
การประชุมผู+ประเมินภายนอก
เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใต=สถานการณ@ COVID-19

วันพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ;านการประชุมออนไลนC (Facebook Live)

ดร.นันทา หงวนตัด

รักษาการผู=อำนวยการ สมศ.

โดย

ข"อมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2563



• ภายใต&สถานการณ- COVID-19 (New Normal /การเรียนการสอน)

• วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล&องกับการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา และหนYวยงานต&นสังกัด 

• การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต&สถานการณ- COVID-19 แบYงเปZน 2 ระยะ คือ

ระยะแรก การประเมิน SAR

ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) เปZนไปตามความสมัครใจของ

สถานศึกษา

แนวคิดหลัก



ระยะแรก “การประเมิน SAR”

ประเมินจากผลการวิเคราะห0 SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส?งผ?านตAนสังกัด

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ

SAR เท?าน้ัน (ไม?ตAองขออะไรเพ่ิมจากสถานศึกษา)

ผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช8” และ “ปรับปรุง”

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใต=สถานการณ@ COVID-19 



ระยะสอง “การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)”

เมื่อสถานศึกษาไดัรับผลการประเมิน SAR อยYางเปZนทางการจาก สมศ. แล&ว ถ&าต&องการให& 

สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสามารถร&องขอให& สมศ. เข&าไปตรวจเยี่ยมได&

ระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซ่ึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช&เวลาน&อยสุด

ไมYมีการสรุปผลด&วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว&นระยะหYางทางสังคม 

(Social Distancing)

ผลประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) มี 5 ระดับ คือ 

“ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช=” และ “ปรับปรุง”



ระยะแรก “การประเมิน SAR”
1. การส(ง SAR และการประเมิน SAR

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 เพ่ือไปดำเนินการประเมิน SAR ตามขั้นตอนท่ี สมศ. กำหนด

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใตSสถานการณC COVID-19 



2. คณะผู=ประเมินจัดทำรายงานการประเมิน SAR และจัดสYงให&หนYวยประเมินตรวจสอบ

ความถูกต&อง

3. คณะผู=ประเมินจัดสJงรายงานการประเมิน SAR ให&สถานศึกษาพิจารณาความถูกต&อง ตาม

เวลาที่กำหนด หลังจากน้ันสถานศึกษา สYงรายงานพร&อมผลการพิจารณาให&คณะผู&ประเมิน

4. หนJวยประเมินตรวจสอบความถูกต=อง และจัดสYงรายงานการประเมิน SAR ฉบับสมบูรณ-
ให& สมศ. (กรณีที่เปZนร.ร.วัตถุประสงค-พิเศษและอาชีวศึกษา คณะผู&ประเมินดำเนินการ)

5. สมศ. เสนอผลการประเมิน SAR เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข&อง กYอนสYงให&สถานศึกษา  

ต&นสังกัด และเผยแพรYตYอสาธารณชน

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใตSสถานการณC COVID-19 



การสรุปผลการประเมิน SAR

มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ 

แยกเป=นรายมาตรฐาน (ตาม IQA) 

คือ “ดี” “พอใชJ” และ “ปรับปรุง”



แบบฟอร7มท่ีเกี่ยวข;องกับการประเมิน 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)



เกณฑ7การประเมิน SAR ศูนย7พัฒนาเด็ก

ประกอบด=วย 

1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA) 

2. ผูBประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตาม “เกณฑ@การประเมิน SAR”และ

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



ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต9ละป]การศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินฯ ไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในป]การศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?

รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑkตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย



มาตรฐานท่ี 2 ครู/ผู=ดูแลเด็กให=การดูแลและจัดประสบการณ@

การเรียนรู=และการเล`นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. ครู/ผู?ดูแลเด็ก มีการวางแผนการสอนรายป]ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป]
2. ครู/ผู?ดูแลเด็ก ทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณkการเรียนรู?ไปใช?ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช?ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อ

ต9อการเรียนรู?
3. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กปฐมวัยอย9างเปpนระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู?และให?ข?อมูลปrอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑkตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด



ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑCตัดสิน 

1.  มีการระบุเป.าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย

2.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยBางเปCนระบบ ตาม

เป.าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.  มีพัฒนาการสมวัยตามเป.าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยไปพัฒนาเด็กใหMมี
พัฒนาการสมวัย

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยตBอผูMท่ีเกี่ยวขMอง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ขMอ

