
อบรมพัฒนาตนเองของผู0ประเมินภายนอก
ในช$วงสถานการณ- COVID-19 ครั้งท่ี 2 ประจำปBงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สำหรับผู*ประเมินภายนอกท่ีได*รับการรับรองในป=งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) 

ดร.นันทา หงวนตัด
โดย

รักษาการผู+อำนวยการ สมศ.

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต0สถานการณ@ COVID-19

การปฏิบัติหน2าท่ีของผู2ประเมินภายนอก สมศ.
และ

ข+อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2564



มาตรา 7 ให2ยกเลิกความในมาตรา 47 แหFงพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ 

พ.ศ. 2542 และให2ใช2ความตFอไปนี้แทน

“มาตรา 47 ให2มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด2วย ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑW และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให2เปYนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยูFในอำนาจหน2าที่ของกฎกระทรวงอื่นที่กฎหมายกำหนดไว2เปYนการ

เฉพาะ ให2เปYนไปตามกฎหมายวFาด2วยการนั้น”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
1



มาตรา 8 ให)ยกเลิกความในมาตรา 49 แห5งพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 

และให)ใช)ความต5อไปนี้แทน

“มาตรา 49 ให)มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปPน

องคQการมหาชน ทำหน)าท่ีพัฒนาเกณฑQ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัด

การศึกษา ท่ีมิใช5การจัดการอุดมศึกษาซ่ึงอยู5ในอำนาจหน)าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึง

ความมุ5งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต5ละระดับตามท่ีกำหนดไว)ในพระราชบัญญัตินี้

ให)มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห5งอย5างน)อยหนึ่งครั ้งในทุกห)าป]

นับต้ังแต5การประเมินครั้งสุดท)าย และเสนอผลการประเมินต5อหน5วยงานท่ีเกี่ยวข)องและสาธารณชน”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
2



มาตรา 9 ให2ยกเลิกความในมาตรา 51 แหFงพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และให2ใช2

ความตFอไปนี้แทน

“มาตรา 51 ในกรณีที ่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมFได2มาตรฐานที่

กำหนด ให2สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข2อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก2ไขตFอหนFวยงานต2นสังกัด เพ่ือให2สถานศึกษาปรับปรุงแก2ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 

หากมิได2ดำเนินการดังกลFาวให2สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงาน

ตFอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการให2มี
การปรับปรุงแก2ไข”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
3



มาตรา 7 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง สมศ. พ.ศ. 2543 กำหนดให<

สำนักงานมีวัตถุประสงคQเพื่อพัฒนาเกณฑQและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ

ทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให<มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยคำนึงถึงความมุ1งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต1ละระดับ

ตามท่ีกำหนดไว<ในกฎหมายว1าด<วยการศึกษาแห1งชาติ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. 2543



อำนาจหน0าท่ี
1

1.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกที ่มีประสิทธิภาพ และสอดคล2องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ

หนFวยงานต2นสังกัด

2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑWสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

3. ให2การรับรองผู2ประเมินภายนอก

4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู2ประเมิน

ภายนอก รวมทั้งให2การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเปYนหรือเพื่อประโยชนWในการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
เองก็ได2



อำนาจหน0าท่ี
2

5. พัฒนาและฝiกอบรมผู2ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการฝiกอบรมและสนับสนุนให2องคWกร

เอกชน องคWกรวิชาชีพหรือวิชาการ เข2ามามีสFวนรFวมในการฝiกอบรมผู2ประเมินภายนอกอยFางมี

ประสิทธิภาพ

6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปkตFอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ซึ่งมีหน2าที่ควบคุมกำกับหนFวยงานที่มีหน2าที่จัดการศึกษา และสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง

เผยแพรFรายงานดังกลFาวตFอหนFวยงานท่ีเก่ียวข2องและสาธารณชน





แนวคิดหลัก

ภายใต2สถานการณW COVID-19 ท่ีทำให2การจัดการเรียนการสอน เปล่ียนจาก

การนั่งเรียนในห2องเรียนไปเปYนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนW

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล2องกับการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาและหนFวยงานต2นสังกัด

การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต)สถานการณQ COVID-19 แบ5งเปPน 2 ระยะ คือ

