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แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.นันทา  หงวนตัด
รักษาการผู้อํานวยการ สมศ.

โดย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



มาตรา 7 ให)ยกเลิกความในมาตรา 47 แห4งพระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ 
พ.ศ. 2542 และให)ใช)ความต4อไปนี้แทน

“มาตรา 47 ให)มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด)วย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการอาชีวศึกษา ให)เปUนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู4ในอำนาจหน)าที่ของกฎกระทรวงอื่นที่กฎหมาย

กำหนดไว)เปUนการเฉพาะ ให)เปUนไปตามกฎหมายว4าด)วยการนั้น”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
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มาตรา 8 ให)ยกเลิกความในมาตรา 49 แห4งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห4งชาติ พ.ศ. 2542 และให)ใช)ความต4อไปนี้แทน

“มาตรา 49 ให)มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเปUนองคSการมหาชน ทำหน)าท่ีพัฒนาเกณฑS  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
และทำการประเมินการจัดการศึกษา ท่ีมิใช4การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู4ในอำนาจหน)าท่ี

ของกระทรวงการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ4งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต4ละระดับตามท่ีกำหนดไว)ในพระราชบัญญัตินี้

ให)มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห4งอย4างน)อยหนึ่งครั้ง

ในทุกห)าปbนับตั้งแต4การประเมินครั้งสุดท)าย และเสนอผลการประเมินต4อหน4วยงานที่
เกี่ยวข)องและสาธารณชน”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
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มาตรา 9 ให)ยกเลิกความในมาตรา 51 แห4งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห4งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก)ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห4งชาติ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 และให)ใช)ความต4อไปนี้แทน

“มาตรา 51 ในกรณีที ่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม4ได)
มาตรฐานที่กำหนด ให)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำ

ข)อเสนอแนะการปรับปรุงแก)ไขต4อหน4วยงานต)นสังกัด เพื่อให)สถานศึกษาปรับปรุงแก)ไข
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได)ดำเนินการดังกล4าวให)สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต4อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการให)มีการปรับปรุงแก)ไข”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก<ไขเพิ่มเติม
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. 2543

มาตรา 7 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. 2543 กำหนดให?

สำนักงานมีวัตถุประสงคEเพื ่อพัฒนาเกณฑEและวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให?มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุYงหมาย หลักการ และแนวทาง

การจัดการศึกษาในแตYละระดับตามที่กำหนดไว?ในกฎหมายวYาด?วยการศึกษา

แหYงชาติ



อำนาจหน>าท่ี
1

1.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล)องกับระบบการประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษาและหน4วยงานต)นสังกัด

2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑSสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

3. ให)การรับรองผู)ประเมินภายนอก

4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู)
ประเมินภายนอก รวมทัง้ให)การรบัรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเปUนหรือเพื่อประโยชนS

ในการศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจ

ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได)



อำนาจหน>าท่ี
2

5. พัฒนาและฝjกอบรมผู )ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการฝjกอบรมและ
สนับสนุนให)องคSกรเอกชน องคSกรวิชาชีพหรือวิชาการ เข)ามามีส4วนร4วมในการ

ฝjกอบรมผู)ประเมินภายนอกอย4างมีประสิทธิภาพ

6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปbต 4อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีซึ่งมีหน)าที่ควบคุมกำกับหน4วยงานที่มีหน)าที่จัดการศึกษา และ

สำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา
และการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการศึกษา รวมทั ้งเผยแพร4รายงานดังกล4าวต4อ

หน4วยงานท่ีเกี่ยวข)องและสาธารณชน





แนวคิดหลัก

ภายใต&สถานการณ- COVID-19 ที่ทำให&การจัดการเรียนการสอน เปล่ียนจาก
การนั่งเรียนในห&องเรียนไปเปEนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน-