พอใชM มี 4 ขMอ

ดี มี 5 ขMอ

หมายเหตุ เกณฑkตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย



เกณฑ7การประเมิน SAR ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)

ประกอบด=วย 

1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA) 

2. ผูBประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตาม “เกณฑ@การประเมิน SAR”และ

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



หมายเหตุ เกณฑkตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1.  มีการระบุเปrาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย

2.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย9างเปpนระบบ 

ตามเปrาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3.  มีพัฒนาการสมวัยตามเปrาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยไปพัฒนาเด็ก

ให?มีพัฒนาการสมวัย

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (การศึกษาปฐมวัย)



ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต9ละป]การศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินฯ ไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไข
ในป]การศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

หมายเหตุ เกณฑkตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข?อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (การศึกษาปฐมวัย)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. ครู/ผู?ดูแลเด็ก มีการวางแผนการสอนรายป]ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป]

2. ครู/ผู?ดูแลเด็ก ทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณkการเรียนรู?ไปใช?

ในการจัดการเรียน การสอนโดยใช?ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9ง

เรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินเด็กปฐมวัยอย9างเปpนระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กปฐมวัย

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปrอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ5ท่ีเน7นเด็กเป9นสำคัญ (การศึกษาปฐมวัย)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. มีการระบุเปrาหมายคุณภาพของผู?เรียน

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู?เรียนอย9างเปpนระบบตามเปrาหมาย

การพัฒนาผู?เรียน

3. มีผลสัมฤทธ์ิของผู?เรียนตามเปrาหมายการพัฒนาผู?เรียน

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู?เรียนไปพัฒนาผู?เรียน

ด?านผลสัมฤทธ์ิให?สูงขึ้น

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู?เรียนต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูSเรียน (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และวัตถุประสงคCพิเศษ)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต9ละป]การศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 

4. มีการนำผลการประเมินฯ ไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไข
ในป]การศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให?ผู?มีส9วนได?ส9วนเสียได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค@พิเศษ)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. ครูมีการวางแผนการสอนครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป]

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการสอนไปใช?ในการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช?ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการตรวจสอบและประเมินผู?เรียนอย9างเปpนระบบ

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาผู?เรียน

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู?และให?ข?อมูลปrอนกลับ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนSนผูSเรียนเปnนสำคัญ

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคCพิเศษ)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1. มีการระบุเปrาหมายคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู?เรียนอย9างเปpนระบบ ตามเปrาหมายการพัฒนาผู?สำเร็จ

การศึกษา

3. มีผลสัมฤทธ์ิของผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามเปrาหมายการพัฒนา
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาไปพัฒนาผู?เรียนให?มีคุณภาพ

สูงขึ้น
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู?สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาต9อผู?ท่ีเก่ียวข?อง

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู=สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ท่ีพึงประสงคX (ด=านการอาชีวศึกษา)



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ:ตัดสิน 

1 มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรแต9ละป]การศึกษา 

2. มีการนำหลักสูตรการสอนไปใช?ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช?ส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล9งเรียนรู?ท่ีเอื้อต9อการเรียนรู?

3. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย9างเปpนระบบ

4. มีการนำนโยบายของหน9วยงานต?นสังกัดสู9การปฏิบัติ

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให?ผู?มี

ส9วนได?ส9วนเสียได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข?อ

พอใช? มี 4 ข?อ

ดี มี 5 ข?อ

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ด=านการอาชีวศึกษา) 



หมายเหตุ เกณฑ%ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข:อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑ5ตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการการสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ในแต9ละป]การศึกษา 

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช?ดำเนินการ

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการการสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ตาม

แผน 

4. มีการนำผลการประเมินฯ ไปใช?ในการปรับปรุงแก?ไขในป]การศึกษาต9อไป

5. มีการนำเสนอผลการสร?างสังคมแห9งการเรียนรู?ของสถานศึกษาให?ผู?มีส9วนได?
ส9วนเสียได?รับทราบ

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข:อ

พอใช: มี 4 ข:อ

ดี มี 5 ข:อ

มาตรฐานท่ี 3 การสรSางสังคมแห;งการเรียนรูS (ดSานการอาชีวศึกษา)



ระยะสอง

“การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)”

เง่ือนไข เพ่ือใหMสอดคลMองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาท่ี
ไดMรับผลการประเมิน SAR แลMว และหากตMองการใหM สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นคำรMองมายัง สมศ. 

