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IQA 

EQA 

ผลผลติ   กระบวนการ  ปจัจยั 

ผูเ้รยีน  บรหิารและการจดัการ  การเรยีนการสอน 

เป็นระบบ/เหมาะสม เป็นไปได ้ เชือ่ถอืได ้
ประสทิธผิล 

มติคิวามเชือ่มโยงระหวา่ง IQA & EQA 

มาตรฐาน 



IQA 

EQA 

ปจัจยั (Input)  

กระบวนการ (Process)  

ผลผลติ (Output) 

ผลผลติ (Output)  

ผลลพัธ ์(Outcome)  

ผลกระทบ(Impact) 

มติคิวามเชือ่มโยงระหวา่ง IQA & EQA 

จดุเนน้ 



IQA 

EQA 

• ควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบ
คณุภาพ  ประเมนิคณุภาพ 

• PDCA 

• ประเมนิคณุภาพ  ตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพและมาตรฐาน 

มติคิวามเชือ่มโยงระหวา่ง IQA & EQA 

กระบวนการ 













สงัเกต : สภาพแวดลอ้ม ด าเนนิงาน บรรยากาศการเรยีนรู ้
การจดักจิกรรมตา่ง  ๆอาคารสถานที ่สือ่การเรยีนรู ้

 
สมภาษณ์ ั: สอบถาม ผูบ้รหิาร คร ูบคุลากร นกัเรยีน ผูป้กครอง 
และ กรรมการสถานศกึษา 

ตรวจสอบ : รอ่งรอย หลกัฐาน เอกสาร ของทีส่ถานศกษาึ ึ เสรมิ

จดุเดน่ แกไ้ขจดทีค่วรพฒันา แสวงหาโอกาส ขจดัภยัคกุคาม 

วธิกีารเก็บ
ขอ้มลู 



 ท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์  SAR 
         (Pre –Analysis ) 
- ตรวจอ่ำน SAR ของสถำนศึกษำ 
- ประชุมทีมผูป้ระเมิน 
- จดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของสถำนศึกษำ 
- สรุปรูปแบบกำรลงพ้ืนท่ี 
- ประสำนสถำนศึกษำเพ่ือลงพ้ืนท่ี 







การประเมินคุณภาพรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

แนวทางการพจิารณา แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล/ 
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ความเหมาะสม เป็นไปได้ 
          พจิารณาจากการก าหนดเป้าหมาย/เกณฑ์ในการพฒันาผู้ เรียนท่ี
สอดคล้องกบับริบทและสภาพจริงของผู้ เรียน 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้  

๒. ความเช่ือถือได้ 
          พจิารณาจากกระบวนการและผลการประเมินคณุภาพผู้ เรียน กบัผลการ
ตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยใช้ข้อมลูหลายแหล่ง ใน
เชิงตรวจสอบยืนยนั แล้วพจิารณาความสอดคล้องของผลการตดัสิน ว่า
สอดคล้องกนัมากน้อยเพียงใด อนัสะท้อนความเช่ือถือได้ของผลการประเมิน  

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความ
เช่ือถือได้  

๓. ประสิทธิผล 
           พจิารณาจากผลการพฒันาสมรรถนะของผู้ เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดบัชัน้ และบริบทของสถานศกึษา โดยผู้ เรียนมีพฒันาการดีขึน้ เม่ือ
เทียบระหว่างปีการศกึษา หรือสามารถรักษาระดบัคณุภาพท่ีสงูอยู่แล้วให้อยู่ใน
ระดบัใกล้เคียงกบัปีก่อน หรือสามารถลดสดัส่วนผู้ เรียนท่ีมีพฒันาการช้า หรือ
ผู้ เรียนกลุ่มพเิศษ  รวมถึงการมีนวตักรรม/เป็นแบบอย่างท่ีดี 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสิน
ประสิทธิผล  



การประเมินคุณภาพรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ  

แนวทางการพจิารณา แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล/ 
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ความความเป็นระบบ 
          พจิารณาจากกระบวนการด าเนินงานของสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีความต่อเน่ืองยัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย มีการก าหนด
เป้าหมาย การด าเนินงานท่ีชดัเจน การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความเป็น
ระบบ  

๒. ความเช่ือถือได้ 
          พจิารณาจากกระบวนการและผลการประเมินท่ีสถานศกึษาประเมิน
ตนเอง กบัผลการตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยใช้ข้อมลู
หลายแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยนั แล้วพจิารณาความสอดคล้องของผลการ
ตดัสิน ว่าสอดคล้องกนัมากน้อยเพียงใด อนัสะท้อนความเช่ือถือได้ของผลการ
ประเมิน 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความ
เช่ือถือได้  