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล&องกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและหนUวยงานต&นสังกัด (ประเมินเพ่ือพัฒนา/ไมUตัดสินผลวUารับรอง

หรือไมUรับรอง) 

การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต&สถานการณ- COVID-19 แบUงเปEน 2 ระยะ คือ
• ระยะแรก การประเมินผลจากการวิเคราะห- SAR

• ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit)
(เปEนไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา)



แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต7สถานการณ: COVID-19
1

ระยะแรก การประเมินจากการวิเคราะหE SAR

ประเมินจากผลการวิเคราะหS SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส4งผ4านหน4วยงานต)นสังกัด 
และได)รับการเห็นชอบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

พิจารณาจากข)อมูล/ร4องรอยหลักฐานตามท่ีปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบ
ท่ีแนบมากับ SAR เท4านั้น  (โดยไม'ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพื่อลด

ภาระ และไม'รบกวนสถานศึกษา)

ผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ

“ดี” “พอใช?” และ “ปรับปรุง”



แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต7สถานการณ: COVID-19
2

ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม

เม่ือสถานศึกษาได)รับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะหS SAR 
อย4างเปUนทางการจาก สมศ. แล)วถ)าต)องการให) สมศ. ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม สถานศึกษา
สามารถร)องขอให) สมศ. เข)าไปตรวจเย่ียมได)ผ4านแบบฟอรSม (CO-05) ท่ีแนบไป
พร)อมกับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะหS SAR 

สถานศึกษาและผู)ประเมินภายนอกร4วมกำหนดตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ 
ซึ่งการลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมจะใช)เวลาน)อยสุด

คณะผู)ประเมินไม4มีการสรุปผลด)วยวาจาท่ีสถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัส
ตามหลักการเว)นระยะห4างทางสังคม (Social Distancing)

ผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม มี 5 ระดับ คือ
“ดีเย่ียม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช)” และ “ปรับปรุง”



ระยะแรก : การประเมินผลจากการวิเคราะห4 SAR

1. การส'ง SAR ให/หน'วยประเมินบริหารจัดการ

1.1 กรณีศูนย@พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป มีขั้นตอนการดำเนินการ

ประเมิน 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/ประเภทอื่น สมศ. ประสานงานกับผู?ประเมินให?เข?าระบบ AQA

เพื่อ Download SAR และข?อมูลท่ีเก่ียวข?อง เพื่อไปดำเนินการประเมินผลจากการวิเคราะห] SAR

ตามขั้นตอนท่ี สมศ. กำหนด

1



2. คณะผู/ประเมินจัดทำรายงานการประเมินผลจากการวิเคราะห@ SAR และจัดส9งให?หน9วยประเมิน

ตรวจสอบความถูกต?อง

3. คณะผู/ประเมินจัดส'งรายงาน การประเมินผลจากการวิเคราะห@ SAR ให?สถานศึกษาพิจารณาความ

ถูกต/องตามเวลาท่ีกำหนด (หน่ึงสัปดาห@นับจากวันท่ีได/รับรายงาน) หลังจากน้ันสถานศึกษาส9งรายงาน

พร?อมผลการพิจารณาให?คณะผู?ประเมิน

** กรณีมีการส'งรายงานผลการประเมินให/สถานศึกษา ผู/ประเมินจะโทรแจ/ง/ติดต'อสถานศึกษาทุกคร้ัง

4. หน'วยประเมินตรวจสอบความถูกต/อง และจัดส9งรายงานการประเมินผลจากการวิเคราะห] SAR

ฉบับสมบูรณ] ให? สมศ. (กรณีท่ีเป_น ร.ร.วัตถุประสงค@พิเศษ กศน. และอาชีวศึกษา ให/คณะผู/ประเมิน

ดำเนินการ)

5. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการวิเคราะห@ SAR เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข?อง (ก9อนส9งให?

