
๑ 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม   

การขบัเคลื่อนการสง่เสรมิการประเมินมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษา 

โรงเรียนเอกชนตน้แบบสว่นภมูิภาค 

 รุน่ที ่๑  ระหวา่งวนัที ่ ๓ – ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ รุน่ที ่๒  ระหวา่งวนัที ่ ๙ – ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร ์เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 

              “การเตรียมความพรอ้มในการรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ ๔”  

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

โดย   ดร.ชนกนาถ  วงษค์ าจนัทร์ 

ศึกษานิเทศก ์

หวัหนา้กลุม่งานพัฒนามาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัขอนแกน 

 

การบริหาร
จดัการ 

การจดัการ
เรียนการ
สอน 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 



 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑  
 

แนวทางการเกบ็ข้อมลู/ร่องรอยหลักฐานเชงิประจักษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ระดับการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้าน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บข้อมูล/ร่องรอยหลักฐานเชิงประจกัษ์ มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณา 
ด้านที่ ๑ 
คุณภาพ
ของ
ผู้เรียน 

๑)  ความเหมาะสม  เป็นไปได้ 
     พิจารณาจากกาก าหนดเป้าหมาย / 
เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพจริงของผู้เรยีน 

๑. ศึกษาเอกสาร 
 ประกาศมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย 
 แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี (โครงการ / กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน) 
 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)  
 แผนการจดัการเรียนรู ้
 สารสนเทศสถานศึกษา 

 สารสนเทศท่ีบ่งช้ีว่าจ านวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้าหรือผูเ้รียน
กลุ่มพิเศษ ลดลง 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 รายงานการประเมินโครงการ / กิจกรรม +ภาพประกอบ 
 รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรยีน 

 ความสามารถในการสื่อสาร  
 ความสามารถในการคดิ   
 ความสามารถในการแก้ปญัหา   
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
   

 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิ
ค านวณ  
   ๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
 
   ๑)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
   ๒)  ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 
 

๒)  ความเชื่อถือได้ 
     พิจารณาจากกระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน กับผลการ
ตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณาความ
สอดคล้องของผลการตดัสิน ว่าสอดคล้อง
กันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเช่ือถือ
ได้ของผลการประเมิน 
๓)  ประสิทธิผล 
       พิจารณาจากผลการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น และบริบทของสถานศึกษา โดย
ผู้เรยีนมีพัฒนาการดีขึ้น เมื่อเทียบระหว่างปี
การศึกษา หรือสามารถรักษาระดบัคุณภาพ
ที่สูงอยู่แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคยีงกับปีก่อน  
หรือสามารถลดสดัส่วนผู้เรียนท่ีมพีัฒนาการ
ช้า  หรือผู้เรียนกลุ่มพิเศษ  รวมถงึการมี
นวัตกรรม/เป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

 

๑ 



 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้าน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บข้อมูล/ร่องรอยหลักฐานเชิงประจกัษ์ มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นพิจารณา 

ด้านที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

โดยพิจารณาจากแนวคิด  วิธีการหรือกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปญัหา  หรือพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ผู้อื่นได ้

 ผลงาน/รายงานที่แสดงถึงการมี/สร้างนวัตกรรม/เป็น
แบบอย่างท่ีดี ด้านผู้เรียน 
 

๒. สังเกต 
 พฤติกรรมนักเรียน 
 สภาพการจัดการชั้นเรียน 
 บริบทท่ัวไป 

 
๓. สัมภาษณ์ 
 ผู้เรยีน 
 คร ู
 ผู้บริหาร 
 ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้าน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บข้อมูล/ร่องรอยหลักฐานเชิงประจกัษ์ ประเด็นพิจารณา 

ด้านที่ ๒
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

๑) ความเป็นระบบ 
         พิจารณาจากกระบวนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย  มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีชัดเจน  การก ากับติดตาม และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

๑. ศึกษาเอกสาร 
 แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 
 แผนปฎิบัติการประจ าป ี
 สารสนเทศสถานศึกษา 
 คู่มือการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / รายงานการใช้

หลักสตูรสถานศึกษา 
 หนังสือเชิญผูม้ีส่วนเกีย่วข้องในการจัดการศึกษา 

(ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ) 
 ปฎิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 แบบรายงานการติดตามตรวจสอบฯ 
 เอกสารรายงานโครงการ 
 รายงานการด าเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 ทะเบียนคุมสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลงาน/นวตักรรม/แบบอย่างท่ีดีดา้นบริหารจัดการ 

 ๒. สังเกต 
 สภาพแวดล้อมภายใน / บริบทท่ัวไป 
 ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 เทคโนโลยีฯ 
 ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 

๓. สัมภาษณ์ 
 ผู้เรยีน 
 คร ู
 ผู้บริหาร 
 ผู้เกี่ยวข้อง 

 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทกุกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้อย่างคุณภาพ 
๒.๖  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู ้
 
 

