กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ส่วนนา
สำนั กงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อว่ำ สมศ.
จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๙
กำหนดให้ส ำนั กงำนทำหน้ ำที่พัฒ นำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัด
กำรศึกษำในแต่ ละระดับ ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นกระบวนกำรที่มีควำมสำคัญในกำรยืนยันถึง
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ตลอดจน
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและ อัตลักษณ์ของผู้เรียนตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำย ประกอบกับกรอบนโยบำยปฏิรูประบบ
กำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ ได้กำหนดหลักกำรสำคัญในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก คือ มีควำมเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ไม่สร้ำงภำระงำนให้กับสถำนศึกษำโดยเฉพำะภำระงำนด้ำนเอกสำร มีควำมสอดคล้องกับบริบท
สะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำ สะท้อนผลลัพธ์จำกกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อเชื่อมโยงผลกำรบริหำร
จัดกำรของสถำนศึ กษำ รวมถึงกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลสำรสนเทศสู่สำธำรณะอย่ำงถูกต้องและ
โปร่งใส เพื่อให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กำรพั ฒ นำกรอบแนวทำงกำรประเมิ นคุ ณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดั บกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดเป้ำหมำยกำรประเมินโดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
และมีกำรวิเครำะห์ กระบวนกำร ปั จจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลกำรดำเนินกำร เพื่อนำไปสู่กำรให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒ นำที่มีคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจะไม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมินว่ำ
“รับรอง-ไม่รับรอง” คุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำ แต่จะเป็นกำรยืนยันกำรตรวจประเมินคุณภำพ เพื่อให้
เกิ ด กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของสถำนศึ ก ษำและคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของประเทศ สอดคล้ อ งกั บ ควำมจ ำเป็ น
และยุทธศำสตร์ของประเทศ นำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมให้คนในสังคม
ที่มีควำมหลำกหลำย แตกต่ำง อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขตำมศักยภำพได้ดีขึ้น โดยกำรพัฒนำกรอบแนวทำง
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ครั้งนี้ ได้มีกำรดำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้มีควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงแบบบูรณำกำรกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนจึ งมีแนวคิดในกำรใช้กลไกกำรประเมิน
คุณ ภำพภำยนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนั บสนุนให้ คุณ ภำพกำรศึกษำเป็นไปตำมควำมคำดหวังของประเทศ
โดยเป็ น กำรกระตุ้ น และจู ง ใจ สถำนศึ ก ษำให้ ด ำเนิ น งำนพั ฒ นำ และเร่ ง ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกของสถำนศึ กษำ เป็ นกำรตั ดสิ น ระดั บ คุณ ภำพตำมหลั กกำรตัดสิ น
โดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert Judgment) และกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับ
กำรศึกษำเดียวกัน เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ประเมินต้องมีควำมรู้อย่ำงรอบด้ำนและวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน
๑

ในคณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อกำรตัด สิ น ให้ ระดับ คุ ณ ภำพตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ซึ่ งจะไม่ ใช้กำรให้ คะแนน
ตำมควำมคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง โดยคณะกรรมกำรผู้ประเมินให้ควำมสำคัญกับกำรประเมินเชิงคุณภำพ
ที่พิจำรณำทั้งปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอกของสถำนศึกษำ
กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำเป็นผู้กำหนดเป้ำหมำยและเกณฑ์
กำรประเมินตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของ
สถำนศึกษำ โดยให้ ยึ ด หลั กกำรดำเนิ น งำนเพื่ อพั ฒ นำ และสะท้ อนคุณ ภำพกำรด ำเนิน งำนตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
กำรประเมินคุณ ภำพภำยนอกเป็ นกำรประเมินตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน
ตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ โดยเลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสมและสะท้อนคุณภำพกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน และมีเป้ำหมำยกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ ลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูล
และเอกสำรที่ไม่จำเป็นในกำรประเมิน มีควำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินได้ตำมสภำพ
บริบทของสถำนศึกษำ
หลักการและแนวคิดสาคัญ
กำรประเมิ นคุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดั บกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน
มีหลักกำรสำคัญ ๒ ประกำร คือ
(๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำและหน่ว ยงำนต้น สังกัด ที่จ ะต้องรับผิดชอบให้ บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำและร่ว ม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดขึ้น (Accountability)
(๒) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมท้ำทำยและช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำและ
ยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่สำกล ให้เป็นไปตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศบรรลุเป้ำหมำย
ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ (Empowerment)
จำกหลักกำรสำคัญในกำรพัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก จึงนำมำ
สู่แนวคิดสำคัญ ๔ ประกำร คือ
๑. ใช้กลไกการประเมิน คุณ ภาพภายนอกเพื่ อกระตุ้น และจูงใจให้เกิดการพัฒ นาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นและยุทธศำสตร์ของประเทศ
๒. เน้นการประเมินเพื่อ รับรองคุณ ภาพของระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้ ส ถำนศึ กษำและต้ น สั งกั ด รับ ผิ ดชอบในกำรพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำให้ เป็ น ไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีควำมพร้อมในกำรแข่งขันในระดับสำกล
๓. ให้ความสาคัญกับการประเมินที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น ชี วิต ในอนำคต และสถำนศึ ก ษำมี ขี ด สมรรถนะสู ง สำมำรถพั ฒ นำตนเองได้
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
๔. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำในระดับ
ภูมิภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
๒