โดย สมศ. จะสBงคณะผูMประเมินไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามวัน เวลา ท่ีนัดหมาย ในชBวงเปbดภาคเรียน 
และมีกำหนดเวลานMอยสุด 1 วัน (ยกเวMนกรณีจำเปCน ใหMทำเร่ืองเสนอมาเพ่ือ สมศ. พิจารณา)

หลักการ เปCนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษายึดหลักการเวMนระยะหBางทางสังคม (Social Distancing) 
หลีกเลี่ยงการอยูBใกลMชิดกัน ใชMหนMากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เนMนการตรวจหลักฐานท่ีไมBใชB
บุคคล (ยกเวMนกรณีจำเปCน) ตรวจหลักฐานตามตารางนัดหมาย ไมBมีการประชุมสรุปผลการประเมินดMวย

วาจาท่ีสถานศึกษา



ระยะสอง “การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)”

1. คณะผู=ประเมินไปสถานศึกษาตามวัน เวลาที่นัดหมาย และเริ่มตรวจหลักฐานตามตารางที่

สYงให&สถานศึกษาลYวงหน&า 

2. คณะผู=ประเมินสามารถซักถามข=อสงสัยได= แตYต&องรักษาระยะหYางกันตามหลักการเว&น

ระยะหYางทางสังคม (Social Distancing) และไมYมีการสรุปผลด&วยวาจาที่สถานศึกษา 

3. คณะผู=ประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) และจัดสYงให&

หนYวยประเมินตรวจสอบความถูกต&อง

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต=สถานการณX COVID-19 



4. คณะผู=ประเมินจัดสJงรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ให&สถานศึกษา
พิจารณาความถูกต&อง ตามเวลาที่กำหนด หลังจากน้ันสถานศึกษา สYงรายงานพร&อมผลการ
พิจารณาให&คณะผู&ประเมิน

5. หน`วยประเมินตรวจสอบความถูกต=อง และจัดสkงรายงานการประเมินจากการตรวจ
เยี่ยม (Site Visit) ฉบับสมบูรณK ใหB สมศ.

6. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) เสนอคณะกรรมการที่
เก่ียวขBอง กkอนสkงใหBสถานศึกษา ตBนสังกัด และเผยแพรkตkอสาธารณชน



เฉพาะ ร.ร.วัตถุประสงค,พิเศษกับอาชีวศึกษา

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

* กรณีเปKนศูนยSพัฒนาเด็กและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปให#เก็บไว#ทีห่นFวยประเมิน
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 



สรุปผลประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)

มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ

แยกเปYนรายมาตรฐาน (ตาม IQA) 

คือ “ดีเยี่ยม”  “ดีมาก”  “ดี”  

“พอใช;” และ “ปรับปรุง”



• CO – 04 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต:สถานการณ% COVID - 19

• CO – 05 แบบคำร:องของสถานศึกษาให: สมศ. ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม

• CO – 06 ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (ระหวeางผู:ประเมิน กับ สถานศึกษา)

• CO - 07 แผนการเตรียมการกeอนลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมของผู:ประเมิน

• CO – 08 ตารางสรุปผลการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 

• CO – 09 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต:สถานการณ% COVID – 19

CO – 09 – 1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต:สถานการณ% COVID – 19 ศูนย%
พัฒนาเด็ก

CO – 09 – 2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต:สถานการณ% COVID – 19 
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

CO – 09 – 3 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต:สถานการณ% COVID – 19 
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวัตถุประสงค%พิเศษ

CO – 09 – 4 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต:สถานการณ% COVID – 19 ด:านการ
อาชีวศึกษา

แบบฟอรXมท่ีเก่ียวข=องในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Site Visit) 



เกณฑYการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ศูนยYพัฒนาเด็ก

ประกอบดSวย 
1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือขMอมูลเชิงประจักษqในชBวงตรวจเยี่ยม 
2. ผูMประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑq “เกณฑCการประเมิน

จากการตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดี

เยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใชS” 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



คำศัพท* ความหมาย

แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

ในช)วง 3 ปSการศึกษาอย)าง

ต)อเนื่อง

สถานศึกษาแสดงใหFเห็นผลการดำเนินการตามที่สถานศึกษากำหนด (นิยาม/จุดเนFน) มี

การพัฒนาขึ้นอย)างต)อเนื่องตลอด 3 ปSการศึกษา เช)น สถานศึกษานิยามว)าตนเองเปgน

สถานศึกษามีความเปgนเลิศดFานวิชาการสถานศึกษานำเสนอผลการเรียนของผูFเรียนใน

ภาพรวมสูงขึ้นอย)างต)อเนื่อง 3 ปS

แนวทางการรักษาผลการพัฒนา

ที่สูงขึ้น

สถานศึกษาแสดงแผน/วิธีการ/กระบวนการในการดำเนินการที่แสดงใหFเห็นถึงการรักษา

คุณภาพของสถานศึกษาใหFสูงเหมือนเดิม หรือสูงขึ้น

นวัตกรรม การกระทำหรือส่ิงที่ทำขึ้นใหม)หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเปgนความคิด วิธีการ หรือ

