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ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) 

(ร่ำง)  
กรอบมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 



ค ำถำมเบื้องหลังกรอบควำมคิด 
จะท ำให้ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
ช่วยท ำให้คุณภำพกำรศึกษำ 

เป็นไปตำม ควำมคำดหวัง* ของประเทศ ได้อย่ำงไร ? 

* รัฐธรรมนูญ  พรบ.กำรศึกษำ  ยุทธศำสตร์  ควำมต้องกำรของผู้ใช้แรงงำน ฯลฯ 
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3 ที่มำ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ กระทรวงศึกษำธิกำร : เอกสำรประกอบกำรบรรยำย วันที่ 8 - 9 มีนำคม 2560 ณ ห้องปิ่นเกล้ำ 
โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหำนคร 



   กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  

ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

1. พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

2. กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

4. กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 

5. กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 



 

5 ที่มำ : ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ กระทรวงศึกษำธิกำร : เอกสำรประกอบกำรบรรยำย วันที่ 8 - 9 มีนำคม 2560 ณ ห้องปิ่นเกล้ำ 
โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหำนคร 



   เป้ำหมำยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 

1. กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) 
2. ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) 
3. คุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality) 
4. ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
5. กำรตอบโจทย์บริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง   
    (Relevancy) 



   เป้ำหมำยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน  

8Cs  
มีวิจำรณญำณ ทักษะกำรแก้ปัญหำ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เข้ำใจควำม
แตกต่ำง ท ำงำนเป็นทีม มีภำวะ
ผู้น ำ มีทักษะกำรสื่อสำร เทคโนโลยี 
รู้เท่ำทันสื่อ มคีุณธรรมจริยธรรม  

3Rs  
 อ่ำน 
 เขียน 
 คิดเลขเป็น 



 

พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทีบู่รณำกำรเชื่อมโยงกับระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน และกำรติดตำมประเมินผลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

พัฒนำระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภท
กำรศึกษำ 

ปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่ไม่ยุง่ยำกตอ่กำร
ปฏิบัติ และไม่เป็นภำระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำแต่ละระดับ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิ

ด ำเนินกำรในภำรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. 

2. 

3. 

4. 

2 



 
โดยใชก้ลไกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  

กระตุ้นและจูงใจ สถำนศึกษำให้ด ำเนินงำนพัฒนำ และเร่งยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน ทั้งประเทศ  

 
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น และยุทธศำสตร์ของประเทศ  

น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและสงัคม  
และส่งเสริมให้คนในสังคมที่มคีวำมหลำกหลำย แตกต่ำง อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขตำมศักยภำพได้ดีขึ้น  

 บทบำท และทิศทำงใหม่ ของ สมศ. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  



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 

   - วิธีกำรประเมิน 

  ผู้ประเมิน  

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

เป้ำหมำย = พลเมืองคุณภำพ 

      กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 



พึ่งพำตนเองไม่ได้ 

สัมมำชีพ 

นิสัย/คุณลักษณะพึงประสงค์ 

เป้ำหมำย=พลเมืองคุณภำพ 
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ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา :  

สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานที่เหน็พ้อง

ต้องกันกับต้นสังกัด  
(ดังตัวอย่างต่อไปนี)้ 

4 



ระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

(IQA) 



บริบท 
ของ

สถำนศึกษำ 

ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร
ประ กัน คุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

นโยบำย/จุดเน้นของรัฐ 

มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ/
หลักสูตร 

บริหำร
จัดกำรงำน

ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน  

เป็นระบบ 
ต่อเนื่อง 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/ผู้เรียน/มี
สมรรถนะตำมที่คำดหวัง             
มีแนวโน้มดีขึ้น ต่อเนื่อง 



 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (อำจ) ประกอบด้วย 4 มำตรฐำน  10 ประเด็นพิจำรณำ ดังน้ี 

 
  

 
  

 
หมำยเหตุ : สมศ. ไม่มีกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประเมินขึ้นมำใหม่ แต่เป็นมำตรฐำนที่มำจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศกึษำกบัตน้
สังกัด หำกสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนขึ้นมำและไดร้ับควำมเห็นชอบจำกตน้สังกดั ก็สำมำรถน ำมำใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินได้ 
 

 
 
 

  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

• ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน  

• ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

• ประเด็นพิจำรณำที่ 2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  

• ประเด็นพิจำรณำที่  2.2 กำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

• ประเด็นพิจำรณำที่  2.3 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

• ประเด็นพิจำรณำที่  2 .4 กำรก ำ กับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยใน(IQA) :  
สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยใน ตำมข้อตกลงกับต้นสังกัด (ดังตัวอย่ำง) 