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย
๑) ควำมเหมำะสม เป็ น ไปได้ / ควำมเป็ น ระบบ ๒) ควำมเชื่ อ ถื อ ได้ ๓) ประสิ ท ธิ ผ ล โดยมี ตั ว อย่ ำ ง
กำรพิ จ ำรณำ ๓ ด้ ำน ดั งนี้ ๑) ด้ ำ นของคุ ณ ภำพผู้ เรี ย น ๒) ด้ ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจั ด กำร
และ ๓) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หำกสถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำน
ด้ำนอื่ น นอกเหนื อ จำกนี้ ผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกสำมำรถปรับ แนวทำงกำรพิ จ ำรณำ และเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำวได้ โดยพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตำมเป้ ำหมำยที่ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนด ตำมบริบ ทของสถำนศึ ก ษำ สอดคล้ อ งกั บ แผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ
และนโยบำยหรือจุดเน้น ของต้นสังกัด ที่สะท้อนคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
กำรพั ฒ นำผลสั ม ฤทธิ์ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย น และควำมพร้อ มของปั จ จั ย พื้ น ฐำนของ
สถำนศึ ก ษำที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กำรเรี ยนรู้ด้ ว ยตนเองอย่ ำงต่ อเนื่ อ ง เป็ น กำรตรวจสอบเชิ งยื น ยัน ผล
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดย สมศ. จะไม่มีกำรกำหนดมำตรฐำนขึ้นใหม่ แต่เป็นกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มำจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับหน่วยงำน
ต้น สั งกั ด หำกสถำนศึ กษำมีก ำรกำหนดมำตรฐำนกำรประกั น คุณ ภำพภำยในของตนเองขึ้น มำและได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกต้นสังกัด ก็สำมำรถนำมำใช้เป็นมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในได้
หลักเกณฑ์ การตั ด สิ น ระดั บคุณ ภาพของการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำรตัดสิ นระดับ คุณภำพของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีระดับคุณภำพ ๕ ระดับ ในแต่ละระดับคุณภำพเป็นกำรตัดสินเชิงคุณภำพที่สะท้ อนผล
กำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้
ระดับ ดีเยี่ยม

ระดับ ดีมาก

ระดับ ดี

หมำยถึง สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เหมำะสม เป็ น ไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน และมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ำย และมี
นวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดี
หมำยถึง สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เหมำะสม เป็ น ไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมี ควำมเชื่อถือได้ ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน และมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
หมำยถึง สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เหมำะสม เป็ น ไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน
๓

ระดับ พอใช้

หมำยถึง สถำนศึ กษำด ำเนิ นกำรได้ อย่ ำงเหมำะสม เป็ นไปได้ กระบวนกำรและผลกำร
ประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น
ระดับ ปรับปรุง หมำยถึง สถำนศึกษำไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่
 แนวทางการพิจารณาและการตัดสินระดับคุณภาพ
สถำนศึกษำแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในตำมต้นสังกัดหรือกำหนด
มำตรฐำนกำรประกัน คุณ ภำพภำยในของสถำนศึกษำ และได้รับควำมเห็ นชอบจำกต้นสังกัด สถำนศึกษำ
สำมำรถนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำใช้เป็นมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในได้ สมศ. จึงได้กำหนดแนวทำง
กำรพิ จ ำรณำกำรตัด สิ น ระดับ คุ ณ ภำพ โดยมี ตัวอย่ำงกำรพิ จำรณำ ๓ ด้ำน ดังนี้ ๑) ด้ำนคุณ ภำพผู้ เรีย น
๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ ๓) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้
๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอื่นตามชื่อที่สถานศึกษากาหนด
แนวทางการพิจารณา : พิจำรณำจำกคุณภำพของผู้เรียน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑.๑ ควำมเหมำะสม เป็ น ไปได้ พิ จำรณำจำกกำรกำหนดเป้ำหมำย/เกณฑ์ในกำรพัฒ นำผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทและสภำพจริงของผู้เรียน
๑.๒ ควำมเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน กับ ผลกำร
ตรวจสอบจำกสภำพจริ ง หรื อ หลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ โดยใช้ ข้ อ มู ล หลำยแหล่ ง ในเชิ ง ตรวจสอบยื น ยั น
แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่อถือได้
ของผลกำรประเมิน (ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขว่ำ ถ้ำระดับคุณ ภำพผลกำรประเมินแตกต่ำงกันไม่เกิน ๑ ระดับ
ถือว่ำสอดคล้อง)
๑.๓ ประสิทธิผล พิจำรณำจำกผลกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนด้ำนต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น และบริบทของสถำนศึกษำ โดยผู้เรียนมีพัฒนำกำรดีขึ้น เมื่อเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ หรือสำมำรถ
รักษำระดับคุณภำพที่สูงอยู่แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน หรือสำมำรถลดสัดส่วนผู้เรียนที่มีพัฒนำกำร
ช้ำ หรือผู้เรียนกลุ่ มพิเศษ รวมถึงกำรมีน วัตกรรม/เป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยพิจำรณำจำกแนวคิด วิธีกำรหรือ
กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถนำมำใช้เพื่อปรั บปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำตนเอง
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณ ภำพของผู้ เรียนได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมิน คุณ ภำพมี ควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
กำหนดครบถ้วน ผู้เรียนมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
และมีนวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับสถำนศึกษำอื่นได้

