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คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาจึ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ ทุ ก ฝ่ ายที่ มี ส่ ว นในการจั ด
การศึ ก ษาต้ อ งตระหนั ก และด าเนิ น การจนบรรลุ ผ ลในที่ สุ ด ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ได้ ก าหนดให้
มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ
และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มี
เป้ าหมายเพื่อการพัฒ นาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้ มีการพัฒ นาผู้ประเมินคุณ ภาพ
ภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คาชี้แนะให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
สถานศึกษา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายของรัฐดังกล่าว รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้น
ของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สานักทดสอบทางการศึกษา จึงได้รับการ
อนุ มัติแผนการดาเนินงานในงบบูรณาการ “โครงการพัฒ นามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน: การสั มมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ อสื่ อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแนวใหม่ และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการประเมิ น ”
เพื่อมุ่งพัฒ นาบุ คลากรที่จะทาหน้ าที่ป ระเมินคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ มีคุณ ภาพและได้
มาตรฐาน ซึ่งองค์ประกอบของผู้ประเมินตามนโยบายการปฏิรูปฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรจาก
3 ฝ่ าย ได้แก่ 1) ผู้ เชี่ ยวชาญจากหน่ วยงานประเมิ นคุ ณภาพภายนอก (สมศ.) 2) ผู้ แทนจากต้ นสั งกั ด และ
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเตรียมผู้ประเมินให้มีความพร้อมในด้าน
ทักษะการประเมินต่างๆ ให้กับผู้ที่แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปสู่การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิ ด การสะท้ อ นคิ ด ในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางแผนและก าหนด
แนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผลทาให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง ต่อไป
คู่ มื อ การสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเล่ ม นี้ จึ งเป็ น เอกสารที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเสริม สร้างศั ก ยภาพ
ด้านการประเมิน ให้ แก่ ผู้ เข้ าร่ ว มสั ม มนาได้บ รรลุ ต ามเป้ าหมาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่ง
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