สถานศึกษา หน9วยงานต?นสังกัด และเผยแพร9ต9อสาธารณชน กรณีท่ีไม9ขอให?ลง Site Visit)

ระยะแรก : การประเมินผลจากการวิเคราะห4 SAR
1



ดี

พอใช0

ปรับปรุง

มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ

แยกเป5นรายมาตรฐาน
(พิจารณาหลักฐานของการทำ IQA

ตามที่ปรากฏใน SAR)

ผลการประเมินจาก

การวิเคราะหE SAR



ระยะสอง การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม

เง่ือนไข

หลักการ

เพื่อให/สอดคล/องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาที่ได/รับผล
การประเมินจากการวิเคราะห@ SAR แล/ว หากต/องการให/ สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นคำร/อง
มายัง สมศ. โดย สมศ. จะส'งคณะผู/ประเมินไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย 
ในช'วงเปdดภาคเรียน และมีกำหนดระยะเวลาน/อยสุด 1 วัน (ยกเว/นกรณีจำเป_น ผู/ประเมินทำเรื่อง
เสนอมาท่ี สมศ. เพ่ือพิจารณา)

เป_นการตรวจเย่ียมสถานศึกษาโดยยึดหลักการเว/นระยะห'างทางสังคม (Social Distancing) 
เพื่อเป_นการหลีกเลี่ยงการอยู'ใกล/ชิดกัน ใช/หน/ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน/นการตรวจ
หลักฐานที่ไม'ใช'บุคคล (ยกเว/นกรณีจำเป_น) ตรวจหลักฐานตามตารางนัดหมาย คณะผู/ประเมิน
ไม'มีการประชุมสรุปผลการประเมินด/วยวาจาท่ีสถานศึกษา

Site Visit



ขั้นตอน การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
Site Visit

1. คณะผู)ประเมินลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมสถานศึกษาตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย และเร่ิมตรวจ
หลักฐานตามตารางท่ีส6งให8สถานศึกษาล6วงหน8า 

2. คณะผู)ประเมินสามารถซักถามข)อสงสัยได) แต6ต8องรักษาระยะห6างกันตามหลักการ

เว8นระยะห6างทางสังคม (Social Distancing) และต8องไม6มีการสรุปผลด8วยวาจาท่ี
สถานศึกษา 

3. คณะผู)ประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) และ
จัดส6งให8หน6วยประเมินตรวจสอบความถูกต8อง



ขั้นตอน การประเมินจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
Site Visit

4. คณะผู)ประเมินจัดส4งรายงานการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) ให8
สถานศึกษาพิจารณาความถูกต8อง ตามเวลาท่ีกำหนด (หน่ึงสัปดาหXนับจากวันท่ีได8รับ

รายงาน) หลังจากน้ันสถานศึกษา ส6งรายงานพร8อมผลการพิจารณาให8คณะผู8ประเมิน

5. หน4วยประเมินตรวจสอบความถูกต)อง และจัดส6งรายงานการประเมินจากการ
ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ฉบับสมบูรณX ให8 สมศ.

6. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) เสนอคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวข8อง ก6อนส6งให8สถานศึกษา ต8นสังกัด และเผยแพร6ต6อสาธารณชน

** กรณีมีการส*งรายงานผลการประเมินให6สถานศึกษา ผู6ประเมินโทรแจ6ง/ติดต*อสถานศึกษาทุกคร้ัง



เฉพาะ ร.ร.วัตถุประสงคHพิเศษ  กศน. และอาชีวศึกษา

7. คณะผู)ประเมินจัดส4งรายงานผลการประเมิน SAR และรายงานผลการประเมินจากการ

ตรวจเย่ียม (Site Visit) พร8อมด8วยเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกท้ังหมด 
(CO 02 – CO 09) มายังสำนักงานผ6านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปiนรูปแบบ File 

* กรณีเปiนศูนยXพัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ัวไปให8ส6งท่ีหน6วยประเมิน 
แล8วหน6วยประเมินรวบรวมนำส6ง สมศ.