อุปกรณK เปgนตFน (อFางอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน) ในที่นี้หมายถึง แนวความคิดหรือ

วิธีการใหม)ที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่ก)อใหFการเปล่ียนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น

แบบอย)างที่ดี (Best Practice) วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำใหFสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เปgนเลิศตาม

เปoาหมาย และเปgนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย)าง โรงเรียนสีขาวที่ปฏิบัติไดFจริงเปgน

ประจักษKและยอมรับของบุคคลทั่วไป

นิยามศัพท5ท่ีเกี่ยวข7อง



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/ผู=ดูแลเด็กให=การดูแลและจัดประสบการณX 

การเรียนรู=และการเลJนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย



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



เกณฑYการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค@พิเศษ)

ประกอบดSวย
1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือขMอมูลเชิงประจักษqในชBวงตรวจเยี่ยม 

2. ผูMประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑq “เกณฑCการประเมิน

จากการตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดี

เยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใชS” 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/ผูSเรียน

(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวัตถุประสงคCพิเศษ)



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 และวัตถุประสงคCพิเศษ)



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 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน4นผู4เรียนเป8นสำคัญ/การจัดประสบการณ@ท่ีเน4นเด็กเป8นสำคัญ

(การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค@พิเศษ)



เกณฑYการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) 

ด8านการอาชีวศึกษา
ประกอบดSวย

1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา (IQA) ตามหลักฐานหรือขMอมูลเชิงประจักษqในชBวงตรวจเยี่ยม 

2. ผูMประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑq “เกณฑCการประเมิน
จากการตรวจเยี่ยม”และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดี

เยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใชS” 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 คุณลักษณะของผู7สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค5



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=างสังคมแห̀งการเรียนรู=



(รRาง) แผนผังขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต4สถานการณ@ COVID-19
กรณีดำเนินการโดยหนRวยประเมิน (ศูนย@พัฒนาเด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวไป)

1 2

กรณีการประเมินศูนย@พัฒนาเด็ก
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



1 2

กรณีการประเมินวัตถุประสงค@พิเศษ
และด4านการอาชีวศึกษา

(รRาง) แผนผังขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต4สถานการณ@ COVID-19
กรณีดำเนินการโดยคณะผู4ประเมิน (วัตถุประสงค@พิเศษและด4านการอาชีวศึกษา)



แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

สถานศึกษาท่ีได8วิเคราะหY SAR ไว8แล8ว

ศูนย-พัฒนาเด็ก จำนวน 1,482 แห=ง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,070 แห=ง

วัตถุประสงค-พิเศษ จำนวน   80 แห=ง

ดNานการอาชีวศึกษา จำนวน   199 แห=ง



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 

สัปดาหOท่ีสองของ
เดือน พ.ย. 63

3. หน&วยประเมินบริหารจัดการให,ผู,ประเมิน 

(ทีมเดิมท่ีได, PA SAR ไว,แล,ว)/คณะผู,ประเมิน
ประเมิน SAR ตามข้ันตอนท่ี 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. สถานศึกษาท่ีไดWวิเคราะห: SAR ไวWแลWว



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. สถานศึกษาท่ีไดWวิเคราะห: SAR ไวWแลWว

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



ศูนย0พัฒนาเด็ก จำนวน 6,000  แห?ง

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 10,118 แห?ง

วัตถุประสงค0พิเศษ จำนวน   220 แห?ง

ดAานการอาชีวศึกษา จำนวน   245 แห?ง

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ในปaงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ จำนวนสถานศึกษาที่ตBองประเมินคุณภาพภายนอก อาจมีเพิ่มขึ้น 

ตามจำนวน SAR ที่ไดBรับจากหนkวยงานตBนสังกัด



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 ป6การศึกษา 

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 ตามข้ันตอนท่ี สมศ. กำหนด ท้ัง
ศูนยOพัฒนาเด็ก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