๓. ประสิทธิผล 
         พจิารณาจากผลของการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่
ครอบคลุมในด้านการเป็นผู้น า การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรสถานศึกษา ระบบการแนะแนว ฯลฯ  ตาม
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด รวมถงึความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง  รวมถงึการมี
นวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี  

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสิน
ประสิทธิผล  



การประเมินคุณภาพรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๓ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ  

แนวทางการพจิารณา แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล/ 
ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ความความเป็นระบบ 
          พิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั  จดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน และ
ชมุชน ตามความสนใจของผู้ เรียน โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  สร้างโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนอยา่งสร้างสรรค์ 
บริหารจดัการชัน้เรียน จดับรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้เรียน ก าหนดวิธีการและออกแบบ
เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการให้ข้อมลู
ย้อนกลบั เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าผลไปใช้ในการพฒันาตนเอง   รวมทัง้ครูมีการพฒันา
ตนเอง และพฒันาวิชาชีพครูอยา่งตอ่เน่ือง 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความเป็น
ระบบ  

๒. ความเช่ือถือได้ 
          พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู กบัผล
การตรวจสอบจากสภาพจริงหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ โดยใช้ข้อมลูหลายแหลง่ ในเชิง
ตรวจสอบยืนยนั แล้วพิจารณาความสอดคล้องของผลการตดัสิน วา่สอดคล้องกนัมากน้อย
เพียงใด อนัสะท้อนความเช่ือถือได้ของผลการประเมิน 

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสินความ
เช่ือถือได้  

๓. ประสิทธิผล 
       พจิารณาจากผลการปฏิบตัิงานของครู ท่ีครอบคลมุในด้านการจดัการเรียน
การสอน การบริหารจดัการชัน้เรียน การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
ตามเป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์ท่ีสถานศกึษาก าหนด  รวมถึงการมีนวตักรรม/
เป็นแบบอย่างท่ีดี    

• มี/ไม่มีร่องรอย/หลกัฐาน 
ครบถ้วนเพียงพอ ตดัสิน
ประสิทธิผล  



สรุป หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบ 

ดีมาก เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ ต่อเนื่อง  

ดี เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ  

พอใช้ เหมาะสม เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ ไม่ครบบางประเด็น 

ปรับปรุง ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นส่วนใหญ่ 



เปรียบเทียบระดับคุณภาพการประเมินภายนอกและภายใน 

เกณฑ์การประเมนิภายนอก เกณฑ์การประเมนิภายใน 

ปรับปรุง ก าลังพัฒนา 

พอใช้ ปานกลาง 

ดี ดี 

ดีมาก ดีเลิศ 

ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



การประเมินความโดดเด่น (ถ้าม)ี 

 สถานศึกษาแจ้งความจ านง ผ่านต้นสังกดัใหค้วามเหน็ชอบ 

 สถานศึกษาไม่ได้แจ้งความจ านง แต่เป็นข้อมูลจากการค้นพบของ           
ผู้ประเมิน 

ระบุหลักฐาน/ผลการด าเนินงานกิจกรรม  โครงการ ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

(ทั้งนี้กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์         
ทีต่้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัล
โดยต้องไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลัง) 

 



ตัดสินระดับคุณภาพความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards) พิจารณาจาก 
การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Achievement) โดยพิจารณาจากสัดส่วนร้อยละ เมื่อเทียบกับนักเรียน
ทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ อย่าง
ต่อเนื่อง มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้ 

 

แนวทางการพิจารณาความโดดเด่นเฉพาะทาง  
(Challenging Standards) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ            
มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (International Recognition) 

C3 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ            
มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (National Recognition) 

C2 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นต้นแบบ            
มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (Community/ Local / 
Regional Recognition) 

C1 



ภาษา/  
ส  ่  ่อ
สาร  

นวตักรรม 

ชุมชนแห ง  
การเรียนรู ้

ความโดดเดน่  
เฉพาะทาง 

การพฒันา  
ศกัยภาพ 

สภาพ  
แวดลอ้ม 

อ  ่  ่

นๆ 



ประเมนิผูป้ระเมนิทกุคน ทุกระดบัการศึกษา  เพราะ 

ผู้ประเมนิภายนอกถ อเป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะท าหน้าทีต่าม  

พนัธกิจหลกัของสมศ.ก้าวสู ความส าเร็จได้ 

 
ระบบ QC100 จะเป็นเคร ่องม อใหม  

                ในการประเมินรอบด้าน   

(จากสถานศกึษา ผูป้ระเมนิร วมกนั สมศ) 

 

เป็นระบบหน่ึงทีจ่ะใชใ้่ ้นการประมวลผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิ

ภายนอก และน าผลมาวเิคราะห์และใชใ้นการพฒันา 

ผูป้ระเมนิภายนอก 

ระบบ QC100 





จบการน าเสนอ 

             

                 สวัสด ี