• ระยะแรก การประเมินจากการวิเคราะหQ SAR

• ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)

(เปMนไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา)



แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต)สถานการณQ COVID-19
1

ระยะแรก การประเมินจากการวิเคราะหW SAR

SARประเมินจากผลการวิเคราะหW SAR ของสถานศึกษา ซ่ึงสFงผFานหนFวยงานต2นสังกัด 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

พิจารณาจากส่ิงท่ีปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบท่ีแนบมากับ SAR เทFานั้น
(โดยไม'ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพื่อลดภาระของสถานศึกษา)

ผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ
“ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง”



แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต)สถานการณQ COVID-19
2

ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม

เมื่อสถานศึกษาได0รับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะห? SAR อยDางเปEนทางการจาก สมศ. 
แล0วถ0าต0องการให0 สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสามารถร0องขอให0 สมศ. เข0าไปตรวจเยี่ยม

ได0

ระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช0เวลาน0อยสุด

ไมDมีการสรุปผลด0วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว0นระยะหDาง
ทางสังคม (Social Distancing)

ผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม มี 5 ระดับ คือ
“ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง”



ระยะแรก : การประเมินจากการวิเคราะห2 SAR

1. การส$ง SAR ใหYหน$วยประเมินบริหารจัดการ

1.1 กรณีศูนย-พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวไป มีขั้นตอนการดำเนินการประเมิน ดังน้ี

§ สถานศึกษาส9ง SAR ให?หน9วยงานต?นสังกัด 

§ หน9วยงานต?นสังกัด ตรวจสอบ กำหนดประเด็นและส9ง SAR ให? สมศ. ผ9านระบบ E-SAR
(โดยต?นสังกัด และ สมศ. เห็นสถานะของ SAR พร?อมกัน)

§ สมศ. รับ SAR ของสถานศึกษาผ9านหน9วยงานต?นสังกัดในระบบ E-SAR

§ สมศ. ส9ง SAR ให?หน9วยประเมินบริหารจัดการตามขั้นตอนการประเมินท่ี สมศ. กำหนด

1.2 กรณีสถานศึกษาระดับ/ประเภทอ่ืน สมศ. ประสานงานกับผู?ประเมินให?เข?าระบบ AQA เพ่ือ Download SAR 

และข?อมูลท่ีเก่ียวข?อง เพ่ือไปดำเนินการประเมินจากการวิเคราะห] SAR ตามขั้นตอนท่ี สมศ. กำหนด

1



ระยะแรก : การประเมินจากการวิเคราะห2 SAR

2. คณะผูYประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการวิเคราะห- SAR และจัดส9งให?หน9วยประเมินตรวจสอบความ
ถูกต?อง

3. คณะผูYประเมินจัดส$งรายงาน การประเมินจากการวิเคราะห- SAR ให?สถานศึกษาพิจารณาความถูกตYอง

ตามเวลาท่ีกำหนด (หนึ่งสัปดาห-นับจากวันท่ีไดYรับรายงาน) หลังจากน้ันสถานศึกษาส9งรายงานพร?อมผล
การพิจารณาให?คณะผู?ประเมิน

** กรณีมีการส$งรายงานผลการประเมินใหYสถานศึกษา ใหYผูYประเมินโทรแจYงสถานศึกษาทุกครั้ง

4. หน$วยประเมินตรวจสอบความถูกตYอง และจัดส9งรายงานการประเมินจากการวิเคราะห] SAR ฉบับสมบูรณ] ให? 

สมศ. (กรณีท่ีเปMน ร.ร.วัตถุประสงค-พิเศษ กศน. และดYานการอาชีวศึกษา ใหYคณะผูYประเมินดำเนินการ)

5. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการวิเคราะห- SAR เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข?อง ก9อนส9งให?สถานศึกษา 
ต?นสังกัด และเผยแพร9ต9อสาธารณชน

2



ดี

พอใช0

ปรับปรุง

มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ

แยกเป5นรายมาตรฐาน
(พิจารณาหลักฐานของการทำ IQA

ตามที่ปรากฏใน SAR)

ผลการประเมินจาก

การวิเคราะห? SAR



แบบฟอร2มท่ีเกี่ยวข=องกับการประเมินจากการวิเคราะห2 SAR

• CO-02 แบบตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยผูBประเมิน

• CO-03 แนวทางการพิจารณา SAR ตามหลักเกณฑKของ สมศ. 