8. เม่ือคณะผู)ประเมินดำเนินการจัดส4งรายงานผลการประเมิน SAR และ รายงานผลการ

ประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) ผ6านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Email 
ให8สถานศึกษาแล8ว จากน้ันให8สถานศึกษายืนยันการได8รับรายงาน ฯ ดังกล6าวข8างต8น 

หากได8รับแล8ว ให8สถานศึกษาตอบรับการรายงานฯ ผ6านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ Email



การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม
ONLINE



การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม (Site Visit)

ความหมาย

หลักการ

การตรวจเยี่ยม Online หมายถึง การที่คณะผู)ประเมินของ สมศ. ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสาร วัตถุ สถานที่ สื ่อการศึกษา การเรียนการสอน และสัมภาษณSบุคลากรของ

สถานศึกษาผ4านระบบออนไลนS

การตรวจเย่ียม Online จะใช/ในกรณีท่ีคณะผู/ประเมินไม'สามารถลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมเน่ืองจาก

สถานการณ@จำเป_นต'างๆ เช'น การแพร'ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เกิดภัยพิบัติ

ร/ายแรง ฯลฯ โดยสถานศึกษาต/องมีความพร/อมรับการประเมิน Online หากไม'สามารถ

ดำเนินการได/แต'มีความประสงค@ให/คณะผู/ประเมินลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม ต/องให/สถานการณ@น้ันๆ

ผ'านพ/นไปก'อนจึงจะดำเนินการได/

ONLINE



การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม (Site Visit)
ONLINE

การเตรียมความพร)อมในการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจเย่ียม Online 
ของสถานศึกษา จะดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมบุคลากรผู)ท่ีจะให)สัมภาษณSผ4านระบบ Online

2. เตรียมข)อมูลเอกสาร หลักฐาน รูปถ4าย เพื่อจัดส4งผ4านระบบ Online

3. เตรียมสถานท่ีเพื่อใช)ในการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเย่ียม Online

4. เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให)พร)อมใช)ในการประเมินคุณภาพภายนอก :
การตรวจเย่ียม Online



ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเย่ียม(Site Visit)
ONLINE

1. สถานศึกษาส+งคำร0อง (CO-05) เพ่ือขอรับการตรวจเยี่ยม โดยแจ0งความ

ประสงคLให0 สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม Online 

ผ+านคณะผู0ประเมิน

2. คณะผู0ประเมินจัดทำกำหนดการและตารางสัมภาษณLบุคคลท่ีเกี่ยวข0อง

3. คณะผู0ประเมินประชุมเตรียมความพร0อมก+อนการประเมิน



ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเย่ียม(Site Visit)
ONLINE

4. คณะผู(ประเมินประสานสถานศึกษาเพ่ือแจ(งกำหนดการตรวจเยี่ยม Online พร(อมท้ัง

สMงตารางนัดหมายการสัมภาษณOบุคคลท่ีเกี่ยวข(องให(สถานศึกษารับทราบ

5. สถานศึกษาเตรียมความพร(อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม 

Online พร(อมท้ังจัดสMงหลักฐาน เอกสาร รูปถMาย ฯลฯ ให(กับผู(ประเมินได(พิจารณา

กMอนการตรวจเยี่ยม

6. คณะผู(ประเมินดำเนินการประเมินโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีสถานศึกษา

จัดสMงผMานระบบ IT และดำเนินการสัมภาษณO Online ตามตารางนัดหมาย



ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเย่ียม
ONLINE

7. คณะผู(ประเมินประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก :

การตรวจเยี่ยม Online เพ่ือนำข(อมูลไปจัดทำรายงานการประเมินฯ

8. คณะผู(ประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม Online และจัดสMง

ให(หนMวยประเมินตรวจสอบความถูกต(อง

9. คณะผู(ประเมินจัดสMงรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม Online

