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แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แนวคิดหลัก 

• ภายใต'สถานการณ. COVID-19 (New Normal /การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา) 

• วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล'องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ

หนZวยงานต'นสังกัด  

• การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต'สถานการณ. COVID-19 แบZงเป[น 2 ระยะ คือ 

o ระยะแรก การประเมิน SAR 

o ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี ่ยม (Site Visit) เป[นไปตามความสมัครใจของ

สถานศึกษา 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต;สถานการณ> COVID-19 

ระยะแรก “การประเมิน SAR”  

• ประเมินจากผลการวิเคราะห. SAR ของสถานศึกษา ซึ่งสZงผZานหนZวยงานต'นสังกัดตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

• พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เทZานั้น (ไมZต'องขออะไรเพ่ิม

จากสถานศึกษา เพ่ือลดภาระของสถานศึกษา)  

• เกณฑ.การประเมิน SAR พิจารณาแยกเป[นรายมาตรฐานตามการประกันคุณภาพภายใน (IQA) และ

สรุปผลการประเมิน SAR มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ตามรายมาตรฐาน คือ “ดี” “พอใช:” และ 

“ปรับปรุง” 

 

ระยะสอง “การประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit)”  

• เมื่อสถานศึกษาไดัรับผลการประเมิน SAR อยZางเป[นทางการจาก สมศ. แล'ว ถ'าต'องการให' สมศ.  

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม สถานศึกษาสามารถร'องขอให' สมศ. เข'าไปตรวจเย่ียมได' 

• ระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซ่ึงการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมจะใช'เวลาน'อยสุด    

• ไมZมีการสรุปผลด'วยวาจาท่ีสถานศึกษา เพ่ือลดการสัมผัสตามหลักการเว'นระยะหZางทางสังคม (Social 

Distancing) 

• เกณฑ.การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) พิจารณาแยกเป[นรายมาตรฐานตามการประกัน

คุณภาพภายใน (IQA) และสรุปผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit)  มีระดับคุณภาพ 5 

ระดับ คือ “ดีเย่ียม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช:” และ “ปรับปรุง” 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต;สถานการณ> COVID-19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะแรก “การประเมิน SAR” 

การประเมิน SAR 

1. การสMง SAR  

1.1 กรณีศูนยQพัฒนาเด็ก และสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป มีข้ันตอนการดำเนินการ

ประเมิน ดังน้ี 

@ สถานศึกษาสZง SAR ให'หนZวยงานต'นสังกัด  

@ หนZวยงานต'นสังกัด ตรวจสอบ กำหนดประเด็นและสZง SAR ให' สมศ. ผZานระบบ E-SAR  

(โดยหนZวยงานต'นสังกัด และ สมศ. เห็นสถานะของ SAR พร'อมกัน) 

@ สมศ. รับ SAR ของสถานศึกษาผZานหนZวยงานต'นสังกัดในระบบ E-SAR 

@ สมศ. สZง SAR ให'หนZวยประเมินบริหารจัดการตามข้ันตอนการประเมินท่ี สมศ. กำหนด 

1.2 กรณีสถานศึกษาระดับ/ประเภทอื่น สมศ. ประสานงานกับผู'ประเมินให'เข'าระบบ AQA เพ่ือ 

Download SAR และข'อมูลท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือไปดำเนินการประเมิน SAR ตามข้ันตอนท่ี สมศ. กำหนด 

2. คณะผู:ประเมินจัดทำรายงานการประเมิน SAR และจัดสZงให'หนZวยประเมินตรวจสอบความถูกต'อง 

3. คณะผู:ประเมินจัดสMงรายงานการประเมิน SAR ให'สถานศึกษาพิจารณาความถูกต'อง ตามเวลา 

ท่ีกำหนด หลังจากน้ันสถานศึกษา สZงรายงานพร'อมผลการพิจารณาให'คณะผู'ประเมิน 

4. **หนMวยประเมินตรวจสอบความถูกต:อง และจัดสZงรายงานการประเมิน SAR ฉบับสมบูรณ. ให' สมศ. 

