กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
๑

(วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)
๑. ส่วนนํา
สํ านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) เรี ย กโดยย่ อ ว่ า สมศ.
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ กําหนดให้ สมศ.
ทํ าหน้ าที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธีการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก และทํ าการประเมิ นผลการจัดการศึ กษา เพื่ อให้ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่ง
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญในการยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพั ฒนาคุณภาพและ
อัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ ได้กําหนดหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
คื อ มี ความเชื่ อมโยงกั บระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา ไม่ สร้างภาระงานให้ กั บสถานศึ กษา
โดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสาร มีความสอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษา สะท้อนผลลัพธ์จากการ
ประกันคุณ ภาพภายในเพื่ อเชื่อมโยงผลการบริหารจัดการของสถานศึ กษา รวมถึงการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดเป้าหมายการประเมินโดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณ ภาพของสถานศึกษา และมีการ
วิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนินการ เพื่อนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มี
คุณค่าต่อสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกจะไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่า “ได้-ตก” เพื่อให้การรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา แต่จะเป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
และคุณภาพการศึกษาของประเทศ สอดคล้องกับความจําเป็น และยุทธศาสตร์ของประเทศ นําไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมให้คนในสังคมที่มีความหลากหลาย แตกต่าง อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพได้ดีขึ้น โดยการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งนี้ ได้มีการดําเนินงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และแนวคิดของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สมศ. จึงมีแนวคิดในการใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนั บสนุ นให้ คุณ ภาพการศึ กษาเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศ โดยเป็นการ
กระตุ้นและจูงใจ สถานศึกษาให้ดําเนินงานพัฒนา และเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษา เป็ น การตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพตามหลั ก การตั ด สิ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับการศึกษา
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เดี ย วกั น เที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งมี ค วามรู้ อ ย่ า งรอบด้ า นและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ใน
คณะกรรมการประเมินเพื่อการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความ
คิด เห็ น ของคนใดคนหนึ่ ง โดยคณะกรรมการผู้ ประเมิ นให้ ค วามสําคั ญ กั บการประเมิ น เชิงคุณ ภาพ ที่ พิ จารณา
ทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา
การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดเป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมิ น ตามสภาพบริบ ทของสถานศึ ก ษาเอง เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ของ
สถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดําเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนด
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพ
จริงของสถานศึกษา โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ของสถานศึ กษาได้ อย่ างชั ดเจน และมี เป้ าหมายการประเมิ นเพื่ อการพั ฒนา ลดภาระการจั ดเก็ บข้ อมู ลและเอกสาร
ที่ไม่จําเป็นในการประเมิน มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา
หลักการและแนวคิดสําคัญ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการ
สําคัญ ๒ ประการ คือ
(๑) การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่จะต้องรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability)
(๒) การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกต้ อ งมี ค วามท้ าทายและช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรรลุเป้าหมายทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment)
จากหลักการสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพภายนอก จึงนํามาสู่
แนวคิดสําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒. เน้นการประเมินเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึ ก ษาและต้ น สั งกั ด รับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล
๓. ให้ความสําคัญกับการประเมินที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จําเป็น
สํ า หรั บ การดํ าเนิ น ชี วิ ต ในอนาคต และสถานศึ ก ษามี ขี ด สมรรถนะสู ง สามารถพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ในอนาคต
๔. เปิ ดโอกาสให้ สถานศึ กษาสร้างความโดดเด่ น เฉพาะทาง หรือ เป็ นต้นแบบในการพั ฒ นาในระดั บ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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๒. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิ จารณาจากผลการดํ าเนิ น งานของสถานศึ กษาตามระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน ประกอบด้ วย
๑) ความเหมาะสม เป็นไปได้ / ความเป็นระบบ ๒) ความเชื่อถือได้ ๓) ประสิทธิผล โดยมีตัวอย่างการพิจารณา ๓
ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน ๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ หากสถานศึกษากําหนดมาตรฐานด้านอื่นนอกเหนือจากนี้ ผู้ประเมินภายนอก
สามารถปรับแนวทางการพิจารณา และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยพิจารณาผล
การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ตามบริบทของสถานศึกษา
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด ที่สะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์และคุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้เรียน และความพร้อมของ
ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการตรวจสอบเชิง
ยืนยัน ผลการดํ าเนิ นงานของสถานศึ ก ษา โดย สมศ. จะไม่ มีการกํ าหนดมาตรฐานขึ้ นใหม่ แต่ เป็ นการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอกตามมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ ม าจากข้ อ ตกลงร่ วมกั น ระหว่ างสถานศึ ก ษากั บ
หน่วยงานต้นสังกัด หากสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของตนเองขึ้นมาและได้รับ
ความเห็นชอบจากต้นสังกัด ก็สามารถนํามาใช้เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในได้
หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ในแต่ละระดับคุณภาพเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง ดังนี้
ระดับ ดีเยี่ยม หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของ
ทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี
ระดับ ดีมาก
หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ระดับ ดี
หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ระดับ พอใช้
หมายถึง สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบาง
ประเด็น
ระดับ ปรับปรุง หมายถึง สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่
๔