ให(สถานศึกษาพิจารณาความถูกต(อง ตามเวลาท่ีกำหนด (หนึ่งสัปดาหOนับจาก

วันท่ีได(รับรายงาน) หลังจากนั้นสถานศึกษา สMงรายงานพร(อมผลการพิจารณา

ให(คณะผู(ประเมิน

** กรณีมีการส*งรายงานผลการประเมินให6สถานศึกษา ผู6ประเมินโทรแจ6ง/ติดต*อสถานศึกษาทุกคร้ัง



ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเย่ียม(Site Visit)
ONLINE

10. หนGวยประเมินตรวจสอบความถูกต7อง และจัดสMงรายงานการประเมินผลจากการ

ตรวจเยี่ยม Online ฉบับสมบูรณO ให( สมศ.

11. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม Online เสนอคณะกรรมการ

ท่ีเกี่ยวข(อง กMอนสMงให(สถานศึกษา หนMวยงานต(นสังกัด และเผยแพรMตMอสาธารณชน



เฉพาะ ร.ร.วัตถุประสงคHพิเศษ กศน. และอาชีวศึกษา

7. คณะผู)ประเมินจัดส4งรายงานผลการประเมิน SAR และรายงานผลการประเมินจาก
การตรวจเย่ียม Online พร8อมด8วยเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกท้ังหมด 

(CO 02 – CO 09) มายังสำนักงานผ6านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปiนรูปแบบ File 

* กรณีเปiนศูนยXพัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ัวไปให8ส6งท่ีหน6วยประเมิน 

แล8วหน6วยประเมินรวบรวมนำส6ง สมศ.
8. เม่ือคณะผู)ประเมินดำเนินการจัดส4งรายงานผลการประเมิน SAR และ รายงาน

ผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม Online ผ6านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
Email ให8สถานศึกษาแล8ว จากน้ันให8สถานศึกษายืนยันการได8รับรายงานฯ ดังกล6าวข8างต8น 

หากได8รับแล8ว ให8สถานศึกษาตอบรับการรายงานฯ ผ6านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ Email



ดี

พอใช>

ปรับปรุง

มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ

แยกเป5นรายมาตรฐาน
(พิจารณาหลักฐาน

หรือขBอมูลเชิงประจักษHของ IQA)

ผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม



เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของ สมศ. แบ1งออกได< 3 มาตรฐาน ตามการจัดการศึกษา ได<แก1

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. มาตรฐานการศึกษาต8อเนื่อง

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑSตัดสิน 

1. มีการระบุเปsาหมายคุณภาพผู8เรียน
2. มีการระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู8เรียนอย6างเปiนระบบ 

ตามเปsาหมายการพัฒนาผู8เรียน

3. มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู8เรียนตามเปsาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู8เรียนมาพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณภาพสูงขึ้น
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู8เรียนต6อผู8ท่ีเก่ียวข8อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข8อ

พอใช8 มี 4 ข8อ

ดี มี 5 ข8อ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?เรียนการศึกษานอกระบบ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด ระดับ 
เกณฑ@

ตัดสิน 

1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู?รายปkครบทุกรายวิชา ทุกระดับการศึกษา

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู?ไปใช?ในการจัดการเรียนการสอน

โดยใช?ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย9างเปoนระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

อย9างเปoนระบบ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปsอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีเน?นผู?เรียนเปpนสำคัญ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจำปkของสถานศึกษาในแต9ละปkงบประมาณ

2. มีการนำแผนฯ ไปดำเนินการอย9างเปoนรูปธรรม

3. มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปk 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปkงบประมาณต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสีย

ได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. มีการระบุเปsาหมายคุณภาพผู?เรียนการศึกษาต9อเน่ือง

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู?เรียนการศึกษาต9อเน่ืองอย9างเปoนระบบ 

ตามเปsาหมายการพัฒนาผู?เรียน

3. มีผู?จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต9อเน่ืองตามเปsาหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนดไว?