• CO-04 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 

ภายใตBสถานการณK COVID–19

• CO-05 แบบคำรBองของสถานศึกษาใหB สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

(Site Visit)



เกณฑ2การประเมินจากการวิเคราะห2 SAR ศูนย2พัฒนาเด็ก

ประกอบด<วย 

1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA) 

2. ผูBประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตาม “เกณฑQการประเมิน SAR”และ

ตัดสินระดับคุณภาพ ทั้งหมด 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช<” และ “ปรับปรุง” 



ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต9ละปcการศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปcการศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?

รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

จุดเนYน................................................................................................



มาตรฐานท่ี 2 ครู/ผู<ดูแลเด็กให<การดูแลและจัดประสบการณQ

การเรียนรู<และการเล1นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. ครู/ผู?ดูแลเด็กมกีารวางแผนการจัดประสบการณ]การเรียนรู?รายปcครบทุกหน9วยการเรียนรู? ทุกช้ันปc
2. ครู/ผู?ดูแลเด็กทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ]การเรียนรู?ไปใช?ในการจัดประสบการณ]โดยใช?

ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินการจัดประสบการณ]อย9างเปpนระบบ 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ]ของครูหรือผู?ดูแลอย9างเปpนระบบ 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปrอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ]

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

จุดเนYน................................................................................................



ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1.  มีการระบุเปrาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย
2.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย9างเปpนระบบ ตามเปrาหมาย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.  มพัีฒนาการสมวัยตามเปrาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให?มีพัฒนาการสมวัย

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

จุดเนYน................................................................................................



เกณฑ2การประเมินจากการวิเคราะห2 SAR ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)

ประกอบด<วย 

1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA) 

2. ผูBประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตาม “เกณฑQการประเมิน SAR”และตัดสิน

ระดับคุณภาพ ทั้งหมด 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช<” และ “ปรับปรุง” 



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1.  มีการระบุเป.าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย

2.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยBางเปCนระบบ ตามเป.าหมายการ 

พัฒนาเด็กปฐมวัย

3.  มีพัฒนาการสมวัยตามเป.าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหLมีพัฒนาการสมวัย

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตBอผูLท่ีเกี่ยวขLอง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ขLอ

พอใชL มี 4 ขLอ

ดี มี 5 ขLอ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (การศึกษาปฐมวัย)

จุดเนYน................................................................................................



ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. มกีารวางแผนการดำเนินการในแต9ละปcการศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปcการศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (การศึกษาปฐมวัย)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. ครูมกีารวางแผนการจัดประสบการณ]รายปcครบทุกหน9วยการเรียนรู?  ทุกช้ันปc

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ]การเรียนรู?ไปใช?ในจัดประสบการณ]การเรียนรู? โดยใช?

ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินการจัดประสบการณ]อย9างเปpนระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ]ของครูอย9างเปpนระบบ 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปrอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ]

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณQท่ีเน)นเด็กเปPนสำคัญ (การศึกษาปฐมวัย)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. มีการระบุเป.าหมายคุณภาพของผูLเรียน

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูLเรียนอยBางเปCนระบบตามเป.าหมายการพัฒนา

ผูLเรียน

3. มผีลสัมฤทธ์ิของผูLเรียนตามเป.าหมายการพัฒนาผูLเรียน

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูLเรียนมาพัฒนาผูLเรียนดLานผลสัมฤทธ์ิใหLสูงขึ้น

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผูLเรียนตBอผูLท่ีเกี่ยวขLอง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ขLอ

พอใชL มี 4 ขLอ

ดี มี 5 ขLอ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู2เรียน
(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคWพิเศษ)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. มกีารวางแผนการดำเนินการในแตBละปYการศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชLดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินไปใชLในการปรับปรุงแกLไขในปYการศึกษาตBอไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหLผูLมีสBวนไดLสBวนเสียไดL

รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ขLอ

พอใชL มี 4 ขLอ

ดี มี 5 ขLอ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคWพิเศษ)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูLครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปY

2. ครูทุกคนมกีารนำแผนการจัดการเรียนรูLไปใชLในการจัดการเรียนการสอนโดยใชLส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลBงเรียนรูLท่ีเอื้อตBอการเรียนรูL

