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1 
ดานคุณภาพผูเรียน 

พิจารณาจากการ         
กําหนดเปาหมาย /
เกณฑในการพัฒนา

ผูเรียนท่ีสอดคลองกับ
บริบทและสภาพจริง             

ของผูเรียน 

พิจารณาจากกระบวนการ 
และผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียน                  
กับผลการตรวจสอบ

สภาพจริงหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ โดยใช
ขอมูลหลายแหลง          

ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผล       

การตัดสินวาสอดคลอง
กันมากนอยเพียงใด                  

อันสะทอนความเชื่อถือ
ไดของผลการประเมิน 

พิจารณาจากผลการ
พัฒนาสมรรถนะของ

ผูเรียนดานตางๆ               
ตามเกณฑของแตละ 

ระดับช้ัน และบริบทของ
สถานศึกษา โดยผูเรียน 
มีพัฒนาการดีขึ้น เม่ือ

เทียบระหวางป
การศึกษา หรือสามารถ
รักษา ระดับคุณภาพท่ี 
สูงอยูแลวใหอยูในระดับ
ใกลเคียงกับปกอน หรือ

สามารถลดสัดสวน
ผูเรียนท่ีมีพัฒนาการชา 
หรือผูเรียนกลุมพิเศษ 

รวมถึงการมีนวัตกรรม/
เปนแบบอยางท่ีดี                

โดยพิจารณาจากแนวคิด 
วิธีการหรือกิจกรรม            
ท่ีสรางสรรคใหมๆ 

สามารถนํามาใชเพ่ือ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ในการแกไขปญหา หรือ

พัฒนาตนเองใหมี
สมรรถนะสูงขึ้น                

เปนแบบอยางท่ีดี                  
แกผูอ่ืนได 

 
 
 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม เปนไปได    

กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความ
เชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษา             

กําหนดครบถวน  ผูเรียน
มีพัฒนาการดีข้ึนอยาง
ตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย 

และมีนวัตกรรมหรือเปน
แบบอยางท่ีดใหกับ
สถานศึกษาอ่ืนได 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม เปนไปได    

กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความ
เชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษา             

กําหนดครบถวน  ผูเรียน
มีพัฒนาการดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง  

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม เปนไปได    

กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความ
เชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานศึกษา             
กําหนดครบถวน   

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม เปนไปได    

กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความ
เชื่อถือได ตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด        

แตไมครบถวนในบาง
ประเด็น   

สถานศึกษาไมสามารถ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียนได 

ตามเกณฑเปนสวนใหญ  
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2. ดานกระบวนการ
บริหารและการ

จัดการ 

พิจารณาจากกระบวน 
การดําเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความ
ตอเนื่องยั่งยืน โดยการมี
สวนรวมของผูเก่ียวของ
ทุกฝาย มีการกําหนด

เปาหมาย การ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน   
การกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
แกไขอยางตอเน่ือง 

พิจารณาจาก
กระบวนการและผลการ
ประเมินท่ีสถานศึกษา

ประเมินตนเอง                   
กับผลการตรวจสอบจาก
สภาพจริงหรือหลักฐาน

เชิงประจักษ โดยใช
ขอมูลหลายแหลง                

ในเชิงตรวจสอบยืนยัน 
แลวพิจารณาความ

สอดคลองของผลการ
ตัดสิน วาสอดคลองกัน

มากนอยเพียงใด                
อันสะทอนความเชื่อถอื
ไดของผลการประเมิน 

พิจารณาจากผลของการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษาท่ีครอบคลุม

ในดานการเปนผูนํา             
การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ขอมูลสารสนเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
ระบบการแนะแนว ฯลฯ 

ตามเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคท่ี

สถานศึกษากําหนด 
รวมถึงความสัมพันธท่ีดี

กับผูเรียน ครู 
คณะกรรมการ 

สถานศึกษา และ                
ผูท่ีเก่ียวของ รวมถึง                     
การมีนวัตกรรม/เปน
แบบอยางท่ีดี โดย

พิจารณาจากแนวคิด 
วิธีการ หรือ กิจกรรมท่ี

สรางสรรคใหมๆ 
สามารถนํามาใชเพ่ือ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
การแกไขปญหา หรือ
พัฒนาดานบริหาร 

จัดการใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูง

กวาเดิม เปนแบบอยางท่ี
ดีแกผูอ่ืนได 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการ
บริหารและการจัดการ   

ท่ีเปนระบบ             
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และผลการประเมิน

คุณภาพมีความเช่ือถือได 
กระบวนการบริหาร

จัดการมีพัฒนาการอยาง
ตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจ
ของทุกฝาย มีนวัตกรรม/
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
สถานศึกษาอ่ืนได และ
สงผลตอการยกระดับ

คุณภาพผูเรียน   
 
  

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการ
บริหารและการจัดการ   

ท่ีเปนระบบ             
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
กระบวนการบริหาร

จัดการมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง และสงผลตอ
การยกระดับคุณภาพ

ผูเรียน   
 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการ
บริหารและการจัดการ   

ท่ีเปนระบบ             
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
สงผลตอการยกระดับ

คุณภาพผูเรียน   
 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการ
บริหารและการจัดการ   

ท่ีเปนระบบ             
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
แตไมครบถวนในบาง

ประเด็น 
 

สถานศึกษาไมสามารถ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน

ดานการบริหารและ             
การจัดการไดตามเกณฑ

เปนสวนใหญ  
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3. ดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียน                        
เปนสําคัญ 