วัตถุประสงคOพิเศษ 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. ให6การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม (ถ6ามี) แล6ว 
ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจ-ายแต-ละงวด ประมาณ 1 - 2 สัปดาหQ

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในปSงบประมาณ 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,ประเมินลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม (Site visit) 

สถานศึกษา (ตามคำร,องขอ) ตามขั้นตอนท่ี 
สมศ. กำหนด

ก.พ. – ส.ค. 64

5. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก

มี.ค. – ก.ย. 64

6. สมศ. แจ,งผลการประเมินต&อสถานศึกษา

และหน&วยงานต,นสังกัด

เม.ย. – ก.ย. 64

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

และงวดท่ี 2 ภายหลังจากคณะกรรมการ สมศ. ให6การรับรองผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม (ถ6ามี) แล6ว 
ท้ังน้ี มีระยะเวลาการเบิกจ-ายแต-ละงวด ประมาณ 1 - 2 สัปดาหQ

แผนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในปSงบประมาณ พ.ศ. 2564



ระเบียบสำนักงาน ฯ

ว̀าด=วยการให=การรับรอง ขอบเขตการปฏิบัติหน=าท่ีและการกำกับดูแลผู=ประเมิน

ภายนอกสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ พ.ศ. 2545



1

2

3

4

ทำการประเมินคุณภาพภายนอกดWวยตนเอง

มีความเท่ียงตรง เปYนกลาง โปร(งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบไดW รายงาน
ส่ิงท่ีคWนพบตามความเปYนจริงอย(างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน และมีความ

ซื่อสัตย:สุจริต ไม(ยอมใหWอิทธิพลใดเบี่ยงเบนผลการประเมินใหWผิดแผกไปจากความเปYนจริง 

และตWองไม(รายงานเท็จ หรือรายงานโดยปกป_ดความจริง

ตWองไม(ประพฤติตนใหWเส่ือมเสียชื่อเสียงของตนหรือแก(ชื่อเสียงของ สมศ.

ไม(รับและไม(เรียกรWองในส่ิงท่ีไม(เกี่ยวขWองกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เช(น 
ไม(รับอามิสสินจWาง รางวัล ของขวัญ ของกำนัล การตWอนรับ และรับรอง

จรรยาบรรณของผู=ประเมินภายนอก สมศ.



ปฏิบัติงานตามท่ีไดWรับมอบหมายอย(างครบถWวนสมบูรณ: 
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

รักษาความลับของขWอมูลสารสนเทศส(วนบุคคลและสถานศึกษาท่ีไดWรับระหว(างการตรวจ
เย่ียมและประเมินคุณภาพภายนอกอย(างเคร(งครัด

ไม(แสวงหาผลประโยชน:สำหรับตัวเอง หรือผูWอ่ืนไม(ว(าโดยทางตรงหรือทางอWอม โดยใชW
ขWอมูลใด ๆ ซึ่ง สมศ. ยังไม(ไดWเป_ดเผยต(อสาธารณะ และไม(ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ี

อาจก(อใหWเกิดความขัดแยWงทางผลประโยชน:ในการปฏิบัติหนWาท่ีผูWประเมิน

5

6

7

จรรยาบรรณของผู=ประเมินภายนอก สมศ.



01

02

03

ประเมินผูSประเมินทุกคน ทุกระดับการศึกษา เพราะผูSประเมิน

ภายนอกถือเปnนหัวใจสำคัญท่ีจะทำหนSาท่ีตามพันธกิจหลัก

ของ สมศ.กSาวสู;ความสำเร็จไดS

ระบบ QC100 จะมีเคร่ืองมือใหSมีการประเมินรอบดSาน
(สถานศึกษา / ผูSประเมิน / สมศ)

เปnนระบบหนึ่งท่ีใชSในการประมวลผลการปฏิบัติงานของ
ผูSประเมินภายนอก และนำผลมาวิเคราะหCและใชSในการ

พัฒนาผูSประเมินภายนอก

ระบบ QC100 (ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูSประเมินภายนอก)



ประเด็นท่ีจะแจ;งให;ผู;ประเมินรับทราบ

สมศ. ไดSรับหนังสือรSองเรียนจากบุคคลภายนอก โดยผูMรMองเรียนไมBไดMมีการระบุช่ือผูMและ
ท่ีอยูBในการติดตBอท่ีชัดเจน ทำใหM สมศ. ไมBสามารถตรวจสอบขMอมูลเพ่ือการดำเนินการตBอไปไดM

อยBางเปCนธรรมกับทุกฝuาย จึงขอแจMงแนวปฏิบัติในการจัดสBงหนังสือรMองเรียนมายัง สมศ. ดังนี้