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยBางเปCนระบบ

4. มีการนำผลการประเมิน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอยBางเปCนระบบ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูLและใหLขLอมูลป.อนกลับ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุง มี 0 - 3 ขLอ

พอใชL มี 4 ขLอ

ดี มี 5 ขLอ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเปYนสำคัญ

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค-พิเศษ)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. มกีารระบุเปrาหมายคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู?เรียนอย9างเปpนระบบ ตามเปrาหมายการพัฒนาผู?สำเร็จการศึกษา

3. มีผลสัมฤทธ์ิของผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเปrาหมายการพัฒนา

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามาพัฒนาผู?เรียนให?มีคุณภาพสูงขึ้น
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู9สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ท่ีพึงประสงคE (ด9านการอาชีวศึกษา)

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1 มกีารวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรแต9ละปcการศึกษา 

2. มกีารนำหลักสูตร/หลักสูตรสมรรถนะไปใช?ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช?ส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย9างเปpนระบบ

4. มีการนำนโยบายของหน9วยงานต?นสังกัดสู9การปฏิบัติ

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?

รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ด<านการอาชีวศึกษา) 

จุดเนYน................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ-ตัดสิน 

1. มกีารวางแผนการดำเนินการ การสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ในแต9ละปcการศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการการสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปcการศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสีย

ได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 3 การสร2างสังคมแหFงการเรียนรู2 (ด2านการอาชีวศึกษา)

จุดเนYน................................................................................................



ระยะสอง การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม

เง่ือนไข

หลักการ

เพื่อให.สอดคล.องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาที่ได.รับผลการประเมินจากการวิเคราะหN 

SAR แล.ว และหากต.องการให. สมศ. ไปตรวจเย่ียม สามารถย่ืนคำร.องมายัง สมศ. โดย สมศ. จะสUงคณะผู.ประเมินไปตรวจเย่ียม

สถานศึกษาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย ในชUวงเปXดภาคเรียน และมีกำหนดระยะเวลาน.อยสุด 1 วัน (ยกเว.นกรณีจำเปZน ผู.ประเมิน

ทำเร่ืองเสนอมาท่ี สมศ. เพ่ือพิจารณา)

เปZนการตรวจเย่ียมสถานศกึษาโดยยึดหลักการเว.นระยะหUางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือเปZนการหลีกเล่ียงการ

อยูUใกล.ชิดกัน ใช.หน.ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน.นการตรวจหลักฐานที่ไมUใชUบุคคล (ยกเว.นกรณีจำเปZน) ตรวจ

หลักฐานตามตารางนัดหมาย ไมUมีการประชุมสรุปผลการประเมินด.วยวาจาท่ีสถานศึกษา

Site Visit



ขั้นตอน การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
Site Visit

1. คณะผู2ประเมินไปสถานศึกษาตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย และเร่ิมตรวจหลักฐานตามตารางท่ีส6งให8
สถานศึกษาล6วงหน8า 

2. คณะผู2ประเมินสามารถซักถามข2อสงสัยได2 แต6ต8องรักษาระยะห6างกันตามหลักการเว8นระยะห6าง
ทางสังคม (Social Distancing) และต8องไม6มีการสรุปผลด8วยวาจาท่ีสถานศึกษา 

3. คณะผู2ประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) และจัดส6งให8หน6วย
ประเมินตรวจสอบความถูกต8อง



ขั้นตอน การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
Site Visit

4. คณะผู2ประเมินจัดสFงรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ให8สถานศึกษา

พิจารณาความถูกต8อง ตามเวลาท่ีกำหนด (หนึ่งสัปดาหXนับจากวันท่ีได8รับรายงาน) หลังจากนั้น

สถานศึกษา ส6งรายงานพร8อมผลการพิจารณาให8คณะผู8ประเมิน

5. หนFวยประเมินตรวจสอบความถูกต2อง และจัดส6งรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม

(Site Visit) ฉบับสมบูรณX ให8 สมศ.

6. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) เสนอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข8อง 

ก6อนส6งให8สถานศึกษา ต8นสังกัด และเผยแพร6ต6อสาธารณชน

** กรณีมีการสFงรายงานผลการประเมินให2สถานศึกษา ให2ผู2ประเมินโทรแจ2งสถานศึกษาทุกคร้ัง



เฉพาะ ร.ร.วัตถุประสงค,พิเศษกับอาชีวศึกษา

7. คณะผู)ประเมินจัดส4งรายงานการประเมิน SAR และรายงานการประเมินจากการตรวจ
เยี่ยม (Site Visit) พร#อมด#วยเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งหมด 
(CO 02 – CO 09) มายังสำนักงานผFานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปKนรูปแบบ File 

* กรณีเปKนศูนยSพัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปให#สFงที่หนFวยประเมิน แล#ว
หนFวยประเมินรวบรวมนำสFง สมศ.

8. เม่ือคณะผู)ประเมินดำเนินการจัดส4ง รายงานการประเมิน SAR และ รายงานการ
ประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ผFานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ E Mail 
ให#สถานศึกษาแล#ว ให#ผู#ประสานสถานศึกษาเพื่อยืนยันการได#รับ รายงาน ฯ ดังกลFาวข#างต#น
วFาได#รับหรือไมF หากได#รับแล#วให#สถานศึกษาตอบรับการรายงานฯ ผFานทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ E-Mail 



ดี

พอใช=

ปรับปรุง

มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ

แยกเป5นรายมาตรฐาน
(พิจารณาหลักฐาน

หรือขBอมูลเชิงประจักษHของ IQA)

ผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม



• CO – 04 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต@สถานการณC COVID - 19
• CO – 05 แบบคำร@องของสถานศึกษาให@ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

• CO – 06 ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (ระหว_างผู@ประเมิน กับ สถานศึกษา)

• CO - 07 แผนการเตรียมการก_อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของผู@ประเมิน

• CO – 08 ตารางสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

• CO – 09 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต@สถานการณC COVID – 19
CO – 09 – 1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต@สถานการณC COVID – 19 ศูนยCพัฒนาเด็ก

CO – 09 – 2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต@สถานการณC COVID – 19 การศึกษาปฐมวัย และ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

CO – 09 – 3 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต@สถานการณC COVID – 19 การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี

วัตถุประสงคCพิเศษ
CO – 09 – 4 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต@สถานการณC COVID – 19 ด@านการอาชีวศึกษา

แบบฟอรEมท่ีเก่ียวข9องในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Site Visit) 



เกณฑ@การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ศูนย@พัฒนาเด็ก

ประกอบด2วย 

1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

(IQA) ตามหลักฐานหรือข8อมูลเชิงประจักษXในช6วงตรวจเยี่ยม 
2. ผู8ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑX “เกณฑWการประเมินจาก

การตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดีเยี่ยม” “ดี

มาก” “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง” 



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมทีแ่สดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย



คำศัพทN ความหมาย

แสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน

ในชUวง 3 ปkการศึกษาอยUาง

ตUอเน่ือง

สถานศึกษาแสดงให:เห็นผลการดำเนินการตามท่ีสถานศึกษากำหนด (นิยาม/จุดเน:น) มีการพัฒนาขึ้น

อยUางตUอเน่ืองตลอด 3 ปWการศึกษา เชUน สถานศึกษานิยามวUาตนเองเปXนสถานศึกษามีความเปXนเลิศด:าน

วิชาการสถานศึกษานำเสนอผลการเรียนของผู:เรียนในภาพรวมสูงขึ้นอยUางตUอเน่ือง 3 ปW
แนวทางการรักษาผล

การพัฒนาท่ีสูงข้ึน

สถานศึกษาแสดงแผน/วิธีการ/กระบวนการในการดำเนินการท่ีแสดงให:เห็นถึงการรักษาคุณภาพของ

สถานศึกษาให:สูงเหมือนเดิม หรือสูงขึ้น

นวัตกรรม การกระทำหรือส่ิงท่ีทำขึ้นใหมUหรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเปXนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ% เปXนต:น 

(อ:างอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน) ในท่ีน้ีหมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการใหมUท่ีสถานศึกษาสามารถ

นำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จท่ีกUอให:การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
แบบอยUางท่ีดี 

(Best Practice)

วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีทำให:สถานศึกษาประสบความสำเร็จ เปXนเลิศตามเป̀าหมาย และ

เปXนท่ียอมรับ ในระดับต:นสังกัด หรือหนUวยงานท่ีกำกับขั้นแรก เชUน ศูนย%พัฒนาเด็ก พม.จังหวัด หรือ 

อบต. หรือเทศบาล / ระดับขั้นพื้นฐานคือ เขตพื้นท่ีการศึกษา/ ด:านการอาชีวศึกษาคือ สอศ. /กศน. 