 
หมำยเหตุ : สมศ. ไม่มีกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประเมินขึ้นมำใหม่ แต่เป็นมำตรฐำนที่มำจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศกึษำกบัตน้
สังกัด หำกสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนขึ้นมำและไดร้ับควำมเห็นชอบจำกตน้สังกดั ก็สำมำรถน ำมำใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินได้ 
 

 
 
 

  

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

• ประเด็นพิจำรณำท่ี 3.1 กำรมีกระบวนกำร
เรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

• ประเด็นพิจำรณำท่ี 3.2 กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

• ประเด็นพิจำรณำท่ี 3.3 กำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเปน็
ระบบและมีประสิทธิภำพ 

มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพภำยใน 

• กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 



 กำรออกแบบระบบ IQA โดยสถำนศึกษำ 

 

 

IQA 1 :  
ระบบกำรผลิตท่ีแม่นย ำ ม่ันคง ควบคุม

ได้ เป็น L&D และ QC ไปในตัว 
(PDCA) 

IQA 3 :  

ระบบตรวจสอบ สะท้อน และปรับปรุงคุณภำพ IQA 1 & IQA 2                              

โดยหน่วยงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

IQA 2 :  

ระบบตรวจสอบ สะท้อน และปรับปรุงคุณภำพ
ของ IQA 1 โดยหน่วยงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน

ของสถำนศึกษำ 
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• มำตรฐำนคุณภำพพ้ืนฐำน(Common Standards) : พิจำรณำจำก
ระบบประกันคุณภำพภำยใน(IQA) 

• มำตรฐำนควำมโดดเด่นเฉพำะทำง (Challenging Standards)           
: พิจำรณำจำกรำยกำรควำมโดดเด่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  

มำตรฐำนเพื่อกำรประเมินภำยนอกรอบที่สี่(2560-2563) 
5 



มำตรฐำนคุณภำพพ้ืนฐำน 
ของระบบประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ(IQA)   
1. ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้

ของระบบประกันคุณภำพภำยใน 
(20 คะแนน) 

2. ควำมเชื่อถือได้ของระบบประกัน
คุณภำพภำยใน (30 คะแนน)  

3. ประสิทธิผลของระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เกิดกับผู้เรียน           
(50 คะแนน) 

มำตรฐำนควำมโดดเด่นเฉพำะทำง  
 (ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน)  

• ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรควบคู่คุณธรรม  
• ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ และกำรสื่อสำร  
• ควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่ส ำคัญ  
• กำรจัดกำรศึกษำ  
• อ่ืนๆ ตำมที่สถำนศึกษำประกำศเป็นเอกลักษณ์ 

 

คุณภำพพ้ืนฐำน คุณภำพทำงเลือก 

มิติคุณภำพในกำรประเมินภำยนอกรอบท่ีสี่ 
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มำตรฐำน 
กำรประเมินภำยนอกรอบที่สี่ 
มำตรฐำนคุณภำพพ้ืนฐำน 
(Common Standards) 

 

5.1 



 มุ่งประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ: หมำยถึง  กำรตัดสิน
คุณภำพของระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใน 3 มิติคุณภำพ ดังน้ี 

 1. ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของระบบประกันคุณภำพภำยใน                  

        (20 คะแนน) 

 2. ควำมเชื่อถือได้ของระบบประกันคุณภำพภำยใน (30 คะแนน) 

 3. ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภำพภำยในที่เกิดกับผู้เรียน                 

        (50 คะแนน) 

  

 

 

 

  

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรประกันคณุภำพภำยนอก 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน มำตรวัดและเกณฑ์ตัดสินคุณภำพ 



แนวทำงกำรพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำภำพรวม 

(Common Standard)  
  

 
 

  กำรประเมินกำรประกัน
คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย ใ น ข อ ง
สถำนศึกษำ หมำยถึ ง 
กำรตัดสินคุณภำพของ
ระบบประกั นคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ 

ใน 3 มิติคุณภำพ ดังนี้ 

1. ควำมเหมำะสมเป็นระบบ และ
ควำมเป็นไปได้ของระบบกำร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย ใ น 
(Propriety and Feasibility) 

3 .  ป ร ะสิ ท ธิ ผลต่ อ ก ำ ร
พัฒนำผู้เรียน (Utility) 

2. ควำมถูกต้องและเช่ือถือ
ไ ด้ ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภำพ (Accuracy) 

มิติคุณภำพของมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน มำตรวัดและเกณฑ์ตัดสินคุณภำพ 



 
1.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
1.2 กำรออกแบบระบบสำรสนเทศและระบบบริหำรจัดกำร เพื่อสนับสนุนงำนประกันคุณภำพภำยใน 
1.3 กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกัน   
     คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
1.4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่มีกำรก ำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบ 
1.5 กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
1.6 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และ กำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อสำธำรณชนและ 
     ผู้เกี่ยวข้อง 
1.7 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรทบทวน ปรับปรุง-พัฒนำงำน ต่อเนื่อง 
 

 1. ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของระบบประกันคุณภำพภำยใน 
     (7 ประเด็นพิจำรณำ)  (20 คะแนน) 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในจะต้องสอดคล้องกับ 
(1) บริบทสถำนศึกษำ  
(2) นโยบำยหรือจุดเน้นของต้นสังกัด   
(3) มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ  
(4) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ 
(5) แนวคิดกำรพัฒนำเยำวชนในศตวรรษที่ 21 หรือยุค Thailand 4.0 โดยมีกำรพัฒนำ                 
อย่ำงต่อเนื่อง 2-3 ปี จนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับสูงจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง จนเป็น
นวัตกรรมต้นแบบ/เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำ
ต่อเนื่อง   2 - 3 ป ี

ดีมำก 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง 5 รำยกำร ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3 – 4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

1.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : มีระบบสำรสนเทศที่   
(1) ครบถ้วนตำมมำตรฐำน    
(2) สำมำรถตรวจสอบคุณภำพได้ในระดับตัวบ่งชี้   
(3) สำรสนเทศมีควำมถูกต้อง   
(4) มกีำรปรับปรุงสำรสนเทศให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้  และ 
(5) ออกแบบระบบสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของต้นสังกัด ที่สะดวก

ต่อกำรใช้งำน โดยมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ อย่ำงต่อเน่ือง 2-3 ปี จนสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรสำรสนเทศของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ำย 

1.2 กำรออกแบบระบบสำรสนเทศและระบบบริหำรจัดกำร  
เพื่อสนับสนุนงำนประกันคุณภำพภำยใน 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง จนเป็น
นวัตกรรมต้นแบบ/เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำ
ต่อเนื่อง  2-3 ปี 

ดีมำก 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง 5 รำยกำร ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.2 กำรออกแบบระบบสำรสนเทศและระบบบริหำรจัดกำร  
เพื่อสนับสนุนงำนประกันคุณภำพภำยใน 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : มีกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่  
(1) สอดคล้องกับมำตรฐำนฯ  
(2) ครอบคลุมมำตรฐำนฯ  
(3) มคีวำมเป็นไปได้ในบริบทของสถำนศึกษำ  
(4) มทีั้งแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ 
(5) โครงกำรสะท้อนถึงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  โดยมีกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำรในระยะ  

2-3 ปี อย่ำงต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

1.3 กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง               
เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และมีบำงโครงกำรเป็นวัตกรรมต้นแบบ 

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม เป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุง
พัฒนำต่อเนื่อง 2-3 ป ี

ดีมำก 

เหมำะสมและเป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง 5 รำยกำร ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.3 กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : มีกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ โดย  
(1) มโีครงสร้ำงกำรก ำกับติดตำมงำน  
(2) มีกลไกในกำรก ำกับติดตำม อำทิ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินกำรกำรก ำกับติดตำม  เครื่องมือ /

แบบฟอร์มในกำรก ำกับติดตำมงำน ฯลฯ   
(3) มรีะบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน    
(4) มกีำรด ำเนินกำรโครงกำร และก ำกับติดตำมงำนตำมปฏิทิน  และ  
(5) มีกำรนิเทศภำยใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำร  โดยมีกำรพัฒนำ

ระบบก ำกับติดตำมงำน ในระยะ 2-3 ปี อย่ำงต่อเน่ือง จนเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ทุก
ฝ่ำย  

1.4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่มีกำรก ำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง              
เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และมีนวัตกรรมกำรกำรก ำกับติดตำมงำน 
  

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม เป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุง
พัฒนำต่อเนื่อง 2-3 ป ี

ดีมำก 

เหมำะสมและเป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง 5 รำยกำร ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.4 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่มีกำรก ำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบ 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : มีกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดย  
(1) มกีำรออกแบบระบบหรือก ำหนดข้อตกลงในกำรประเมินอย่ำงเป็นรูปธรรม  
(2) มกีำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรประเมิน   
(3) มกีำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
(4) มปีฏิทินกำรประเมินคุณภำพในรอบปี และ  
(5) มกีำรประเมินคุณภำพตำมแผนหรือปฏทิินที่ก ำหนด  โดยมีกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ

อย่ำงต่อเน่ืองในระยะ 2-3 ปีหลัง ท ำให้สำมำรถประเมินคุณภำพได้อย่ำงคล่องตัว เป็นที่
พอใจของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

1.5 กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง             
เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และมีนวัตกรรมหรือต้นแบบในกำรประเมิน
คุณภำพตำมมำตรฐำน 

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม เป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุง
พัฒนำต่อเนื่อง 2-3 ปี 

ดีมำก 

ระบบประเมิน เหมำะสมและเป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง 5 
รำยกำร 

ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.5 กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : สถำนศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่  
(1) มขี้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
(2) มมีำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
(3) มรีะบบและแนวปฏิบัติในกำรประเมิน  
(4) มผีลกำรประเมิน และ  
(5) มีบทสรุปหรือรำยงำนกำรประเมินฉบับย่อส ำหรับสำธำรณชน  โดยมีกำรเผยแพร่ผลกำร

ประเมินต่อสำธำรณชนหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง เป็นที่รับทรำบของเครือข่ำยผู้ปกครอง                 
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.6 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และ กำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง           
เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และมีนวัตกรรมหรือต้นแบบในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 

ดีเยี่ยม 

เหมำะสม เป็นไปได้ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบรำยงำนต่อเนื่อง 2-3 ป ี

ดีมำก 

จัดท ำรำยงำนงำนกำรประเมินตนเอง เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ
ทั้ง 5 รำยกำร 

ดี 

เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน  5 รำยกำร พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.6 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และ กำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำน 
โดย  
(1) มกีำรสรุปรำยกำรจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำเร่งด่วน ไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง หรือ

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
(2) มกีำรสัมมนำ/ประชุม เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ-จุดอ่อนจำกผลกำรประเมินแต่ละมำตรฐำน 
(3) มกีำรวิเครำะห์และก ำหนดทำงเลือก หรือแนวทำงกำรปรับปรุง-พัฒนำในปีกำรศึกษำถัดไป  
(4) มกีำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรปรับปรุง-พัฒนำงำนในปีถัดไป และ  
(5) มีกำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในปีกำรศึกษำถัดไป โดยใช้สำรสนเทศจำก                        

กำรประเมิน 

1.7 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรทบทวน ปรับปรุง-พัฒนำงำน ต่อเนื่อง 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
เป็นระบบ เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และมีนวัตกรรมหรือต้นแบบในกำร
น ำผลกำรประเมินไปใช้ 

ดีเยี่ยม 

เป็นระบบ เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 5 รำยกำร โดยมีกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรน ำผลประเมินไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง 2-3 ปี 

ดีมำก 

กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้มีควำมเป็นระบบ เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภำพทั้ง 5 รำยกำร 

ดี 

เป็นระบบ เหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 รำยกำร ในจ ำนวน              
5 รำยกำร 

พอใช้ 

ยังไม่เหมำะสม /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 รำยกำร ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

1.7 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรทบทวน ปรับปรุง-พัฒนำงำน ต่อเนื่อง 



ใช้กำรเฉลี่ยระดับคุณภำพ 7 ประเด็น แล้วเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 
โดยก ำหนดระดับคุณภำพ 5 - ดเียี่ยม เท่ำกับ 20 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของระบบประกันคุณภำพภำยใน 



2.1 ควำมเชื่อถือได้ของกระบวนกำรประเมิน (10 คะแนน) 

 2. ควำมเชื่อถือได้ของระบบประกันคุณภำพภำยใน                      
(30 คะแนน) 

2.2 ควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมิน (20 คะแนน) 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : กระบวนกำรประเมินจะต้อง  
(1) ประเมินด้วยระบบคณะกรรมกำร  
(2) ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกด้ำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมท ำกำรประเมิน   
(3) ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำย มีคุณภำพ  
(4) ใช้หลักฐำนหรือสำรสนเทศเชิงประจักษ์ หรือมีข้อมูลจำกหลำยแหล่งในกำรตัดสินผลกำร

ด ำเนินงำน และ  
(5) มีสำรสนเทศหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ ที่อยู่ในระบบฐำนข้อมูล ที่ง่ำยแก่กำรตรวจสอบ  