๒) ความเชื่อถือได้ 
        พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินท่ี
สถานศึกษาประเมินตนเอง  กับผลการตรวจสอบจากสภาพ
จริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ใน
เชิงตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณาความสอดคลองของผล
การตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อน
ความเชื่อถือได้ของผลการประเมนิ 
๓) ประสิทธิผล 
       พิจารณาจากผลการบรหิารและการจัดการ
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมในด้านการเป็นผู้น า การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตร
สถานศึกษา  ระบบการแนะแนว ฯลฯตามเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด  รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรยีน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง 
รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างท่ีดี โดยพิจารณาจาก 
แนวคิดวิธีการ หรือกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถ
น ามาใช้ เพื่อปรับปรุง เปลีย่นแปลงการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูอ้ื่นได้ 

 

๓ 



การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้าน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บข้อมูล/ร่องรอยหลักฐานเชิงประจกัษ์ ประเด็นพิจารณา 

ด้านที่ ๓ 
ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑) ความเป็นระบบ 
      พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัการจดัการเรียนรแูละการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และ
ชุมชน ตาม ความสนใจของผเูรียน โดยผเูรียนมีสวนรวมในการ
ก าหนดเนื้อหาสาระและกจิกรรมเสริมหลักสูตร  สรางโอกาสการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรรูะ 
หวางผูเรียนอยางสรางสรรค การบริหารจดัการช้ันเรียน การจดั
บรรยากาศ การเรียนรใูนช้ัน เรียน ก าหนดวิธีการและออกแบบ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการน าผลการ
ประเมินไปใชในการใช้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 

๒)  ความเชื่อถือได้ 
       พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมิน  
 การจัดการเรียนการสอนของครู กับผลการตรวจสอบจากสภาพ
จริง หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิง
ตรวจสอบยืนยันแล้วพิจารณาความสอดคล้องผลการตดัสิน ว่า
สอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความเชื่อถือได้ของผล
การประเมิน   
 ๓)  ประสิทธิผล 
    พิจารณาจากผลการปฎบิัติงานของครูที่ครอบคลุมในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน การบรหิารจัดการชั้นเรียน  การ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด  รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็น
แบบอย่างท่ีดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ หรือกิจกรรมที่
ข้างสรรค์ใหม่ๆ  สามารถน ามาน าไปใช้เพื่อปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการแก้ปญัหา หรือพัฒนาด้านการจดัการเรียนการ
สอน ให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงกว่าเดิม เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นได ้

๑. ศึกษาเอกสาร 
 สารสนเทศช้ันเรยีน 
 แผนการจดัการเรียนรู ้ 
 หลักสตูรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
 สื่อประกอบแผนการจดัการเรียนรู ้
 ระเบียบการวัดประเมินผล 
 เครื่องมือการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ 
 ทะเบียนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 รายงานวิธีการ/การวิจัยในการแกป้ัญหาและพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 
 รูปแบบการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบคุคล 
 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑– ๙) 
 ค าสั่งแต่งตั้ง ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทะเบียนคุมสื่อการสอน 
 ผลงาน/นวตักรรม/แบบอย่างท่ีดีดา้นการจัดการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ๒. สังเกต 
 วิธีการ/กระบวนการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่

สอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้ 
 การใช้สื่อประกอบขั้นตอนการจัดการเรีนการสอน 
 การจัดช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ/ส่งเสรมิการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน  
 เทคนิคการสอน  และฯลฯ 

 

๓. สัมภาษณ์ 
 ผู้เรยีน 
 คร ู
 ผู้บริหาร   
 ผู้เกี่ยวข้อง 

 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้     
 ๓.๓.  มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิง
บวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  
 

๔ 



 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 

 

ตารางเปรยีบเทียบระดับคุณภาพ 

การประกนัคุณภาพภายใสถานศกึษา กับ การปะเมนิคณุภาพภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบระดับคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา กับ การปะเมินคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ยอดเย่ียม ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
◆  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณสูงกว่าเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนด 
◆  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตมหลักสตูรสถานศึกษาสูง
กว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายและเปลีย่นความคิดเห็น  โดยใช้เหตผุล
ประกอบการตัดสินใจ  และแก้ปญัหาได ้
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีการน า ไปใช้
และเผยแพร ่
◆  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสงัคม  ในด้านการเรยีนรู้  การ
สื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมคีุณธรรม 

  ◆  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึนการท างานหรืองานอาชีพ 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ผู้เรียนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย ท่ี
สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  
◆  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญา
ไทย 
◆  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

  ◆ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 
ดีเย่ียม 

 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได ้กระบวนการและ
ผลการประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดครบถว้น  ผู้เรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได ้

 

 

 

๕ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ดีเลิศ  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์คดิอย่างมี 
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปญัหาได้  
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้านวัตกรรม  
◆ ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสงัคมในด้าน การเรียนรู้ การ
สื่อสารการท างาน  

  ◆ ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อม ท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึนและการท างาน หรืองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
◆ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ีสูงกว่าเป้าหมาย ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
◆ ผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาไทย 
◆ ผู้เรยีนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ◆  ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกายและจติสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ดีมาก  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้  เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดครบถว้น  ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