คือ กศน.จังหวัด

นิยามศัพทQท่ีเกี่ยวข)อง



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 2 ครู/ผู9ดูแลเด็กให9การดูแลและจัดประสบการณE 

การเรียนรู9และการเลZนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย



เกณฑ@การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงคQพิเศษ)

ประกอบด2วย
1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือข8อมูลเชิงประจักษXในช6วงตรวจเยี่ยม 
2. ผู8ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑX “เกณฑWการประเมิน

จากการตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดี

เยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง” 



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก/ผู2เรียน

(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคWพิเศษ)



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคWพิเศษ)



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ-ท่ีเนYนเด็กเปMนสำคัญ/การจัดการเรียนการสอนท่ีเนYนเด็กเปMนสำคัญ

(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงคWพิเศษ)



เกณฑ@การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ด0านการอาชีวศึกษา
ประกอบด2วย

1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือข8อมูลเชิงประจักษXในช6วงตรวจเยี่ยม 

2. ผู8ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑX “เกณฑWการประเมิน
จากการตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดี

เยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช2” และ “ปรับปรุง” 



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู)สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคQ



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช)วง 3 ปS

การศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา



ระดับ เกณฑ*ตัดสิน

ปรับปรุง • ไม)พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในช)วงตรวจเยี่ยม

พอใชF • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ขFอ ที่นำเสนอไวFใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือขFอมูลเชิงประจักษKในช)วงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)างต)อเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงใหFเห็นว)าสถานศึกษามีแบบอย)างที่ดี (Best Practice) หรือ

มีนวัตกรรม (Innovation)

มาตรฐานท่ี 3 การสร<างสังคมแห1งการเรียนรู<



แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

สถานศึกษาท่ีได<วิเคราะหQ SAR ไว<แล<ว

ศูนยQพัฒนาเด็ก จำนวน 1,482 แห1ง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,069 แห1ง

วัตถุประสงคQพิเศษ จำนวน 80 แห1ง

ด<านการอาชีวศึกษา จำนวน 199 แห1ง



กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64

1. หน&วยงานต,นสังกัดจัดส&ง SAR ป6การศึกษา 

2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. 

ภายใน

30 ต.ค. 63

2. สมศ. จัดเตรียม SAR ให,หน&วยประเมิน/

คณะผู,ประเมิน

ภายใน 

สัปดาหOท่ีสอง
ของเดือน พ.ย. 63

3. หน&วยประเมินบริหารจัดการให,ผู,ประเมิน 

(ทีมเดิมท่ีได, PA SAR ไว,แล,ว)/คณะผู,ประเมิน
ประเมิน SAR ตามขั้นตอนท่ี สมศ. กำหนด

16 พ.ย. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63

หมายเหตุ การเบิกจ-ายค-าตอบแทนการประเมินให6ผู6ประเมินภายนอกและหน-วยประเมิน แบ-งเป>น งวดท่ี 1 คณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมิน SAR แล6ว และ  

งวดท่ี 2 ภายหลังจากคณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (ถ6ามี) แล6ว ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจ-ายแต-ละงวด ประมาณ 1 - 2
สัปดาหQ

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. สถานศึกษาท่ีไดYวิเคราะห- SAR ไวYแลYว



กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64

4. หน&วยประเมินบริหารจัดการให,ผู,ประเมิน/

คณะผู,ประเมินลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม (Site visit) 
สถานศึกษา (ตามคำร,องขอ) ตามขั้นตอนท่ี 

สมศ. กำหนด

ธ.ค. 63 – ก.พ. 64

5. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก

ม.ค. – มี.ค. 64

6. สมศ. แจ,งผลการประเมินต&อสถานศึกษา

และหน&วยงานต,นสังกัด

มี.ค. 64

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. สถานศึกษาท่ีไดYวิเคราะห- SAR ไวYแลYว