โดยมีกำรพัฒนำกระบวนกำรและกลไกกำรประเมินให้น่ำเชื่อถือมำกขึ้น อย่ำงต่อเน่ือง 2-3 
ปี จนเป็นที่เชื่อถือของผู้เกี่ยวข้อง  

2.1 ควำมเชื่อถือได้ของกระบวนกำรประเมิน 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
กระบวนกำรประเมิน มีระบบและกลไก สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง                 
5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง  2-3 ปี 
มีนวัตกรรมต้นแบบ เป็นที่เชื่อถือของผู้เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม 

กระบวนกำรประเมิน มีระบบและกลไก สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง                   
5 รำยกำร โดยมีกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง  2-3 ปี 

ดีมำก 

กระบวนกำรประเมิน มีระบบและกลไก สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพทั้ง           
5 รำยกำร 

ดี 

กระบวนกำรประเมิน มีระบบและกลไก สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพ 3-4 
รำยกำร ใน 5 รำยกำร 

พอใช้ 

กระบวนกำรประเมินยังไม่น่ำเชือ่ถือ /ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภำพมำกกว่ำ 2 
รำยกำร 

ปรับปรุง 

2.1 ควำมเชื่อถือได้ของกระบวนกำรประเมิน 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 



ใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ระดับคุณภำพ 5-ดีเยี่ยม เท่ำกับ 10 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของควำมเชื่อถือได้ของกระบวนกำรประเมิน 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยตัวบ่งชี้  โดยสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับผลกำรประเมินจำกสภำพจริง โดยผู้ประเมินภำยนอก(ใช้กำรตรวจสอบจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์ และตรวจสอบควำมสอดคล้องจำกข้อมูลหลำยแหล่ง ทั้งน้ี ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ             
“ถ้ำระดับคุณภำพผลกำรประเมินแตกต่ำงกันไม่เกิน 1 ระดับ ถือว่ำสอดคล้อง”) 

2.2 ควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมิน 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรประเมิน สอดคล้องกัน ร้อยละ 90   
ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรประเมิน สอดคล้องกัน ร้อยละ 80-89   ดีมำก 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรประเมิน สอดคล้องกัน ร้อยละ 70-79   ดี 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรประเมิน สอดคล้องกัน ร้อยละ 60-69  พอใช้ 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้สอดคล้องกัน น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 

ปรับปรุง 

2.2 ควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมิน 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 



ใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์  
ระดับคุณภำพ 5-ดีเยี่ยม เท่ำกับ 20 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมิน  



3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์ ตำมหลักสูตร  
(20 คะแนน)                                        

 3. ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภำพภำยในที่เกิดกับผู้เรียน  
(50 คะแนน) 

3.2 คุณลักษณะ ค่ำนิยมอันพึงประสงค์  ที่สอดคล้องกับทิศทำงของหลักสูตร 
(15 คะแนน)  

3.3 ทักษะส ำคัญตำมหลักสูตรก ำหนด เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบทของสถำนศึกษำ  
(15 คะแนน) 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
แก้ปัญหำเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม จนเกิดประสิทธิผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน และพัฒนำกำรของผลสัมฤทธ์ิ ตำมหลักสูตร 

3.1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นและตำมบริบทของสถำนศึกษำ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 90 ข้ึนไปมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80-89  มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 70-79 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ปรับปรุง 

 
กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.1.1(1)  คุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรส่ือสำร โดยภำพรวม 
(ไม่นับเด็กท่ีเข้ำเรียนใหม่  เด็กเรียนร่วม หรือเด็กท่ีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ค ำรับรองว่ำเป็นกลุ่มเรียนช้ำ) 

 

3.1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นและตำมบริบทของสถำนศึกษำ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ และ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนให้มี
พัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 90  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดีเยี่ยม 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ และ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนให้มี
พัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 80  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดีมำก 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ และ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนให้มี
พัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 70  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดี 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน และ มีโครงกำรหรือกิจกรรม
เพื่อกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มนี้ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

พอใช้ 

ไม่มีสำรสนเทศหรือโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือบกพร่องด้ำน              
กำรอ่ำน 

ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 3.1.1(2)  ประสิทธิผลในกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
หรือกลุ่มที่บกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 

3.1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นและตำมบริบทของสถำนศึกษำ 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น และตำมบริบทของสถำนศึกษำ โดยมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ปัญหำเด็กกลุ่ม
เสี่ยงหรือบกพร่องด้ำนกำรคิดค ำนวณ อย่ำงเป็นรูปธรรม จนเกิดประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน  

3.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้  
และตำมบริบทของสถำนศึกษำ  