หมายเหตุ เฉพาะการศึกษาปฐมวัย (ศูนย.พัฒนาเด็ก) และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. สมศ. เสนอผลการประเมิน SAR เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข'อง กZอนสZงให'สถานศึกษา หนZวยงาน 

ต'นสังกัด และเผยแพรZตZอสาธารณชน 

 

การสรุปผลการประเมิน SAR มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ แยกเปgนรายมาตรฐาน  

(พิจารณาจากหลักฐานของ IQA ตามท่ีปรากฏใน SAR) คือ “ดี” “พอใช:” และ “ปรับปรุง” 
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เกณฑQการประเมิน SAR การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     ประกอบด:วย  

1. พิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA)  

2. ผู'ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตาม “เกณฑQการประเมิน SAR”และตัดสินระดับ

คุณภาพ ท้ังหมด 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช:” และ “ปรับปรุง” 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประกอบด'วย 3 มาตรฐาน ได'แกZ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ.ท่ีเน'นเด็กเป[นสำคัญ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (การศึกษาปฐมวัย) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1.  มีการระบุเป�าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

2.  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยZางเป[นระบบ ตาม

เป�าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.  มีพัฒนาการสมวัยตามเป�าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.  มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให'มี

พัฒนาการสมวัย 

5.  มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตZอผู'ท่ีเก่ียวข'อง 

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข'อ 

พอใช' มี 4 ข'อ 

ดี มี 5 ข'อ 

หมายเหตุ เกณฑ.ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข'อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (การศึกษาปฐมวัย) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแตZละป�การศึกษา  

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช'ดำเนินการ 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  

4. มีการนำผลการประเมินไปใช'ในการปรับปรุงแก'ไขในป�การศึกษาตZอไป 

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให'ผู'มีสZวนได'สZวนเสีย

ได'รับทราบ 

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข'อ 

พอใช' มี 4 ข'อ 

ดี มี 5 ข'อ 

หมายเหตุ เกณฑ.ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข'อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด 

 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณQท่ีเน:นเด็กเปgนสำคัญ (การศึกษาปฐมวัย) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ.การเรียนรู'รายป�ครบทุกหนZวย 

การเรียนรู' ทุกช้ันป� 

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ.การเรียนรู'ไปใช'ในการจัด

ประสบการณ.โดยใช'ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลZงเรียนรู'ท่ีเอ้ือ 

ตZอการเรียนรู' 

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ.อยZางเป[นระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ.ของครูอยZางเป[น

ระบบ 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู'และให'ข'อมูลป�อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ

จัดประสบการณ. 

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข'อ 

พอใช' มี 4 ข'อ 

ดี มี 5 ข'อ 

หมายเหตุ เกณฑ.ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข'อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด 

 

  



 

5 

 

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด'วย 3 มาตรฐาน ได'แกZ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู'เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียนเป[นสำคัญ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู:เรียน (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. มีการระบุเป�าหมายคุณภาพของผู'เรียน 

2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู'เรียนอยZางเป[นระบบตามเป�าหมายการ

พัฒนาผู'เรียน 

3. มีผลสัมฤทธ์ิของผู'เรียนตามเป�าหมายการพัฒนาผู'เรียน 

4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู'เรียนมาพัฒนาผู'เรียนด'านผลสัมฤทธ์ิ

ให'สูงข้ึน 

5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู'เรียนตZอผู'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 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแตZละป�การศึกษา  

2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช'ดำเนินการ 

3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  

4. มีการนำผลการประเมินไปใช'ในการปรับปรุงแก'ไขในป�การศึกษาตZอไป 

5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให'ผู'มีสZวนได'สZวนเสีย

ได'รับทราบ 

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข'อ 

พอใช' มี 4 ข'อ 

ดี มี 5 ข'อ 

หมายเหตุ เกณฑ.ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข'อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียนเปgนสำคัญ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ตัวช้ีวัด ระดับ เกณฑQตัดสิน 

