
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) 

มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 



หลกัคดิและหลกัการ 
ของ สมศ. 



ค ำถำมเบื้องหลังกรอบควำมคิด 
จะท ำให้ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
ช่วยท ำให้คุณภำพกำรศึกษำ 

เป็นไปตำม ควำมคำดหวัง* ของประเทศ ได้อย่ำงไร ? 
(ระบบประกันคุณภำพจะต้องมีผลต่อกำรยกระดับสมรรถนะเยำวชน) 

* รัฐธรรมนูญ  พรบ.กำรศึกษำ  ยุทธศำสตร์  ควำมต้องกำรของผู้ใช้แรงงำน ฯลฯ 
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พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่บูรณำกำรเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน และกำรติดตำมประเมินผลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

พัฒนำระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภท
กำรศึกษำ 

ปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่ไม่ยุง่ยำกตอ่กำร
ปฏิบัติ และไม่เป็นภำระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำแต่ละระดับ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

ด ำเนินกำรในภำรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. 

2. 

3. 

4. 
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1. ใช้กลไกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำม 
ควำมคำดหวัง ของประเทศ 
 

2. เน้นกำรประเมิน ระบบและผลสัมฤทธิ์ของกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อส่งเสริมควำม
รับผิดชอบของสถำนศึกษำ และต้นสังกัด 

 

3. ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินท่ีส่งเสริมให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ สร้ำงควำมโดดเด่นเฉพำะทำง หรือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ
ระดับชำติ และนำนำชำติ 

5. ไม่สร้ำงภำระงำนและเอกสำร เพิ่มเติม กว่ำหน้ำงำนปกติที่ควรจะเป็น  โดยสถำนศึกษำ
สำมำรถประเมินด้วยตนเองได้ (self assessment)  

หลักกำรส ำคัญ 
ในกำรประเมินภำยนอกรอบสี่(2560-2563) 3 



ฐำนข้อมูล& 
กำรบริหำรจัดกำร  

ระบบกำร
ประเมิน 

   - หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข 

   - วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมิน  

วิสัยทัศน์ ใหม่ 
1. ประเมินเพื่อกำรพัฒนำ 
2. ประเมินเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิด        
   กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ประเมินตำมบริบท ประเภทและ  
   วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

เป้ำหมำย = พลเมืองคุณภำพ 

      มุ่งสร้ำงพลเมืองคุณภำพ ด้วยระบบประกันที่มีประสิทธิภำพ 



มาตรฐานเพือ่การประเมนิภายนอกรอบสี(่2559-63) 

มาตรฐานคณุภาพพืน้ฐาน
(Common Standard) : 

แนวคดิส าคญั 
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นโยบาย
/จดุเนน้ 
ของรฐั 

มาตรฐาน
การศกึษา
ชาต/ิ

หลกัสตูร 

ด าเนนิการ
ขบัเคลือ่นงาน
ประกนัคณุภาพ
อยา่งเป็นระบบ 
ตอ่เนือ่ง 3-4 ปี 

ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ/ผูเ้รยีน/มี
สมรรถนะตำมทีค่ำดหวัง หรอืมี

แนวโนม้ดขีึน้ ตอ่เนือ่ง 

บรบิท 
ของ
สถานศกึษา 

สถานศกึษา 
ก าหนด
มาตรฐาน 
การประกนั
คณุภาพ
ภายใน 

ด าเนนิการ
ขบัเคลือ่นงาน
ประกนัคณุภาพ
อยา่งเป็นระบบ 
ตอ่เนือ่ง 3-4 ปี 



 
 
 
 
 
 

 6. 

7. 

8. 

1.  

3. 

4.  

มาตรฐาน 2: 

ดา้นการ
บรหิาร
จดัการ 

มาตรฐาน 3
ดำ้นกำรสอน 
และระบบ
ดแูล
ชว่ยเหลอื
นักเรยีน 

ร
ะบ
บ
ป
ร
ะก
นั

 
ค
ณุ
ภ
า
พ
ภ
า
ย
ใน

 
(IQ

A
) 

มาตรฐาน 1 : ดา้นผูเ้รยีน 

2.  

 5. 

Logical Contingency : หว่งโซค่ณุภาพ 



 
 
 
 
 ก าหนดมาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศกึษา(สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศกึษำชำต ิแผนกำร
ศกึษำชำต ิและหลกัสตูรแกนกลำง) +สรา้งความตระหนกัใน
คณุคา่ของการประกนัคณุภาพ ในกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

จดัท าแผนงาน โครงการ รองรบั ทีส่อดคลอ้งและ
ครอบคลุมกบัมาตรฐานการศกึษา 

น าแผนสูก่ารปฏบิตั ิโดยก ากบั ตดิตาม นเิทศภายใน 
เพือ่ใหง้านเป็นไปตามตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

ประเมนิคณุภำพกำรจัดกำรศกึษำตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด 

ออกแบบระบบสารสนเทศและระบบบรหิารจดัการ เพือ่
สนบัสนุนงานประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานการประเมนิภายนอก : การประเมนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

คณุภำพผูเ้รยีน 
มพัีฒนำกำรดี
ขึน้ อยำ่ง

ตอ่เนื่อง ไดรั้บ
กำรพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพ 

น ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรทบทวน ปรับปรุง-พัฒนำงำน 
ตอ่เน่ือง 