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์
ของ แต่ละระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80-89  มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดค ำนวณ เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 70-79 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ปรับปรุง 

3.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ และตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 3.1.2(1)  คุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรคิดค ำนวณ 
(ไม่นับเด็กที่เข้ำเรียนใหม ่ เด็กเรียนร่วม หรือเด็กที่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ค ำรับรองว่ำเป็นกลุ่มเรียนชำ้) 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้ำนกำรคิดค ำนวณ และ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 90  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดีเยี่ยม 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้ำนกำรคิดค ำนวณ และ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 80  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดีมำก 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ ด้ำนกำรคิดค ำนวณและ ได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำผู้เรียนให้มีพัฒนำกำรดีข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 70  ของนักเรียนกลุ่มนี้ 

ดี 

มีสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือบกพร่องด้ำนกำรคิดค ำนวณ และ มีโครงกำรหรือ
กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มนี้ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

พอใช้ 

ไม่มีสำรสนเทศหรือโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือบกพร่องด้ำนกำร
คิดค ำนวณ 

ปรับปรุง 

3.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้ และตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.1.2(2)  ประสิทธิผลในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
หรือกลุ่มที่บกพร่องด้ำนกำรคิดค ำนวณ 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
สำมำรถอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำม
บริบทของสถำนศึกษำ  

3.1.3 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ฯ เป็นไปตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80-89  มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ฯ เป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 70-79 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ฯ เป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ เป็นไปตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ เป็นไปตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ปรับปรุง 

3.1.3 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ แจงนับร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภำพด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ( ไม่นับเด็กท่ีเข้ำเรียนใหม่  เด็กเรียนร่วม หรือเด็กท่ีคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำให้ค ำรับรองว่ำเป็นกลุ่มเรียนช้ำ) 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50                    
ของคะแนนเต็ม หรือโรงเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนผลกำรสอบระดับชำติมีแนวโน้มสูงขึ้น 

3.1.4 ผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไปมีผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม 

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 40-49 มีผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 30-39 มีผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 20-29 มีผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนน
เต็ม 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 20 ผลกำรสอบระดับชำติสูงกว่ำร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม 

ปรับปรุง 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.1.4(1) คุณภำพผู้เรียนในกำรสอบระดับชำติ (O-NET) 

3.1.4 ผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
โรงเรียนมีพัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติระยะ 2 ปีหลังแนวโน้มสูงขึ้น   
3-5 % 

ดีเยี่ยม 

โรงเรียนมีพัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติระยะ 2 ปีหลังแนวโน้มสูงขึ้น   
2-2.9 % 

ดีมำก 

โรงเรียนมีพัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติระยะ 2 ปีหลังแนวโน้มสูงขึ้น   
1-1.9 % 

ดี 

โรงเรียนมีพัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติระยะ 2 ปีหลังแนวโน้มสูงขึ้น   
0.5-0.9 % 

พอใช้ 

โรงเรียนมีพัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติระยะ 2 ปีหลังแนวโน้มสูงขึ้น  
น้อยกว่ำ 0.5 % 

ปรับปรุง 

3.1.4(2)  พัฒนำกำรของผลกำรสอบระดับชำติ(เกณฑ์เฉพำะส ำหรับโรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ย
กำรสอบระดับชำติต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม) 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 



หำค่ำเฉลี่ยระดับคุณภำพ รำยกำรประเมินที่ 3.1.1(1)  3.1.1(2)  3.1.2(1)  
3.1.2(2)  3.1.3  3.1.4(1)   3.1.4(2)  รวม 7 รำยกำร   

แล้วเทียบบัญญัติไตรยำงศ์  
โดยก ำหนดระดับคุณภำพเฉลี่ย 5-ดีเยี่ยม เท่ำกับ 20 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิต์ำมหลักสูตร  



เกณฑ์กำรพิจำรณำ : นักเรียนมีคุณลักษณะส ำคัญ คือ  
(1) จิตสำธำรณะ แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน  
(2) ควำมซื่อสัตย์ แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน และ  
(3) รู้จักกำรก ำกับตนเอง หรือกำรควบคุมจัดกำร (self-regulation) ด้ำนอำรมณ์ แรงกระตุ้น 

และควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเหมำะสม 

3.2 คุณลักษณะ ค่ำนิยมอันพึงประสงค์  ที่สอดคล้องกับทิศทำงของหลักสูตร 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีคุณลักษณะ ค่ำนิยมท่ีดี เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีเป็นจุดเน้น หรือ
หลักสูตรก ำหนด  