1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู'ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันป� 

2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู'ไปใช'ในการจัดการเรียนการสอน

โดยใช'ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลZงเรียนรู'ท่ีเอ้ือตZอการเรียนรู' 

3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยZางเป[นระบบ 

4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอยZาง

เป[นระบบ 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู'และให'ข'อมูลป�อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน 

ปรับปรุง มี 0 - 3 ข'อ 

พอใช' มี 4 ข'อ 

ดี มี 5 ข'อ 

หมายเหตุ เกณฑ.ตัดสินพิจารณาจากมีช่ือหลักฐานหรือข'อมูลปรากฏใน SAR ตามจำนวนตัวช้ีวัด 
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ระยะสอง “การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)” 

เงื่อนไข เพื่อให'สอดคล'องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษา 

ที่ได'รับผลการประเมิน SAR แล'ว และหากต'องการให' สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นคำร'องมายัง สมศ. โดย 

สมศ. จะสZงคณะผู'ประเมินไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย ในชZวงเป�ดภาคเรียน และมี

กำหนดเวลาตรวจเย่ียมให'น'อยท่ีสุด 

หลักการ เป[นการตรวจเยี่ยมสถานศึกษายึดหลักการเว'นระยะหZางทางสังคม (Social Distancing) 

หลีกเลี่ยงการอยูZใกล'ชิดกัน ใช'หน'ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน'นการตรวจหลักฐานที่ไมZใชZบุคคล 

(ยกเว'นกรณีจำเป[น) ตรวจหลักฐานตามตารางนัดหมาย ไมZมีการประชุมสรุปผลการประเมินด'วยวาจา 

ท่ีสถานศึกษา 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต:สถานการณQ COVID-19  

1. คณะผู:ประเมินไปสถานศึกษาตามวัน เวลาที่นัดหมาย และเริ ่มตรวจหลักฐานตามตารางที่สZงให'

สถานศึกษาลZวงหน'า  

2. คณะผู:ประเมินสามารถซักถามข:อสงสัยได: แตZต'องรักษาระยะหZางกันตามหลักการเว'นระยะหZาง 

ทางสังคม (Social Distancing) และไมZมีการสรุปผลด'วยวาจาท่ีสถานศึกษา  

3. คณะผู:ประเมินจัดทำรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) และจัดสZงให'หนZวยประเมิน

ตรวจสอบความถูกต'อง 

4. คณะผู:ประเมินจัดสMงรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ให'สถานศึกษาพิจารณา

ความถูกต'อง ตามเวลาท่ีกำหนด หลังจากน้ันสถานศึกษาสZงรายงานพร'อมผลการพิจารณาให'คณะผู'ประเมิน 

5. หนMวยประเมินตรวจสอบความถูกต:อง และจัดสZงรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) 

ฉบับสมบูรณ. ให' สมศ. 

6. สมศ. เสนอผลการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) เสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข'อง กZอนสZงให'

สถานศึกษา หนZวยงานต'นสังกัด และเผยแพรZตZอสาธารณชน 

เฉพาะวัตถุประสงคQพิเศษและอาชีวศึกษา 

7. คณะผู:ประเมินจัดสMงรายงานการประเมิน SAR และรายงานการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site 

Visit) พร'อมด'วยเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งหมด มายังสำนักงานผZานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป[นรูปแบบ File  

* กรณีเป[นศูนย.พัฒนาเด็กและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปให'เก็บไว'ท่ีหนZวยประเมิน 



 

8 

 

8. เมื่อคณะผู:ประเมินดำเนินการจัดสMง รายงานการประเมิน SAR และ รายงานการประเมินจากการ

ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ผZานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ E Mail ให'สถานศึกษาแล'ว ให'ผู'ประสาน

สถานศึกษาเพื่อยืนยันการได'รับ รายงาน ฯ ดังกลZาวข'างต'นวZาได'รับหรือไมZ หากได'รับแล'วให'สถานศึกษาตอบ