ดีเยี่ยม

๔

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณ ภำพของผู้ เรียนได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมิน คุณ ภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
กำหนดครบถ้วน ผู้เรียนมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณ ภำพของผู้ เรียนได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมิน คุณ ภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
กำหนดครบถ้วน
สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ ำ นคุ ณ ภำพผู้ เรี ย นได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม เป็ น ไปได้
กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น
สถำนศึกษำไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียนได้ตำมเกณฑ์เป็นส่วน
ใหญ่

ดีมำก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นตามชื่อที่สถานศึกษากาหนด
แนวทางการพิจารณา : พิจำรณำจำกคุณภำพของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพของผู้เรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑ ควำมเป็นระบบ พิจำรณำจำกกระบวนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมี
ควำมต่อเนื่องยั่งยืน โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรกำหนดเป้ำหมำย กำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง
๒.๒ ควำมเชื่อถือได้ พิจ ำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินที่ส ถำนศึกษำประเมินตนเอง
กับผลกำรตรวจสอบจำกสภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลำยแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่อถือได้
ของผลกำรประเมิน (ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขว่ำ ถ้ำระดับคุณ ภำพผลกำรประเมินแตกต่ ำงกันไม่เกิน ๑ ระดับ
ถือว่ำสอดคล้อง)
๒.๓ ประสิ ทธิผล พิจำรณำจำกผลของกำรบริห ำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำที่ครอบคลุมในด้ำน
กำรเป็นผู้นำ กำรพัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสำรสนเทศ หลักสูตรสถำนศึกษำ ระบบกำร
แนะแนว ฯลฯ ตำมเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ที่สถำนศึกษำกำหนด รวมถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ งกำรมี นวัต กรรม/เป็ นแบบอย่ ำงที่ ดี โดยพิ จำรณำจำก
แนวคิด วิธีกำร หรือกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถนำมำใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อื่นได้

๕

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ำย มีนวัตกรรม
หรือแบบอย่ำงที่ดใี ห้กับสถำนศึกษำอื่นได้ และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมี ควำมเชื่อถือได้
ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น
สถำนศึ กษำไม่สำมำรถด ำเนิ นงำนตำมมำตรฐำนด้ ำนกระบวนกำรบริห ำรและกำรจั ด กำรได้
ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่
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ดีมำก

ดี

พอใช้
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๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือด้านอื่นตามชื่อที่สถานศึกษา
กาหนด
แนวทางการพิจารณา : พิจำรณำจำกคุณภำพของกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ ส่งผลต่อกำร
ยกระดับคุณภำพของผู้เรียน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๓.๑ ควำมเป็นระบบ พิจำรณำจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ จัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และชุมชน ตำมควำม
สนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเนื้อหำสำระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้ำงโอกำสกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ บริหำรจัดกำรชั้นเรียน จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
กำหนดวิธีกำรและออกแบบเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสำมำรถน ำผลไปใช้ ในกำรพั ฒ นำตนเอง รวมทั้ งครู มี ก ำรพั ฒ นำตนเอง
และพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๒ ควำมเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
กับผลกำรตรวจสอบจำกสภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลำยแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่อถือได้