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80-89 มีคุณลักษณะ ค่ำนิยมท่ีดีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีเป็นจุดเน้น หรือหลักสูตร
ก ำหนด 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 70-79 มีคุณลักษณะ ค่ำนิยมท่ีดี เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีเป็นจุดเน้น หรือหลักสูตร
ก ำหนด 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีคุณลักษณะ ค่ำนิยมท่ีดี เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีเป็นจุดเน้น หรือหลักสูตร
ก ำหนด 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีคุณลักษณะ ค่ำนิยมท่ีดี เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีเป็นจุดเน้น หรือ
หลักสูตรก ำหนด 

ปรับปรุง 

3.2 คุณลักษณะ ค่ำนิยมอันพึงประสงค์  ที่สอดคล้องกับทิศทำงของหลักสูตร 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ 3.2.1 คุณภำพผู้เรียน ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้มำกกว่ำ ร้อยละ 90  

ดีเยี่ยม 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ ร้อยละ 80-89 

ดีมำก 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ 70-79 

ดี 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ 60-69 

พอใช้ 

สถำนศึกษำมีเด็กกลุ่มเส่ียงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม พัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยง
ได้น้อยกว่ำ ร้อยละ 60  หรือปรำกฏเด็กกลุ่ม เสี่ยง แต่สถำนศึกษำไม่มีกำรวิเครำะห์
กลุ่มเป้ำหมำยหรือมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุง 

3.2 คุณลักษณะ ค่ำนิยมอันพึงประสงค์  ที่สอดคล้องกับทิศทำงของหลักสูตร 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.2.2 กำรแก้ปัญหำนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
หรือกลุ่มที่บกพร่องด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค ์



ใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ระดับคุณภำพเฉลี่ยรำยกำร 3.2.1 และ 3.2.2  
โดยก ำหนด 5-ดีเยี่ยม เท่ำกับ 15 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของคุณลักษณะ ค่ำนิยมอันพึงประสงค์ ทีส่อดคล้องกับทิศทำงของหลักสตูร 



เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  
นักเรียนมี  
(1) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
(2) ควำมสำมำรถในกำรคิด  
(3) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
(4) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และ  
(5) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 

3.3 ทักษะส ำคัญตำมหลักสูตรก ำหนด เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ ( 15 คะแนน) 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีทักษะส ำคัญๆ เป็นไปตำมหลักสูตรก ำหนด(ได้รับกำรประเมินระดับ 
“ผ่ำน”)  

ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80-89 มีทักษะส ำคัญๆ เป็นไปตำมหลักสูตรก ำหนด(ได้รับกำรประเมินระดับ 
“ผ่ำน”) 

ดีมำก 

นักเรียนร้อยละ 70-79 มีทักษะส ำคัญๆ เป็นไปตำมหลักสูตรก ำหนด(ได้รับกำรประเมินระดับ 
“ผ่ำน”) 

ดี 

นักเรียนร้อยละ 60-69 มีทักษะส ำคัญๆ เป็นไปตำมหลักสูตรก ำหนด(ได้รับกำรประเมินระดับ 
“ผ่ำน”) 

พอใช้ 

นักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 มีทักษะส ำคัญๆ เป็นไปตำมหลักสูตรก ำหนด(ได้รับกำรประเมิน
ระดับ “ผ่ำน”) 

ปรับปรุง 

3.3 ทักษะส ำคัญตำมหลักสูตรก ำหนด เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ ( 15 คะแนน) 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.3.1 คุณภำพผู้เรียน ด้ำนทักษะส ำคัญตำมหลักสูตร 
 



ค ำอธิบำยคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเส่ียงได้มำกกว่ำ ร้อยละ 90  

ดีเยี่ยม 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ ร้อยละ 80-89 

ดีมำก 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ 70-79 

ดี 

สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม และ
สำมำรถพัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ 60-69 

พอใช้ 

สถำนศึกษำมีเด็กกลุ่มเสี่ยงในแต่ละรอบปี และมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม พัฒนำเด็กกลุ่มเสี่ยง
ได้น้อยกว่ำ ร้อยละ 60  หรือปรำกฏเด็กกลุ่ม เสี่ยง แต่สถำนศึกษำไม่มีกำรวิเครำะห์
กลุ่มเป้ำหมำยหรือมีแผนพัฒนำท่ีเป็นรูปธรรม 

ปรับปรุง 

3.3 ทักษะส ำคัญตำมหลักสูตรก ำหนด เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ ( 15 คะแนน) 