4. มีผู?จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต9อเน่ือง ท่ีนำความรู?ท่ีได?รับไปใช?หรือ

ประยุกต]ใช?ในการดำเนินชีวิต 

5. มีการนำเสนอผลการจัดการศึกษาต9อเน่ืองต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?เรียนการศึกษาตYอเนื่อง

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. วิทยากรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู?รายปkครบทุกรายวิชา 

2. วิทยากรทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู?ไปใช?ในการจัดการเรียน

การสอนโดยใช?ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล9งเรียนรู?ท่ีเอ้ือต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินการจัดการเรียนการสอนของวิทยากร

อย9างเปoนระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยากร

อย9างเปoนระบบ

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปsอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัด

การเรียนการสอนของวิทยากรอย9างเปoนระบบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรู?การศึกษาตYอเนื่อง

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจำปkของสถานศึกษาในแต9ละปkงบประมาณ

2. มีการนำแผนฯ ไปดำเนินการอย9างเปoนรูปธรรม

3. มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปk 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปkงบประมาณต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสีย

ได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (การศึกษาตYอเนื่อง )  

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. มีการระบุเปsาหมายความพึงพอใจของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

2. มีการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล?องกับโครงการ หรือกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล?องกับเปsาหมายความพึงพอใจ

ของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

3. มีผลความพึงพอใจของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังแต9ระดับดี ขึ้นไป 

4. มีการนำผลประเมินผลความพึงพอใจของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

มาพัฒนาให?มีคุณภาพสูงขึ้น

5. มีการนำเสนอผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู?รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัยต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด ระดับ 
เกณฑ@
ตัดสิน 

1. สถานศึกษามีการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
เปoนประจำทุกปk

2. มีการนำแผนโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช?ในการจัด
การศึกษา โดยใช?ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล?อมท่ีเอ้ือต9อการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

3. มีการตรวจสอบและประเมินผู?เข?าร9วมโครงการ หรือกิจกรรมอย9างเปoนระบบ
4. มีการนำผลการประเมิน มาพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัยในปkถัดไป
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปsอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงในการ

จัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

จุดเน)น................................................................................................



หมายเหตุ เกณฑ]ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ@ตัดสิน 

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจำปkของสถานศึกษาในแต9ละปkงบประมาณ

2. มีการนำแผนฯ ไปดำเนินการอย9างเปoนรูปธรรม

3. มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปk 

4. มีการนำผลการประเมินไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในปkงบประมาณต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสีย

ได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (การศึกษาตามอัธยาศัย)

จุดเน)น................................................................................................



ประกอบด?วย

1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือข0อมูลเชิงประจักษLในช+วงตรวจเยี่ยม 

2. คณะผู0ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑL “เกณฑEการ

ประเมินจากการตรวจเยี่ยม” และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ 
คือ “ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช?” และ “ปรับปรุง” 

เกณฑHการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site visit) 

ศูนยHการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?เรียนการศึกษานอกระบบ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น
ในชJวง 3 ปVงบประมาณอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น
ในชJวง 3 ปVงบประมาณอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



คำศัพทJ ความหมาย

แสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
ในช*วง 3 ปTการศึกษา

อย*างต*อเน่ือง

สถานศึกษาแสดงให:เห็นผลการดำเนินการตามที่สถานศึกษากำหนด (จุดเน:น) 
มีการพัฒนาขึ้นอยJางตJอเนื่องตลอด 3 ปVการศึกษา เชJน สถานศึกษานิยามวJาตนเอง

เปiนสถานศึกษามีความเปiนเลิศด:านวิชาการสถานศึกษานำเสนอผลการเรียนของ

ผู:เรียนในภาพรวมสูงขึ้นอยJางตJอเนื่อง 3 ปV

แนวทางการรักษาผล
การพัฒนาท่ีสูงขึ้น

สถานศึกษาแสดงแผน วิธีการ กระบวนการในการดำเนินการที่แสดงให:เห็นถึงการ
รักษาคุณภาพของสถานศึกษาให:สูงเหมือนเดิม หรือสูงขึ้น