รับการรายงานฯ ผZานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ E-Mail 

 

การสรุปผลประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ  

แยกเปgนรายมาตรฐาน (พิจารณาจากหลักฐานหรือข:อมูลเชิงประจักษQของ IQA)  

คือ “ดีเย่ียม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช:” และ “ปรับปรุง” 
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เกณฑQการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     ประกอบด:วย  

1. พิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา (IQA)  

ตามหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม  

2. ผู'ประเมินพิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑ. “เกณฑQการประเมินจากการตรวจเยี่ยม”

และตัดสินระดับคุณภาพ ท้ังหมด 5 ระดับ คือ “ดีเย่ียม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช:” และ “ปรับปรุง”   

 

เกณฑQการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (การศึกษาปฐมวัย) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (การศึกษาปฐมวัย) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณQท่ีเน:นเด็กเปgนสำคัญ (การศึกษาปฐมวัย) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 
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เกณฑQการประเมินจากการตรวจเย่ียม (Site Visit) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู:เรียน (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 
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ระดับ เกณฑQตัดสิน 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียนเปgนสำคัญ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

ระดับ เกณฑQตัดสิน 

ปรับปรุง • ไมZพบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินใน SAR ในชZวงตรวจเย่ียม 

พอใช' • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 4 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดี • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียม ตามจำนวนตัวช้ีวัด 5 ข'อ  

ท่ีนำเสนอไว'ใน SAR 

ดีมาก • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ดีเย่ียม • พบหลักฐานหรือข'อมูลเชิงประจักษ.ในชZวงตรวจเย่ียมท่ีแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

ในชZวง 3 ป�การศึกษาอยZางตZอเน่ือง และ 

• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และ 

• พบหลักฐานแสดงให'เห็นวZาสถานศึกษามีแบบอยZางท่ีดี (Best Practice) หรือ  

มีนวัตกรรม (Innovation) 
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นิยามศัพทQท่ีเก่ียวข:อง 

คำศัพทQ ความหมาย 

แสดงผลการพัฒนาท่ี

สูงข้ึนในชZวง 3 ป�

การศึกษาอยZางตZอเน่ือง 

สถานศึกษาแสดงให'เห็นผลการดำเนินการตามท่ีสถานศึกษากำหนด (นิยาม/

จุดเน'น) มีการพัฒนาข้ึนอยZางตZอเน่ืองตลอด 3 ป�การศึกษา เชZน สถานศึกษา

นิยามวZาตนเองเป[นสถานศึกษามีความเป[นเลิศด'านวิชาการสถานศึกษานำเสนอ

ผลการเรียนของผู'เรียนในภาพรวมสูงข้ึนอยZางตZอเน่ือง 3 ป� 

แนวทางการรักษา 

ผลการพัฒนาท่ีสูงข้ึน 

สถานศึกษาแสดงแผน/วิธีการ/กระบวนการในการดำเนินการท่ีแสดงให'เห็นถึง

การรักษาคุณภาพของสถานศึกษาให'สูงเหมือนเดิม หรือสูงข้ึน 

นวัตกรรม (Innovation) การกระทำหรือส่ิงท่ีทำข้ึนใหมZหรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเป[นความคิด วิธีการ 

หรืออุปกรณ. เป[นต'น (อ'างอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน) ในท่ีน้ีหมายถึง 

แนวความคิดหรือวิธีการใหมZท่ีสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ

ท่ีกZอให'การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

แบบอยZางท่ีดี  

(Best Practice) 

วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีทำให'สถานศึกษาประสบความสำเร็จ เป[น

เลิศตามเป�าหมาย และเป[นท่ียอมรับในระดับต'นสังกัดหรือหนZวยท่ีกำกับข้ันแรก 

เชZน ศูนย.พัฒนาเด็ก คือ  พม.จังหวัด หรือ อบต. หรือ เทศบาล ระดับข้ัน

พ้ืนฐาน คือ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด'านการอาชีวศึกษา คือ สอศ. กศน. คือ กศน.

จังหวัด 
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