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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

ตอนที่ 1 
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 

และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

  

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของคนไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วน 
ในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ประกอบกับสาระส าคัญ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 2545  
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเ พ่ือรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48 หมวด 6) 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์
ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนา 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษา 
แก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

การเปลี่ยนแปลงของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าว เป็นระบบการประเมินแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม (holistic 
rubrics) ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยจะไม่ แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการ
ประเมินผลงานหรือกระบวนการ แต่ เป็นการประเมิน ในภาพรวมของผลงานหรือภาพรวม 
ของกระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประเมิน 
ของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นการประเมินและ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) ผู้ประเมิน 
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ต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมิน เพ่ือการตัดสินระดับ
คุณภาพผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น มาตรฐาน
ของผู้ประเมินจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง  

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (สปท.) และคณะปฏิรูปการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
(quality codes) และสร้างผู้ประเมินที่มีคุณภาพ (quality inspectors) หน่วยงานต้นสังกัดให้เตรียม
และสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจวิธีการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม่  
ให้ค าชี้แนะในการจัดการของสถานศึกษา ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ด้วยเหตุนี้  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้รับการอนุมัติ 
แผนการด าเนินงานในงบบูรณาการ “โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน” เพ่ือมุ่ งพัฒนาบุคลากรที่จะท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความพร้อมในด้านทักษะการประเมินต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ การตั้งค าถาม การเขียนรายงานผลการประเมิน รวมทั้งการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมในเชิงพัฒนาที่สถานศึกษาสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  
ซึ่งองค์ประกอบของผู้ประเมินตามนโยบายการปฏิรูปฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 2) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้าน  
การประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกสังกัด และผู้แทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งผู้แทนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรมพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษาอ่ืนๆ) เพ่ือให้มีผู้ประเมินที่มีมาตรฐานส าหรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภ ายน อก ร่ ว ม กั บ ส านั ก งาน รั บ รอ งแ ละป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า  (อ งค์ ก ารม ห าชน )  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 
หน่วยงานละ 6 – 12 คน รวมจ านวนประมาณ 2,000 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) สถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ได้รับค าแนะน า แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ประเมินที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการยอมรับ 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินที่สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาที่ไป
ประเมินได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากร 
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติและ 
จ านวนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้  โดยเฉลี่ยเขต/หน่วยงานละ  
6 - 12 คน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กรมพลศึกษา และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น 

4.2 ระยะเวลาที่ ใช้ ในการสัมมนา คือ  ปี งบประมาณ  2560  ในช่ วงระหว่างวันที่  
16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 แบ่งการสัมมนาออกเป็น 8 จุดๆ ละ ๔ วัน กระจายตามภูมิภาค 
ดังนี้ 
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การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

ที่ จุดสัมมนา วันที่ สถานที่ 
ผู้เข้ารบัการ

สัมมนา 

หน่วยงาน 

ที่เกีย่วข้อง 

วิทยากร

และ

เจ้าหน้าที ่

รวม หมายเหตุ 

1 อุดรธาน ี 16 -19 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมเซ็นทารา 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์อดุรธานี 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

261 12 45 318 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

2 อุดรธาน ี 19 - 22 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อดุรธานี อ.เมือง จ.
อุดรธาน ี

234 12 45 291 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

3 สงขลา 25 - 28 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

273 12 45 330 ภาคใต ้

4 เชียงใหม ่ 1 - 4 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมคุม้ภูค า อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

275 15 45 335 ภาคเหนือ 

5 บุรีรัมย ์ 8 - 11 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเทพนคร อ.เมือง  
จ. บุรีรัมย ์

306 15 48 369 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

6 กรุงเทพ 
มหานคร 

15 - 18 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์  
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

222 36 45 303 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

7 กรุงเทพ 
มหานคร 

21 -24 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

228 39 45 312 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

8 ชลบุร ี 28 - 31 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเวลคมั จอมเทียน บีช 
พัทยา จ.ชลบุร ี

201 36 45 282 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก 

   รวม 2,000 177 363 2,540  
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาแนวใหม ่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน มีข้ันตอนการด าเนินงาน 3 ระยะดังนี้ 
5.1 ระยะการเตรียมการ  

1) ก าหนดทีมงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดให้มีคณะท างานจากหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการสัมมนา เช่น อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอืน่  