นวัตกรรม (Innovation) การกระทำหรือส่ิงที่ทำขึ้นใหมJหรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเปiนความคิด วิธีการ 
หรืออุปกรณ% เปiนต:น (อ:างอิงจากราชบัณฑิตยสถาน) ในที่นี้หมายถึง แนวความคิด

หรือวิธีการใหมJที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่กJอให:เกิดการ

เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น

แบบอย*างท่ีดี 
(Best Practice)

วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให:สถานศึกษาประสบความสำเร็จ เปiนเลิศ
ตามเปnาหมาย และเปiนที่ยอมรับ ในระดับต:นสังกัด หรือหนJวยงานที่กำกับขั้นแรก 

เชJน ศูนย%พัฒนาเด็ก พม.จังหวัด หรือ อบต. หรือเทศบาล / ระดับขั้นพื้นฐานคือ 

เขตพื้นที่การศึกษา / ด:านการอาชีวศึกษาคือ สอศ. / กศน. คือ กศน.จังหวัด

นิยามศัพท:ท่ีเกี่ยวข7อง



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีเน?นผู?เรียนเปpนสำคัญ 

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีชื่อหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวชี้วัด

มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



หมายเหตุ * อยู$ระหว$างพิจารณาแนวทางการตัดสินให8สอดคล8องกับการดำเนินการตามบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?เรียนการศึกษาตYอเนื่อง

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



หมายเหตุ * อยู$ระหว$างพิจารณาแนวทางการตัดสินให8สอดคล8องกับการดำเนินการตามบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรู?การศึกษาตYอเนื่อง

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



หมายเหตุ * อยู$ระหว$างพิจารณาแนวทางการตัดสินให8สอดคล8องกับการดำเนินการตามบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู?รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



หมายเหตุ * อยู$ระหว$างพิจารณาแนวทางการตัดสินให8สอดคล8องกับการดำเนินการตามบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับ เกณฑJตัดสิน

ปรับปรุง • ไมJพบหลักฐานที่แสดงผลการประเมินใน SAR ในชJวงตรวจเยี่ยม

พอใช: • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 4 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดี • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยม ตามจำนวนตัวชี้วัด 5 ข:อ ที่นำเสนอไว:ใน SAR

ดีมาก* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น

ดีเยี่ยม* • พบหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษ%ในชJวงตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชJวง 3 ปV
การศึกษาอยJางตJอเนื่อง และ

• พบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นและ

• พบหลักฐานแสดงให:เห็นวJาสถานศึกษามีแบบอยJางที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 

(Innovation)



1

2

3

ประเมินผู)ประเมินทุกคน ทุกระดับการศึกษา เพราะผู)ประเมินภายนอกถือเปUน
หัวใจสำคัญท่ีจะทำหน)าท่ีตามพันธกิจหลักของ สมศ.ก)าวสู4ความสำเร็จได)

ระบบ QC100 เปUนเครื่องมือท่ีจะทำให)มีการประเมินรอบด)าน
(สถานศึกษา / ผู)ประเมิน / สมศ.)

เปUนระบบหนึ่งท่ีใช)ในการประมวลผลการปฏิบัติงานของผู)ประเมินภายนอก 
และนำผลมาวิเคราะหSและใช)ในการพัฒนาผู)ประเมินภายนอก

ระบบ QC100



เรามา . . . ร'วมมือกัน
สร?างวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา

การประเมินแบบกัลยาณมิตร
และ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของชาติ



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค:การมหาชน)

ช้ัน 24 อาคารพญาไทพลาซMา เลขท่ี 128 ถนนพญาไท

แขวงทุMงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

WWW.ONESQA.OR.TH