๖

ของผลกำรประเมิน (ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขว่ำ ถ้ำระดับคุณภำพผลกำรประเมินแตกต่ำงกันไม่เกิน ๑ ระดับ
ถือว่ำสอดคล้อง)
๓.๓ ประสิ ท ธิผ ล พิ จ ำรณำจำกผลกำรปฏิ บั ติงำนของครู ที่ ครอบคลุ ม ในด้ ำนกำรจัดกำรเรีย น
กำรสอน กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ตำมเป้ำหมำย หรือ วัตถุประสงค์
ที่ส ถำนศึ กษำกำหนด รวมถึงกำรมี น วัต กรรม/เป็ น แบบอย่ำงที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำก แนวคิด วิธีกำร หรือ
กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถนำมำใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ ำนกระบวนกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนที่ เป็ น ระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
กระบวนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนมี พั ฒ นำกำรอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง เป็ นที่ พึ งพอใจของทุ กฝ่ ำย
มีนวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดีให้กับสถำนศึกษำอื่นได้ และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ ำนกระบวนกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนที่ เป็ น ระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
กระบวนกำรเรียนกำรสอนมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ ำนกระบวนกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนที่ เป็ น ระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ ำนกระบวนกำรจัด กำรเรีย นกำรสอนที่ เป็ น ระบบ
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้
แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น
สถำนศึกษำไม่ส ำมำรถดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่
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หมายเหตุ : หำกสถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนด้ำนอื่นที่นอกเหนือจำกนี้ ผู้ป ระเมินสำมำรถปรับแนวทำง
กำรพิจำรณำ และเกณฑ์กำรประเมินให้สอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำวได้
 การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง
กำรประเมิน ควำมโดดเด่น เฉพำะทำง เป็น ทำงเลื อกให้ ส ถำนศึกษำได้แสดงผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
ควำมโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ เป็นกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ และเร่งรัด
คุณภำพสถำนศึกษำสู่กำรเป็น สถำนศึกษำขีดสมรรถนะสูง พร้อมสำหรับกำรแข่งขันระดับสำกลในอนำคต
โดยสถำนศึ ก ษำเป็ น ผู้ แจ้ งควำมจ ำนงในกำรประเมิ น มำตรฐำนควำมโดดเด่ น เฉพำะทำงด้ำนใดด้ ำนหนึ่ ง
๗

หรือหลำยด้ำน ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ทั้งนี้สถำนศึกษำจะขอรับกำรประเมินหรือไม่รับ
กำรประเมินก็ได้
มิติคุณภาพที่สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง มีดังนี้
๑. ความสามารถด้ า นวิ ช าการควบคู่ คุ ณ ธรรม กำรพั ฒ นำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงวิ ช ำกำรให้ ดี ขึ้ น
มีพั ฒ นำกำร ของคุณ ภำพผู้ เรี ย นใน ๓ ปี เช่น โรงเรียนวิท ยำศำสตร์/เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ กำรพั ฒ นำ
คุณลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีวินัย ค่ำนิยมอยู่อย่ำงพอเพียง รับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ หรือ
อื่น ๆ
๒. ความสามารถในการใช้ ภ าษา และการสื่ อ สาร กำรพั ฒ นำกำรของคุ ณ ภำพผู้ เรี ย น เช่ น
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน เป็นต้น
๓. ความสามารถเฉพาะทางที่สาคัญ ผลงำนนักเรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทักษะวิชำชีพ
(กำรเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำร) ด้ำนกีฬำ ดนตรี ศิลปะ ทักษะด้ำนกำรพัฒ นำสื่อเทคโนโลยี หรืออื่น ๆ
เช่น กำรเป็นผู้นำ สมรรถนะกำรดำเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เป็นต้น
๔. การบริหารจัดการศึกษา คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (Special
needs/ Gifted/ Vulnerable) กำรมีนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่โดดเด่น กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้
กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม กำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำในระดับมำตรฐำนนำนำชำติ เป็นต้น
๕. อื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ รำยกำรเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่สถำนศึกษำกำหนด
ที่มีกำรวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ จนประสบควำมสำเร็จในระดับภูมิภำค ระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ
 แนวทางการพิจารณาการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง มีดังนี้
กำรตัดสินระดับคุณภำพของกำรประเมินควำมโดดเด่นเฉพำะทำง พิจำรณำจำกกำรบรรลุผลลัพธ์ที่
ต้องกำร (Achievement) โดยพิจำรณำจำกสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดของปริมำณผลงำน
ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรระดับภูมิภำค/ระดับชำติ/นำนำชำติ อย่ำงต่อเนื่อง มีระดับคุณภำพ ๓ ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำรและเป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น
ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ
สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำรและเป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น
ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ
สถำนศึกษำสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำรและเป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค
๘

ระดับคุณภาพ
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๙