กำรตัดสินระดับคุณภำพ  3.3.2 กำรแก้ปัญหำนักเรียนกลุม่เสีย่งหรือกลุ่มท่ีบกพร่อง
ด้ำนทักษะส ำคัญตำมหลักสูตร 



ใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ระดับคุณภำพเฉลี่ยรำยกำร 3.3.1 และ 
3.3.2 โดยเทียบระดับคุณภำพ 5-ดีเยี่ยม เท่ำกับ 15 คะแนน 

กำรแปลงระดับคุณภำพเป็นน้ ำหนักคะแนน 
ของทักษะส ำคัญตำมหลักสตูรก ำหนด เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และตำมบริบท

ของสถำนศึกษำ  



 เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพภำพรวม (Common Standards)  

       จ ำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

 

 

  

 มำตรวัดและเกณฑ์ตัดสินคุณภำพในภำพรวม 

ปรับปรุง 
พอใช ้

ด ี 
ดีมำก 

ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำนทำงเลือก 

ควำมโดดเด่นเฉพำะทำง 
(Challenging Standards) 

5.2 



ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

• ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรควบคู่คุณธรรม  
• ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ และกำรสื่อสำร  
• ควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่ส ำคัญ  
• กำรจัดกำรศึกษำ  
• อ่ืนๆ ตำมที่สถำนศึกษำประกำศเป็นเอกลักษณ์ 

 มำตรฐำนควำมโดดเด่นเฉพำะทำง  
หมำยถึง ควำมโดดเด่นเฉพำะทำง ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน  
โดยก ำหนดรำยกำรคุณภำพให้สถำนเลือกรับกำรประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznsbogMXOAhWLOo8KHYFIB7IQjRwIBw&url=http://www.datastore365.co.uk/services/online-backup/online-backup-for-education/&bvm=bv.129759880,d.c2I&psig=AFQjCNHCzSdcov-vQJ9LNhxvieGrbXanNw&ust=1471404942865516
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj49bTR4vTMAhUHSo8KHftcDJ0QjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/294229/book_library_pages_reading_icon&bvm=bv.122676328,d.c2I&psig=AFQjCNFiyBemCJ-yjykhg2FYvp0fv8nCGA&ust=1464250033240815


แนวทำงกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ที่มีควำมโดดเด่นเฉพำะทำง (Challenging Standard)  

1. ควำมตระหนัก (Awareness) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพในรำยกำรนั้นๆ 
และมีกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร หรือมีกิจกรรมพัฒนำรองรับ 

2. ควำมพยำยำมที่จะบรรลุผลลัพธ์ (Attempt) พิจำรณำจำก
กระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพในด้ำนนั้น ๆ อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง  

3. กำรบรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น (Achievement) อำจพิจำรณำจำกสัดส่วน 
ร้อยละ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดของปริมำณผลงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรระดับชำติ/
นำนำชำติ อย่ำงต่อเนื่อง 

ขอบเขตของมำตรฐำนคุณภำพ  
สิ่งที่มุ่งประเมิน มำตรวัดและเกณฑ์ตัดสินคุณภำพ 



 เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพควำมโดดเด่นเฉพำะทำง 

จ ำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  

 
  

 
 
 

  

*C1  

เป็นต้นแบบหรือโดด
เด่นระดับภูมิภำค/
ท้องถิ่น 

*C2 

เป็นต้นแบบ โดดเด่น 
ไ ด้ รั บ ก ำ ร ยอ ม รั บ
ระดับชำต ิ

*C3  

เป็นต้นแบบ โดดเด่น 
ไ ด้ รั บ ก ำ ร ยอ ม รั บ
ระดับนำนำชำติ 
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ครู ทุกคน มี โอกำสสร้ำงควำมโดดเ ด่น ใ ห้
โรงเรียนได้  

มีแรงจูงใจ มีควำมภูมิใจที่มีส่วนร่วมใน                
ก ำ ร พั ฒ น ำ ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ ำ ห ม ำ ย                                 
ใช้ขอผลงำน ได้ 

ทุกโรงเรียน จะ เห็น Best / Good Practices ชัดเจน ที่เป็นตัวอย่ำงที่ดี ถูกกระตุ้นให้เรียนรู้ 
ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพ กำรพัฒนำหลักสูตรกำรผลิต และกำรพัฒนำครู ที่มีประสิทธิผล
สูงข้ึน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผอ. และชุมชน                
จะมี ส่วนร่วมรับผิดชอบ (accountability) 
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำกข้ึน 

ครู และ ผอ. อยำกอยู่ โรงเรียนเล็กกว่ำ 
มำกกว่ำ 

ผลดีที่จะเกิดตำมมำ 
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