นิยามศัพท์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
ความเหมาะสม เป็นไปได้ (Propriety /Feasibility) หมายถึง การกําหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ ความสําเร็จมี
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุ้มค่า
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการให้ดูจากความเป็นระบบ
ความเป็นระบบ (Systematic) หมายถึง กระบวนการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่เกิดจากการคิดอย่างเป็นกระบวนการ (ทําอะไร (What) ทําโดยใคร (Who) ทําเมื่อไร (When) และทําอย่างไร
(How)) มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ การจัดการ
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ในการกําหนดคุณภาพมาตรฐาน (Quality Control) การทํา
แผนพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพโดยมีการกํากับติดตาม (Quality Audit) มีการประเมินผล (Quality
Assessment) และมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา อย่างครบถ้วนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นระบบใหญ่และ
ระบบย่อยที่ร่วมกันทํางานอย่างผสมผสานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้
ความเชื่อถือได้ (Validity / Credibility) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้หลักฐานหรือสารสนเทศเชิง
ประจักษ์ หรือมีข้อมูลจากหลายแหล่งในการตัดสินผลการดําเนินงาน และมีสารสนเทศหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่
อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ง่ายแก่การตรวจสอบ โดยมีการพัฒนากระบวนการและกลไกการประเมินให้น่าเชื่อถือมาก
ขึ้น อย่างต่อเนื่อง ๒-๓ ปี และผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาในด้านนั้นๆ เมื่อตรวจสอบจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์มีความตรงตามสภาพจริง เหมาะสม ชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ อันเป็นผลที่เกิดต่อผู้เรียน ต่อองค์กร ต่อวงวิชาการ รวมถึงการมีนวัตกรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี
- นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ
องค์กร ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่ม
มูลค่า หรือมีเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ N – New ของใหม่ สิ่งใหม่ V – Value มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ และ A – Adaptive
เอาไปใช้ได้จริง
- เป็นแบบอย่างที่ดี (Best-Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ
มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
๕

แนวทางการพิจารณาและการตัดสินระดับคุณภาพ
สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามต้นสังกัดหรือกําหนดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด สถานศึกษาสามารถนํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาใช้เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในได้ สมศ. จึงได้กําหนดแนวทางการพิจารณาการตัดสินระดับ
คุณภาพ โดยมีตัวอย่างการพิจารณา ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน ๒) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
และ ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑.1 ความเหมาะสม เป็นไปได้ พิจารณาจากการกําหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน
1.๒ ความเชื่อถือได้ด้านคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน กับ
ผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณา
ความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความน่าเชื่อถือ หรือความเชื่อถือได้ของ
ผลการประเมิน (ทั้งนี้ กําหนดเงื่อนไขว่า “ ถ้าระดับคุณภาพผลการประเมินแตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง)
1.๓ ประสิทธิผลด้านผู้เรียน พิจารณาจากผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น และบริบทของสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้น เมื่อเทียบระหว่างปีการศึกษา หรือสามารถ
รักษาระดับคุณภาพที่สูงอยู่แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน หรือสามารถลดสัดส่วนผู้เรียนที่มีพัฒนาการช้า
หรือผู้เรียนกลุ่มพิเศษ รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจากแนวคิด วิธีการหรือกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคุ ณ ภาพมี ความน่ าเชื่อถือ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากําหนดครบถ้วน
ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีนวัตกรรม
หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคุ ณ ภาพมี ความน่ าเชื่อถือ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากําหนดครบถ้วน
ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและ
ผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดครบถ้วน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและ

ดีเยี่ยม

๖

ดีมาก

ดี
พอใช้

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางประเด็น
สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่

ปรับปรุง

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.๑ ความเป็นระบบ พิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการกําหนดเป้าหมาย การดําเนินงานที่ชัดเจน การกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
๒.2 ความเชื่อถือได้ด้านการบริหารจัดการ พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินที่สถานศึกษา
ประเมิ นตนเอง กั บผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลัก ฐานเชิ งประจั กษ์ โดยใช้ ข้อมู ล หลายแหล่ง ในเชิ ง
ตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณาความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความ
น่าเชื่อถือ หรือความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน (ทั้งนี้ กําหนดเงื่อนไขว่า “ ถ้าระดับคุณ ภาพผลการประเมิน
แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง)
2.๓ ประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการ พิ จารณาจากผลของการบริหารและการจัดการสถานศึ กษาที่
ครอบคลุมในด้านการเป็นผู้นํา การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา ระบบ
การแนะแนว ฯลฯ ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากําหนด รวมถึงความสัมพั นธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด
วิธีการ หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา
ด้านบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้อู ื่นได้
เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ตาม
เกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษากํ าหนด กระบวนการและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรม
หรือแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ตาม
เกณฑ์ ที่ ส ถานศึ ก ษากํ าหนด กระบวนการและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ดีเยี่ยม