พิจารณาจาก
กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ จัดการเรียนรู

และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่นและ
ชุมชน ตามความสนใจ 
ของผูเรียน โดยผูเรียนมี
สวนรวมในการกําหนด

เน้ือหาสาระและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร                     
สรางโอกาสการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนอยาง
สรางสรรค บริหาร
จัดการชั้นเรียน                   

จัดบรรยากาศการเรียนรู
ในชั้นเรียน กําหนด 
วิธีการและออกแบบ

เคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู             

มีการนําผลการประเมิน
ไปใชในการใหขอมูล 

ยอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
สามารถนําผลไปใชใน

การพัฒนาตนเอง รวมท้ัง
ครูมีการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเนื่อง 

พิจารณาจาก
กระบวนการและผลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนของครู กับผล

การตรวจสอบจากสภาพ
จริงหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ โดยใชขอมูล

หลายแหลง ในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน                  

แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผลการ
ตัดสิน วาสอดคลองกัน

มากนอยเพียงใด                   
อันสะทอนความเชื่อถือ
ไดของผลการประเมิน 

 

พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานของครู                  

ท่ีครอบคลุมในดานการ
จัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการชั้น

เรียน การพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ 
ตามเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคท่ี
สถานศึกษากําหนด 

รวมถึงการมีนวัตกรรม/
เปนแบบอยางท่ีดี              

โดยพิจารณาจากแนวคิด 
วิธีการ หรือกิจกรรม       
ท่ีสรางสรรคใหมๆ 

สามารถนํามาใชเพ่ือ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน

การแกไขปญหา หรือ
พัฒนาดานการจัดการ
เรียนการสอน ใหมี

ประสิทธิผลสูงกวาเดิม 
เปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูเรียนได 
 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดานการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เปนระบบตามเกณฑ                
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

กระบวนการและ          
ผลการประเมิน คุณภาพ

มีความนาเชื่อถือได 
กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง เปนท่ีพึง

พอใจของทุกฝาย  
มีนวัตกรรม หรือ
แบบอยางท่ีดีให             

กับสถานศึกษาอ่ืนได 
และสงผลตอการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน  

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเปนระบบ 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีพัฒนาการ
อยางตอเนื่องและสงผล
ตอการยกระดับคุณภาพ

ผูเรียน 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเปนระบบ 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และ   ผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
สงผลตอการยกระดับ

คุณภาพผูเรียน 

สถานศึกษาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานดาน

กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเปนระบบ 

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด กระบวนการ
และ   ผลการประเมิน

คุณภาพมีความเชื่อถือได 
แตไมครบถวนในบาง

ประเด็น  

สถานศึกษาไมสามารถ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
ดานกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนไดตาม
เกณฑเปนสวนใหญ  



ท่ีมา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (ม.ป.ป.). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. เอกสารอัดสําเนา 

สรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นการประเมนิ มิติคุณภาพที่สถานศกึษาสามารถขอรับการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง  เกณฑการประเมินตามระดับคุณภาพ 
1. ความสามารถ

ดานวิชาการ ควบคู
คณุธรรม 

2. ดานการใชภาษา 
และการสื่อสารของ

นักเรียน 

3. ดานทักษะเฉพาะ
ทางที่สําคัญ 

4. ดานการบริหาร 
จัดการศึกษา 

5. อ่ืนๆ ตามที่
สถานศึกษาประกาศ

เปนเอกลักษณ 

 
C3 

 
C2 

 
C1 

การประเมินความ
โดดเดนเฉพาะทาง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการใหดีขึ้น                

มีพัฒนาการของคุณภาพ
ผูเรียนใน 3 ป เชน  

โรงเรียนวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี ควบคูไปกับ
การพัฒนาคุณลักษณะท่ี

สําคัญๆ คือ ความ
ซ่ือสัตย  ความมีวินัย  

คานิยมอยูอยางพอเพียง 
รับผิดชอบ  มีจิต

สาธารณะหรืออ่ืนๆ  

การพัฒนาการของ
คุณภาพนักเรียน เชน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน เปนตน  

ผลงานนักเรียนดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

ทักษะวิชาชีพ 
(การเกษตร การเปน

ผูประกอบการ) ดานกีฬา 
ดนตรี ศิลปะ ทักษะดาน
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
หรืออ่ืนๆ เชน การเปน
ผูนํา  สมรรถนะการ

ดําเนินชีวิต (Literacy/ 
Living/ Life/Career 

Skills) เปนตน  

คุณภาพการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ 
(Special needs/ 

Gifted/ Vulnerable) 
การมีนวัตกรรมการ

เรียนรูท่ีโดเดน การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู การบริหาร
จัดการมีสวนรวม  การมี
สวนรวมของชุมชนท่ีโดด
เดน การไดรับการรับรอง

คุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับ
มาตรฐานนานาชาติ   

เปนตน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รายการเอกลักษณอ่ืนๆ 
ท่ีสถานศึกษากําหนดท่ีมี

การวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาอยาง
เปนระบบ จบประสบ
ความสําเร็จในระดับ

ภูมิภาค ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลผุล
ลัพธท่ีตองการและเปน
ตนแบบหรือมีความโดด
เดนไดนับการยอมรับ

ระดับนานาชาติ 
 

สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลผุล
ลัพธท่ีตองการและเปน
ตนแบบหรือมีความโดด
เดนไดนับการยอมรับ

ระดับชาติ 
 

สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลผุล
ลัพธท่ีตองการและเปน
ตนแบบหรือมีความโดด
เดนไดนับการยอมรับ
ระดับทองถิ่น/ภูมิภาค 

 

 