หมายเหตุ การเบิกจ-ายค-าตอบแทนการประเมินให6ผู6ประเมินภายนอกและหน-วยประเมิน แบ-งเป>น งวดท่ี 1 คณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมิน SAR แล6ว และ   

งวดท่ี 2 ภายหลังจากคณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (ถ6ามี) แล6ว ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจ-ายแต-ละงวด ประมาณ 1 - 2
สัปดาหQ



หมายเหตุ จำนวนสถานศึกษาที่ต@องประเมินคุณภาพภายนอก อาจมีเพิ่มขึ้นตามจำนวน SAR ที่ได@รับจากหน_วยงานต@นสังกัด

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

ในปmงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนยQพัฒนาเด็ก จำนวน 6,000 แห1ง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,118 แห1ง

วัตถุประสงคQพิเศษ จำนวน 220 แห1ง

กศน. จำนวน 188 แห1ง

ด<านการอาชีวศึกษา จำนวน 245 แห1ง



กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64

1. หน_วยงานต@นสังกัดจัดส_ง SAR ปkการศึกษา 2562
มายังระบบ E-SAR สมศ. 

ภายใน
30 พ.ย. 63

2. สมศ. จัดเตรียม SAR ให@หน_วยประเมิน ภายใน 
30 ธ.ค. 63

3. สำนักงานจัดคณะผู@ประเมิน/หน_วยประเมินจัด
คณะผู@ประเมิน และบริหารจัดการให@ผู@ประเมิน

ประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ทั้งศูนยC

พัฒนาเด็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงคCพิเศษ 

และด@านการอาชีวศึกษา

ม.ค. – ส.ค. 64

หมายเหตุ การเบิกจ-ายค-าตอบแทนการประเมินให6ผู6ประเมินภายนอกและหน-วยประเมิน แบ-งเป>น งวดท่ี 1 คณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมิน SAR แล6ว 

และงวดท่ี 2 ภายหลังจากคณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (ถ6ามี) แล6ว ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจ-ายแต-ละงวด ประมาณ 1 - 2 สัปดาหQ

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในป]งบประมาณ พ.ศ. 2564



กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หมายเหตุ

ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64

4. สำนักงาน/หน_วยประเมินบริหารจัดการให@ผู@ประเมินลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร@องขอ) 

ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด

ก.พ. – ส.ค. 64

5. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มี.ค. – ก.ย. 64

6. สมศ. แจ@งผลการประเมินต_อสถานศึกษาและหน_วยงาน
ต@นสังกัด

เม.ย. – ก.ย. 64

หมายเหตุ การเบิกจJายคJาตอบแทนการประเมินให+ผู+ประเมินภายนอกและหนJวยประเมิน แบJงเปQน งวดท่ี 1 คณะกรรมการ สมศ. ให+การรับรองผลการประเมิน 

SAR แล+ว  และงวดท่ี 2 ภายหลังจากคณะกรรมการ สมศ. ให+การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (ถ+ามี) แล+ว 

ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจJายแตJละงวด ประมาณ 1 - 2 สัปดาหZ

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในป]งบประมาณ พ.ศ. 2564



ระเบียบสำนักงาน ฯ

ว1าด<วยการให<การรับรอง ขอบเขตการปฏิบัติหน<าท่ีและการกำกับดูแลผู<ประเมิน

ภายนอกสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ พ.ศ. 2545



1

2

3

4

ทำการประเมินคุณภาพภายนอกดYวยตนเอง

มีความเท่ียงตรง เปMนกลาง โปร$งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบไดY รายงาน
ส่ิงท่ีคYนพบตามความเปMนจริงอย$างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน และมีความ

ซื่อสัตย-สุจริต ไม$ยอมใหYอิทธิพลใดเบี่ยงเบนผลการประเมินใหYผิดแผกไปจากความเปMนจริง 

และตYองไม$รายงานเท็จ หรือรายงานโดยปกปoดความจริง

ตYองไม$ประพฤติตนใหYเส่ือมเสียชื่อเสียงของตนหรือแก$ชื่อเสียงของ สมศ.