๖ 



 

 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ดี  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียนการสื่อสารและการ
คิดค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
◆ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตรูสถานศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปญัหาได ้
◆ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสรา้งนวัตกรรม  
◆ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 
◆ ผู้เรยีนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องาน อาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
◆  ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
◆ ผู้เรียนมคีวามภมูิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาไทย 
◆ ผู้เรยีนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
◆ ผู้เรยีนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเปา้หมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ดี  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้  เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดครบถว้น 

 

 

 

 

 

๗ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา   การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ปานกลาง  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
◆  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด       
 ◆  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตรูสถานศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมาย  ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ◆ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตาม เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
 ◆  ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคมเป็นไปตาม 
เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

พอใช้  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  เป็นไปได้ 
กระบวนการและผลการประเมินคณุภาพมคีวามเชื่อถือได้  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางประเด็น 

ก าลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ◆   ผู้เรียนมี   ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด  
 ◆ ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูร สถานศึกษา
ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ◆  ผู้เรียนมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมาย ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
  ◆  ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจติสังคมต่ ากวา
เป้าหมาย ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ปรับปรุง  สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพของผู้เรยีนได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

๘ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ  

 

ยอดเย่ียม ◆ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ 
ชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ ในการ
ปฏิบัต ิทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีการน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอยา่งได ้
◆     ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยง กับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้  
◆ พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  
◆ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัด การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  

  ◆ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จดัการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ด้าน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
  
 

ดีเย่ียม  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการที่เป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้  กระบวนการบริหาร
จัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เป็นท่ีพึงพอใจของทุก
ฝ่าย  มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาอื่น
ได้  และส่งผลตอการยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

๙ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ  

 

ดีเลิศ ◆ มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการ ชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบตัิ  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย  
◆  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยง กับชีวิต
จริง 
◆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรง
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
◆  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดั 
การเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ และมีความปลอดภัย  
◆ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร 
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ด้าน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
  

 

ดีมาก  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการที่เป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผล
การประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้  กระบวนการ
บริหารจดัการมีพัฒนาการอย่างตอ่เนื่องและส่งผลต่อ
การยกระดับคณุภาพผู้เรยีน 

ดี ◆ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
◆ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
◆พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
◆ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดั 
การเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  
◆ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร 
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ดี  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการที่เป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผล
การประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้   ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 

 

๑๐ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ  

 

ปานกลาง ◆ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
มาตรฐานที่ ๒ 
ด้าน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

พอใช้  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการที่เป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผล
การประเมินคณุภาพมีความเช่ือถือได้ แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางประเด็น 

ก าลังพัฒนา ◆เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่
ชัดเจน  
◆มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาแต่ไมส่่งผล ต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรับปรุง  สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารจดัการและการจัดการได้ตาม
เกณฑ์ที่เป็นส่วนใหญ ่

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ

จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

ยอดเย่ียม ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตาม
มาตรฐาน การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษามี
แผนการจดั การเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการเผยแพร่  
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

 ◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม กับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรยีน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 ◆ มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวกเด็กรักทีจ่ะเรียนรู้และ 
เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 
◆ มีชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผูเ้กี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเย่ียม  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เป็นระบบตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการ
ประเมินมีความชื่อถือได้  กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่พึงพอใจของทุก
ฝ่าย  มีนวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษา
อื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคณุภาพผู้เรยีน 

 

 

๑๑ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  การปะเมินคุณภาพภายนอก 

ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลศิ ◆ จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงตาม
มาตรฐาน การเรยีนรูต้ัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได ้
 ◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การ
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
◆ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน 

โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรยีนและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
◆ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข  
◆ มีชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีมาก  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เป็นระบบตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด   กระบวนการและผลการ
ประเมินมีความชื่อถือได้  กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนมีพัฒนาการอย่าง  และส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน 

ดี ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
◆ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
◆ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผล มาพัฒนาผู้เรียน 
◆ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
◆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เป็นระบบตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด   กระบวนการและผลการ
ประเมินมีความชื่อถือได้  ส่งผลตอ่การยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีน 

 

๑๒ 



 

การประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา  กับ การปะเมินคุณภาพภายนอก 
ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน ด้าน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ปานกลาง ◆ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตาม
มาตรฐาน การเรยีนรูต้ัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
◆ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
◆ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 พอใช้  สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เป็นระบบตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด   กระบวนการและผลการ
ประเมินมีความชื่อถือได้  แต่ไมค่รบถ้วนบางประเด็น 

ก าลังพัฒนา ◆  จัดการเรียนรู้ทีไ่ม่ เปดิโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
คิด และปฏิบัติจริง 
◆  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่
เอื้อต่อ การเรยีน 
◆  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปรับปรุง  สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินงานตามมาตรฐาน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ ตามเกณฑ์
เป็นส่วนใหญ ่

 

               

• การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

งานประจ า 

• งานประจ า 

งานประกันฯ 
• การประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

งานประจ า 

๑๓ 


