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กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคิดหลัก
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกตองมีความเช่ือมโยงกับระบบประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการปฏบิัตหินาที่ ที่รับผิดชอบให
บรรลุถึงเปาหมายมาตรฐานที่กําหนดและรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศกึษาที่
เกิดข้ึน (Accountability) 

๒) การประเมินคุณภาพภายนอกตองมีความทาทายและชวยกระตุนหนวยงานที่
เกี่ยวของใหเกิดการสงเสริมการยกระดับคณุภาพของสถานศึกษา สูสากลตาม
นโยบายปฏิรูปการศกึษาของรฐับาล เพื่อการบรรลุเปาหมายทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (Empowerment 
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วัตถุประสงค
๑) สรางมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) และสงเสริมให
สถานศึกษาสรางมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระดับและทุกกลุมประเภท และสราง
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพภายนอกสาหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุมประเภท
เพ่ือใหเกิดกลไกการขับเคลื่อนจากผูมหีนาท่ีในการสราง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายใน
สถานศึกษาและการยกระดับคณุภาพการศึกษาสูสากล ตามแผนยุทธศาสตรชาติและความ
คาดหวังของประเทศ 

๒) ประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือสะทอนคุณภาพการจัดการศกึษา พรอมท้ัง รายงานสถานการณ
ดานคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหขอมูลแกรัฐบาล ในการพิจารณากาหนดนโยบายการพัฒนา ท่ีนา
ไปสูการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย
มีมาตรฐานสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ชาติ และมาตรฐานระดับสากล พรอมท้ังรายงานผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติตอรัฐบาลอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหเกิด
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 
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การแบงกลุมประเภทสถานศึกษา
 พื้นฐานทั่วไป 
๗ ขนาด สังกัด สพฐ. สช. อปท. 

ขนาด ๑ ผูเรียน ๐-๑๒๐ คน 

ขนาด ๒ ผูเรียน ๑๒๑-๒๐๐ คน 

ขนาด ๓ ผูเรียน ๒๐๑-๓๐๐ คน 

ขนาด ๔ ผูเรียน ๓๐๑-๔๙๙ คน 

ขนาด ๕ ผูเรียน ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 

ขนาด ๖ ผูเรียน ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน 

ขนาด ๗ ผูเรียน ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป

๓ ขนาด สังกัด กทม. 

   ขนาดเล็ก ผูเรียน ๐-๔๐๐ คน 

   ขนาดกลาง ผูเรียน ๔๐๑-๘๐๐ คน 

   ขนาดใหญ ผูเรียน ๘๐๑ คนขึ้นไป 

พ้ืนฐานวัตถุประสงคพิเศษ 

๒ กลุม ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ (กระทรวงศึกษาธิการ) 

  ๑. กลุมเปาหมายเฉพาะท่ีเปนการศึกษาในระบบ 

  ๒. กลุมเปาหมายเฉพาะท่ีเปนการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการประเมิน
แนวทางการพัฒนา

๑) ใชกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือกระตุนและจูงใจใหเกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจาเปนและยุทธศาสตรของประเทศ 

๒) เนนการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือ
สงเสริมใหสถานศึกษาและตนสังกัดรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีความพรอมในการแขงขันใน
ระดับสากล

๓) ใหความสําคัญกับการประเมินท่ีมุงสูการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจาเปนสาหรับดาเนินชีวิตในอนาคต และ

สถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องในอนาคต 

๔) เปดโอกาสใหสถานศึกษาสรางความโดดเดนเฉพาะทาง หรือเปนตนแบบ
ในการพัฒนาในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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๓ ดาน
๑) ความเหมาะสม และความเปนไปไดของระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๒) ความเชื่อถือไดของระบบประกันคุณภาพภายใน 

๓) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในที่เกิดกับ
ผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา
ดานท่ี ๑ ความเหมาะสม และความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑) ความเหมาะสม และความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพภายใน 

ดานท่ี ๒ ความเช่ือถือไดของระบบประกันคุณภาพภายใน 

๑) ความเช่ือถือไดของกระบวนการประเมิน 

๒) ความเช่ือถือไดของผลการประเมิน
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 ดานท่ี ๓ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเกิดกับผูเรียน 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ ตาม
หลักสูตร 

๒) คุณลักษณะ คานิยมอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับทิศทางของหลักสูตร

๓) ทักษะสําคัญตามหลักสูตรกําหนด ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน และตาม
บริบทของสถานศึกษา 

เกณฑการพิจารณาคุณภาพรายดานหรือองคประกอบ
 เกณฑพ้ืนฐาน

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 

พอใช (Fair) 

ปรับปรุง (Improvement Required) 
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 เกณฑทาทาย
C3 เปนตนแบบ โดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (Achieved 

International Issues) 

C2 เปนตนแบบ โดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (Achieved National 

Issues) 

C1 เปนตนแบบหรือโดดเดนระดับภูมิภาค/ทองถ่ิน (Achieved 

Community Issues) 

วิธีการประเมิน
 การประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนการประเมินเชิงคุณภาพ เนนขอมูลเชิงประจักษ (Evidence 
Based) ที่สะทอนผลลัพธการดาเนินงาน โดยใชการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ (Expert Judgment) 
และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให
ครอบคลุมองคประกอบทั้งระบบแบบองครวม (Holistic Approach) โดยมีองคประกอบของวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังน้ี 

 ๑) การศึกษาขอมูลดานบริบทพ้ืนฐานของสถานศึกษา (Organization Context) 

 ๒) การศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) 

 ๓) การลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม (Site Visit) 
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ขั้นตอนการดําเนินการ
 ๑) สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) วิเคราะห สังเคราะหผลการดาเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน แลวจัดสงรายงานการประเมินตนเองท่ีไดรับความเห็นชอบจากตน
สังกัดให สมศ. ตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกาหนด 

 ๒) สมศ. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานขอมูลของหนวยงานตน
สังกัด เพ่ือตรวจสอบความพรอมดานปจจัยการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นตนตามโปรแกรมการ
ตรวจสอบท่ีกาหนด 

 ๓) คณะผูประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการดาเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานการ
ประเมินตนเองรวมกับผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Pre-Assessment) เพ่ือวางแผนการลงพ้ืนท่ี
ตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังระบุประเด็นจุดแข็ง 
ประเด็นปรับปรุง และกาหนดวันลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม 

 ๔) คณะผูประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสรางสรรค
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคณุภาพกบับคุลากร หลักฐานเชิง
ประจักษ และหนวยงาน/บุคคลทีมี่สวนเกี่ยวของเพิม่เติม รวมทั้งทําการรายงานผล
ประเมินดวยวาจา 

 ๕) คณะผูประเมินภายนอกจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) 
พรอมขอเสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงพฒันาคณุภาพการศกึษา แลวจัดสงให สมศ. เพื่อ
พิจารณาใหการรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดสงใหกับสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทีก่ากับดแูลสถานศกึษานั้นๆ เพื่อใชประโยชนตอไป 
ภายในระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการบรหิาร สมศ. ใหการรับรองผลการ
ประเมิน 