จัดท ำ SAR รำยงำนตอ่สำธำรณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  

กระบวนกำรสอน
มปีระสทิธภิำพ 

กระบวนกำร
บรหิำรมี

ประสทิธภิำพ 

• ตวัป้อน/
นกัเรยีน 

• คร ูผูบ้รหิาร 
กรรมการ
สถานศกึษา 

• ปัจจยั
สนบัสนนุอืน่ๆ 

1. ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปไดข้องระบบฯ 
2. ควำมเชือ่ถอืไดข้องระบบ ฯ 

3. ประสทิธผิลของระบบทีเ่กดิกบั
ผูเ้รยีน 

องคป์ระกอบในการประเมนิระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 



มาตรฐานคณุภาพพืน้ฐาน(Common Standard)  
เพือ่กำรประเมนิภำยนอกรอบสี(่2560-2563)  

มาตรฐานการประเมนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
--------------- 

3 มติคิณุภำพ  รวม 14 มำตรวดั 

1. ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปไดข้องระบบประกนัคณุภำพภำยใน(20 %) 
  1 มาตรวดั ( 7 ประเด็นพจิำรณำ/ตวับง่ชี ้โดย อยำ่งนอ้ย มรีะบบควบคมุคณุภำพ(Quality 

Control)  กำรก ำกบัคณุภำพ(Quality Audit) และประเมนิคณุภำพ(Quality Evaluation) 

2. ควำมเชือ่ถอืไดข้องระบบประกันคณุภำพภำยใน(30 %) 
  2 มาตรวดั/ประเด็นพจิำรณำ 

3. ประสทิธผิลของระบบประกนัคณุภำพภำยในทีเ่กดิกับผูเ้รยีน(50 %) 
 3 ประเด็นหลกั(ผลสมัฤทธิ ์ 7 มาตรวดั, คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์2 มำตรวดั   และ ทกัษะ

ส ำคญั 2 มาตรวดั) 



กำรประเมนิคณุภำพของระบบใดๆ 
(Staffle Beam, 2001) 

------------ 

• มคีวำมเหมำะสม(Propriety Standard) 

• มคีวำมเป็นไปได(้Feasibility Standard) 

• มคีวำมถกูตอ้ง(Accuracy Standard) 

• เกดิประโยชน(์Utility Standard) 



ปรบัปรงุ : ต ำ่กวำ่เกณฑค์อ่นขำ้งมำก/มจีดุบกพรอ่ง/บรรลผุลส ำเร็จนอ้ยกวำ่ 60 % 

พอใช ้: ด าเนนิการไดต้ า่กวา่เกณฑเ์ล็กนอ้ย/ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง/บรรลผุล 60-69 % 

ด ี: ด ำเนนิกำรไดต้ำมเกณฑ/์บรรลผุลส ำเร็จ 70-79 % 

ดมีาก :ด ำเนนิกำรไดต้ำมเกณฑแ์ละมพีฒันาการตอ่เนือ่ง/บรรลผุลส ำเร็จ 80-89 % 

ดเียีย่ม :ด ำเนนิกำรไดต้ำมเกณฑ ์ มพีัฒนำกำรตอ่เนือ่ง  สำมำรถสรำ้ง
ตน้แบบนวตักรรม/เป็นทีพ่อใจของทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง/บรรลผุลส ำเร็จ รอ้ยละ 
90 ขึน้ไป 

ระดบัคณุภาพในการตดัสนิผลรายตวับง่ชี/้ประเด็น 



มาตรฐานทางเลอืก :
มาตรฐานความโดดเดน่

เฉพาะทาง 
(Challenging Standard)  



มาตรฐานทางเลอืก :  
มาตรฐานความโดดเดน่เฉพาะทาง 

(Challenging Standard)  
เพือ่กำรประเมนิภำยนอกรอบทีส่ ี(่2560-2563) 

--------------- 

 
๑. ดา้นวชิาการควบคูค่ณุธรรม  
  
๒. ดา้นการใชภ้าษา และการสือ่สารของนกัเรยีน  

๓. ดา้นทกัษะเฉพาะทางทีส่ าคญั  
  

๔. ดา้นการบรหิารจดัการศกึษา  
  

๕. อืน่ๆ ตามทีส่ถานศกึษาประกาศเป็นเอกลกัษณ ์

เดน่ได ้5 ทำงเลอืก 



 Awareness : ก ำหนดเป็นจุดเนน้ ประชมุสัมมนำ หำรอืในเรือ่งนัน้ ๆ   จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรรองรับ 

Attempt : ด ำเนนิกำรพัฒนำ/ด ำเนนิงำนตำมโครงกำร โดยมกีำร
ปรับปรงุ-พัฒนำ ตอ่เนือ่ง 

C๑-เป็นตน้แบบหรอืโดดเดน่ระดบัภมูภิาค/ทอ้งถิน่ 
(Achieved at Regional Level) 

 C๒-เป็นตน้แบบ โดดเดน่ ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต(ิAchieved at 
National Level)  (เงือ่นไข : ตอ้งผา่น IQA ระดบัพอใชข้ ึน้ไป) 

C๓-เป็นตน้แบบ โดดเดน่ ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาต ิ
(Achieved at International  Level) 

อยา่ลมื....เป็นมาตรฐานทางเลอืก ทีร่.ร.อาจขอรบัการประเมนิหรอืไมก็่ได ้



รายละเอยีด  
องคป์ระกอบ ตวับง่ชี ้

เกณฑก์ารพจิารณา และ
เกณฑก์ารตดัสนิคณุภาพ 



เชญิ..อภปิราย ซกัถาม 


