๑ การประเมินคณุภาพมาตรฐานขั้นพืน้ฐาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ในแต่ละระดับคุณภาพเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง ดังน้ี 

 

 

 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๕ 

 

ระดับ ดีเย่ียม   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝา่ย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่าง
ที่ดี 

ระดับ ดีมาก   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  

ระดับ ดี   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ระดับ พอใช้   หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมิน
คุณภาพมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น 

ระดับ ปรับปรุง หมายถึง สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 
 

� แนวทางการพจิารณาและการตัดสินระดับคุณภาพ 
สมศ. ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาการตัดสินระดับคุณภาพ โดยมีตัวอย่างการพิจารณา ๓  ด้าน ดังน้ี   

๑. ด้านคณุภาพของผู้เรียน หรอืด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษากําหนด 
 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียน ในประเด็นดังต่อไปน้ี  

   ๑.๑  ความเหมาะสม เป็นไปได้ พิจารณาจากการกําหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนที่
สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน 

   ๑.๒  ความเช่ือถือได้  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน กับผลการ
ตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณา
ความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน 
(ทั้งน้ี กําหนดเง่ือนไขว่า ถ้าระดับคุณภาพผลการประเมินแตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง) 
    ๑.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน และบริบทของสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้น เมื่อเทียบระหว่างปีการศึกษา หรือสามารถรักษา
ระดับคุณภาพที่สูงอยู่แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน หรือสามารถลดสัดส่วนผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า หรือ
ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ  รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจากแนวคิด วิธีการหรือกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถนํามาใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๖ 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ครบถ้วน  ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และมี
นวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ 

ดีเย่ียม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ครบถ้วน  ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
ครบถ้วน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางประเด็น 

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ปรับปรุง 

๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  หรือด้านอ่ืนตามชื่อทีส่ถานศึกษากําหนด 
 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนในประเด็นดังต่อไปน้ี  

๒.๑  ความเป็นระบบ  พิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ต่อเน่ืองย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการกําหนดเป้าหมาย การดําเนินงานที่ชัดเจน การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

๒.๒  ความเช่ือถือได้  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินที่สถานศึกษาประเมินตนเอง กับผล
การตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้ว
พิจารณาความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเช่ือถือได้ของผลการ
ประเมิน (ทั้งน้ี กําหนดเง่ือนไขว่า ถ้าระดับคุณภาพผลการประเมินแตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง) 
 ๒.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลของการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมในด้านการเป็น
ผู้นํา การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา ระบบการแนะแนว ฯลฯ  
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากําหนด รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ หรือ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถนํามาใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาด้านบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 
 
 

  



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๗ 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือ
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ดีเย่ียม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ แต่
ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น  

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้  
ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุง 

 
๓.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษา

กําหนด 
 แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  ในประเด็นดังต่อไปน้ี  
    ๓.๑  ความเป็นระบบ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และชุมชน ตามความสนใจ
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างโอกาสการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการช้ันเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียน กําหนดวิธีการ
และออกแบบเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําผลไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเน่ือง 

   ๓.๒  ความเช่ือถือได้  พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 
กับผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้ว
พิจารณาความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเช่ือถือได้ของผลการ
ประเมิน (ทั้งน้ี กําหนดเง่ือนไขว่า  ถ้าระดับคุณภาพผลการประเมินแตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง) 

 
 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๘ 

 

    ๓.๓  ประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครู ที่ครอบคลุมในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษา
กําหนด รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
สามารถนํามาใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย  
มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
กระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ดีมาก 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ 
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ดี 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้  
แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น  

พอใช้ 

สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนได ้
ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุง 

หมายเหตุ : หากสถานศึกษากําหนดมาตรฐานด้านอ่ืนที่นอกเหนือจากน้ี ผู้ประเมินภายนอกสามารถปรับแนว
ทางการพิจารณา และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้  

 
ส่วนที่ ๒ การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง เป็นทางเลือกให้สถานศึกษาได้แสดงผลการดําเนินงานที่มี           

ความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเร่งรัด
คุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง พร้อมสําหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต             
โดยสถานศึกษาเป็นผู้แจ้งความจํานงในการประเมินมาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งหรือ 
หลายด้าน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งน้ีสถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับการ
ประเมินก็ได้  

 
 



 

(ขั้นพ้ืนฐาน) ฉบับแก้ไขวันที่ ๒๘ มีนาคม 2562 ประชุมออกแบบและพัฒนาฯ คร้ังที่ ๖/2562 ๙ 

 

มิติคุณภาพทีส่ถานศึกษาสามารถขอรบัการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง  มีดังนี ้
 ๑.  ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการให้ดีขึ้น มีพัฒนาการ 
ของคุณภาพผู้เรียนใน ๓ ปี  เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ 
คือ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ   

๒.  ความสามารถในการใช้ภาษา และการสื่อสาร การพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียน เช่น ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น   
 ๓.  ความสามารถเฉพาะทางท่ีสําคัญ ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ทักษะวิชาชีพ 
(การเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ)  ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ทักษะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ เช่น 
การเป็นผู้นํา สมรรถนะการดําเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เป็นต้น 
 ๔.  การบริหารจัดการศึกษา  คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special 
needs/ Gifted/ Vulnerable) การมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น การได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับมาตรฐานนานาชาติ เป็นต้น 
 ๕.  อ่ืน ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ รายการเอกลักษณ์อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษากําหนด  
ที่มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนประสบความสําเร็จในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

 
� แนวทางการพจิารณาการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง  มีดังนี ้

การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง พิจารณาจากการบรรลุผลลัพธ์ที่
ต้องการ (Achievement)  โดยพิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับผู้เรียนทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็น
ที่ยอมรับในวงวิชาการระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างต่อเน่ือง  มีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดังน้ี 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลผุลลพัธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาติ  C3 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลผุลลพัธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับชาติ  C2 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลผุลลพัธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค  C1 

 
 