1. ระบุช่ือ นามสกุล เบอรqโทร พรMอมท่ีอยูBในการติดตBอท่ีชัดเจน

2. กรณีมีการกลBาวอMางถึงหนBวยงานหรือบุคคลท่ีตMองการจะรMองเรียนหรือกลBาวอMางถึงบุคคล

ท่ีสาม ผูMรMองเรียนตMองระบุช่ือของหนBวยงานหรือบุคคลขMางตMนใหMชัดเจน
3. ระบุเร่ืองท่ีรMองเรียนพรMอมท้ังแนบหลักฐานขMอเท็จจริงท่ีเกี่ยวขMอง

4. เร่ืองท่ีจะรMองเรียนตMองอยูBในอำนาจหนMาท่ีท่ีเกี่ยวขMองกับสำนักงานเทBานั้น

5. การสBงเร่ืองรMองเรียนใหMจัดทำเปCนหนังสือท่ีเปCนลายลักษณqอักษรยื่นตBอสำนักงาน



Q : การประเมิน SAR หากข8อมูลใน SAR ไมdเพียงพอสามารถประสาน

สถานศึกษาข8อมูล เอกสารเพ่ิมติมได8หรือไมd ?

A: ในการประเมิน SAR ห;ามคณะผู8ประเมินขอเอกสาร ข8อมูลเพ่ิมเติมจาก

สถานศึกษา ต8องประเมินตามข8อมูลท่ีปรากฎใน SAR และ ข8อมูลเพ่ิมติมท่ี

สdงมาพร8อมกับ SAR เทdานั้น



Q : จุดเน8น ท่ีอยูdในแบบรายงานกาประเมิน หมายถึงอะไร ต8องใสdหรือไมd ?

A: จุดเน8น หมายถึง ประเด็นท่ีชี้ให8เห็นความหนักแนdน หรือให8ความสำคัญ  

เชdน โรงเรียนเน8นเร่ืองความประหยัด โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว 

โรงเรียนวิทยาศาสตรY ฯลฯ หากไมdปรากฎใน SAR ให8พิจารณาจาก 

วิสัยทัศนY อัตลักษณY เอกลักษณY หรือคdานิยมของสถานศึกษา เปlนต8น



Q : หากสถานศึกษาเปmดสอน 2 ระดับ (ปฐมวัย พ้ืนฐาน) ในการขอให8ลง

ประเมินตรวจเยี่ยม สามารถขอประเมินเพียงระดับใดระดับหนึ่งได8หรือไมd ?

A: ได8 แตdในการจัดทำเลdมรายงานการประเมินจะทำแยกเปlนสองเลdม คือ เลdม

ท่ีประเมิน SAR และ เลdมท่ีประเมินแบบตรวจเยี่ยม



Q : แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกควรดำเนินการอยdางไร ?

A: ในการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น ควรดูความสอดคล8องกัน ท้ัง 3 

มาตรฐาน เชdน การบริหารจัดการได8ผลประเมินดีมาก แตdผลประเมินด8าน

ผู8เรียนอยูdในระดับพอใช8 หากเปlนแบบนี้ต8องพิจารณาวdาเกิดจากสาเหตุใด



Q : การจัดสdงรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกควรดำเนินการอยdางไร ?

A : การจัดสdงรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังแบบประเมิน SAR 

และ ประเมินแบบตรวจเยี่ยม ควร เปYนตามกรอบระยะเวลา และ

คุณภาพของรายงานการประเมินเปYนไปตามท่ีสำนักงานกำหนด



Q : กdอนการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสามารถขอข8อมูล เอกสาร หลักฐาน จาก

สถานศึกษาได8กdอนหรือไมd ?

A: กdอนการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมคณะผู8ประเมินสามารถขอข8อมูล หรือเก็บ

ข8อมูลบางสdวนได8 แตdต8องเน8นเร่ืองการดำเนินการท่ีไมdเปlนการรบกวน

สถานศึกษา



Q : การประเมินคุณภาพภายนอก ผู8ประเมินควรปฏิบัติตัวอยdางไร?

A: ผู8ประเมินควรเน8นความเปlนกัลยาณมิตร ในการประเมิน



เรามา . . .รMวมมือกัน

สร8างวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา

และการประเมินแบบกัลยาณมิตร



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคCการมหาชน)

ช้ัน 24 อาคารพญาไทพลาซ;า เลขท่ี 128 ถนนพญาไท
แขงทุ;งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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