๗

ดีมาก

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่
ครบถ้วนในบางประเด็น
สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้ตาม
เกณฑ์เป็นส่วนใหญ่

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แนวทางการพิจารณา : พิจารณาจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
3.๑ ความเป็นระบบ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และชุมชน ตามความสนใจของผู้เรียน โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน กําหนดวิธีการและออกแบบเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําผลไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
3.๒ ความเชื่อถือได้ด้านการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของครู กับผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลายแหล่ง ในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจารณาความสอดคล้องของผลการตัดสิน ว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด อันสะท้อนความ
น่าเชื่อถือ หรือความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน (ทั้งนี้ กําหนดเงื่อนไขว่า “ ถ้าระดับคุณ ภาพผลการประเมิน
แตกต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ ถือว่าสอดคล้อง)
3.๓ ประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครู ที่ครอบคลุมในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ตามเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากําหนด รวมถึงการมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี โดยพิจารณาจาก แนวคิด วิธีการ
หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถนํามาใช้เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

๘

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีพัฒ นาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือ
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ กระบวนการ
เรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ครบถ้วน
ในบางประเด็น
สถานศึกษาไม่สามารถดําเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์เป็น
ส่วนใหญ่

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หมายเหตุ : หากสถานศึ ก ษากํ า หนดมาตรฐานด้ า นอื่ น ที่ น อกเหนื อ จากนี้ ผู้ ป ระเมิ น สามารถปรั บ
แนวทางการพิจารณา และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้
การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards)
การประเมิ น ความโดดเด่ น เฉพาะทาง เป็ น ทางเลื อ กให้ ส ถานศึ ก ษาได้ แ สดงผลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เป็ นการส่งเสริมสถานศึ กษาให้ เป็นต้ นแบบในการพั ฒ นาในด้ านต่ าง ๆ และเร่งรัด
คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น สถานศึ ก ษาขี ด สมรรถนะสู ง พร้ อ มสํ า หรั บ การแข่ ง ขั น ระดั บ สากลในอนาคต
โดยสถานศึกษาเป็นผู้แจ้งความจํานงในการประเมินมาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับการประเมินก็ได้
มิ ติ คุ ณภาพที่ สถานศึ กษาสามารถขอรั บการประเมิ นความโดดเด่ นเฉพาะทาง (Challenging Standards)
มีดังนี้
๑. ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ของคุณภาพผู้เรียนใน ๓ ปี เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ
คือ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ หรืออื่น ๆ
๒. ความสามารถในการใช้ภาษา และการสื่อสาร การพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียน เช่น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น

๙

๓. ความสามารถเฉพาะทางที่ สํ า คั ญ ผลงานนั ก เรี ย นด้ านนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ
(การเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ) ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ทักษะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หรืออื่น ๆ เช่น
การเป็นผู้นํา สมรรถนะการดําเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เป็นต้น
๔. การบริหารจัดการศึ กษา คุณ ภาพการจัดการศึ กษาสําหรับเด็กพิ เศษ (Special needs/ Gifted/
Vulnerable) การมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น การได้รับการรับรองคุณ ภาพการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐาน
นานาชาติ เป็นต้น
๕. อื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ รายการเอกลักษณ์ อื่น ๆ ที่สถานศึกษากําหนด
ที่มีการวางแผนและดํ าเนิ นการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ จนประสบความสําเร็จในระดับภูมิภาค ระดั บชาติ หรือ
นานาชาติ

๑๐

แนวทางการพิจารณาการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards) ดังนี้
การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards) พิจารณาจาก
การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Achievement) โดยพิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมดของ
ปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง มีระดับคุณภาพ ๓
ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาติ (International Recognition)
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับ
การยอมรับระดับชาติ (National Recognition)
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่น
ระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (Community/Local/Regional Recognition)

๑๑

ระดับ
คุณภาพ
C3
C2
C1

ภาคผนวก

ตัวอย่างมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๓ ประเด็นพิจารณา ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็ น พิ จ ารณาที่ ๒.๑ มี เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ประเด็ น พิ จ ารณ าที่ ๒.๒ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา
ประเด็ น พิ จ ารณาที่ ๒.๓ ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ พั ฒ นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
สําคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประเด็ น พิ จ ารณาที่ ๓.๕ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และให้ ข้ อ มู ล
สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนรู้

๑

มาตรฐานการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๑๖ มาตรฐาน ดังนี้
๑. ด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึ ก ษามี จํ า นวนผู้ เรี ย น มี ท รั พ ยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
๒. มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทําและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึก ษาพั ฒ นาตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ เป็ น มาตรการเสริ ม เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
๓. ด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรณนะสําคัญตามหลักสูตร
สู่ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก การทํ า งาน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนว
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

หมายเหตุ : กรณีสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้างต้น แต่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว สามารถนํามาใช้เป็นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในได้

๒