ไม$รับและไม$เรียกรYองในส่ิงท่ีไม$เกี่ยวขYองกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เช$น 
ไม$รับอามิสสินจYาง รางวัล ของขวัญ ของกำนัล การตYอนรับ และรับรอง

จรรยาบรรณของผู<ประเมินภายนอก สมศ.



ปฏิบัติงานตามท่ีไดYรับมอบหมายอย$างครบถYวนสมบูรณ- 
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

รักษาความลับของขYอมูลสารสนเทศส$วนบุคคลและสถานศึกษาท่ีไดYรับระหว$างการตรวจ
เย่ียมและประเมินคุณภาพภายนอกอย$างเคร$งครัด

ไม$แสวงหาผลประโยชน-สำหรับตัวเอง หรือผูYอ่ืนไม$ว$าโดยทางตรงหรือทางอYอม โดยใชY
ขYอมูลใด ๆ ซึ่ง สมศ. ยังไม$ไดYเปoดเผยต$อสาธารณะ และไม$ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ี

อาจก$อใหYเกิดความขัดแยYงทางผลประโยชน-ในการปฏิบัติหนYาท่ีผูYประเมิน

5

6

7

จรรยาบรรณของผู<ประเมินภายนอก สมศ.



01

02

03

ประเมินผู2ประเมินทุกคน ทุกระดับการศึกษา เพราะผู2ประเมิน

ภายนอกถือเปYนหัวใจสำคัญท่ีจะทำหน2าท่ีตามพันธกิจหลัก

ของ สมศ.ก2าวสูFความสำเร็จได2

ระบบ QC100 จะมีเคร่ืองมือให2มีการประเมินรอบด2าน
(สถานศึกษา / ผู2ประเมิน / สมศ)

เปYนระบบหนึ่งท่ีใช2ในการประมวลผลการปฏิบัติงานของ
ผู2ประเมินภายนอก และนำผลมาวิเคราะหWและใช2ในการ

พัฒนาผู2ประเมินภายนอก

ระบบ QC100 (ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู2ประเมินภายนอก)



ประเด็นท่ีจะแจ=งให=ผู=ประเมินรับทราบ

สมศ. ได2รับหนังสือร2องเรียนจากบุคคลภายนอก โดยผู8ร8องเรียนไม6ได8มีการระบุช่ือผู8และ
ท่ีอยู6ในการติดต6อท่ีชัดเจน ทำให8 สมศ. ไม6สามารถตรวจสอบข8อมูลเพ่ือการดำเนินการต6อไปได8

อย6างเปlนธรรมกับทุกฝnาย จึงขอแจ8งแนวปฏิบัติในการจัดส6งหนังสือร8องเรียนมายัง สมศ. ดังนี้

1. ระบุช่ือ นามสกุล เบอรXโทร พร8อมท่ีอยู6ในการติดต6อท่ีชัดเจน

2. กรณีมีการกล6าวอ8างถึงหน6วยงานหรือบุคคลท่ีต8องการจะร8องเรียนหรือกล6าวอ8างถึงบุคคล

ท่ีสาม ผู8ร8องเรียนต8องระบุช่ือของหน6วยงานหรือบุคคลข8างต8นให8ชัดเจน
3. ระบุเร่ืองท่ีร8องเรียนพร8อมท้ังแนบหลักฐานข8อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข8อง

4. เร่ืองท่ีจะร8องเรียนต8องอยู6ในอำนาจหน8าท่ีท่ีเกี่ยวข8องกับสำนักงานเท6านั้น

5. การส6งเร่ืองร8องเรียนให8จัดทำเปlนหนังสือท่ีเปlนลายลักษณXอักษรยื่นต6อสำนักงาน



การปฏิบัติหน=าท่ีในการประเมินของผู=ประเมินภายนอก

ผู0ประเมินภายนอกต0องเปiนผู0ประเมินมืออาชีพ

และปรับวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal

เข2าใจเกณฑWการประเมินจากการวิเคราะหW SAR
และการประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมวFาแตกตFางกันอยFางไร

ตามเกณฑWการประเมินท่ี สมศ. กำหนด



เรามา . . . ร'วมมือกัน
สรEางวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา

การประเมินแบบกัลยาณมิตร
และ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของชาติ



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคQการมหาชน)

ช้ัน 24 อาคารพญาไทพลาซBา เลขท่ี 128 ถนนพญาไท

แขวงทุBงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

WWW.ONESQA.OR.TH