2) วางแผนและออกแบบการจัดท าเอกสารคู่มือการสัมมนา 
3) จัดท าเอกสารและคู่มือประกอบการสัมมนา 
4) ส ารวจและรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลบุคลกรจากทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน  

ต้นสังกัดของสถานศึกษาอ่ืนๆ  
๕) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา และช่วงระยะเวลาการสัมมนา 

5.2 ระยะการสัมมนา เป็นขั้นตอนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
สัมมนาเพ่ือชี้แจงสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสัมมนา
แบ่งออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ ๑ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รูปแบบและแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยที่ ๒ ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ประกอบด้วยเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในเรื่อง การวิเคราะห์กรอบ ประเด็น และการออกแบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทักษะการสังเกต การตั้ งค าถาม  และ 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การตีความ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการสรุปความ 
การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

รูปแบบการสัมมนามีทั้งการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม การทดสอบ
ความรู้ของผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งก่อนและหลังการสัมมนาเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ 
การสัมมนา และจัดทีมวิทยากรประเมินการร่วมกิจกรรมและผลงานในแต่ละกิจรรมของผู้เข้าร่วม 
การสัมมนาเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและบันทึกสรุปผลการสัมมนา 

5.3 ระยะหลังการสัมมนา หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
จะได้รับวุฒิบัตรและการประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมมนาส่งให้ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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๖. บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานแต่ละระดับ 
6.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ศึกษาวิจัย/พัฒนารูปแบบและคู่มือการสัมมนา 
 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา

อ่ืนๆ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการสัมมนาตามคุณสมบัติและจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 บริหารจัดการโครงการสัมมนา ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ 
 จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีผลการสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และเผยแพร่/ประกาศรายชื่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ รับทราบ 

6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 คัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดตามคุณสมบัติและจ านวนที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อบุคลากรดังกล่าวให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเข้ารับการสัมมนาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 เผยแพร่/ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

 ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษา และเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
7. บทบาทของผู้เข้ารับการสัมมนา 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีหน้าที ่ดังนี้ 
๗.๑ รบัฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร 
๗.๒ รับการทดสอบก่อนและหลังการสัมมนา และท ากิจกรรมในการสัมมนาทุกกิจกรรมทั้งงาน

เดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะงานที่วิทยากรชี้แจง 
๗.๓ เปลี่ยนประธานและเลขานุการกลุ่มทุกวัน หรือตามความเหมาะสม เพ่ือกระจายให้ทุกคน

มีโอกาสเป็นประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๗.๔ ปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย ระดมพลังสมอง และสรุป

ความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้จากกิจกรรมการสัมมนา 
๗.๕ ส่งผลงานจากการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมให้วิทยากรตรวจสอบ และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนางาน 
๗.๖ เข้าร่วมรับการสัมมนาตลอดช่วงระยะเวลาของการสัมมนา และร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 
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ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศชื่อขึ้นทะเบียนไว้จะต้องท าหน้าที่ใน
การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษาอื่นๆ และผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อให้เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
จะต้องเข้ารับการพัฒนาและท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ตามท่ีส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนด 
 
8. กระบวนการสัมมนา 

กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน มีลักษณะของกิจกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 

๘.๑ การให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้รับ ฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามหลักสูตรการสัมมนา และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาซึ่งเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มีการพัฒนาต่อยอด และ  
เพ่ิมศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสะท้อนผลในการด าเนินงานปัจจุบัน 

๘.๒ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลงมือปฏิบัติงาน (workshop) ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
เนื้อหา หลักสูตรการสัมมนา และก าหนดแนวทางการน าความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและการให้
ความรู้โดยวิทยากรสู่การปฏิบัติจริง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการท างานในภาวะ
ปกตขิองผู้เข้าร่วมสัมมนาส าหรับการวางแผนและเรียนรู้ระหว่างการสัมมนา 

๘.๓ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสัมมนา 
โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ใช้เทคนิคการกระตุ้น ยั่วยุ ชี้แนะ วางเงื่อนไข 
เสริมแรง และท้าทายความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

8.4 การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้การสังเกต การสัมภาษณ์  
การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ การสรุปผล การเขียนรายงาน และการฝึกการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๙. เงื่อนไขความส าเร็จของการสัมมนา 

การสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในครั้งนี้ มีเงื่อนไขความส าเร็จ
สรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

๙.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนต้องเปิดใจ ตั้งใจ รับฟัง เรียนรู้ และลงมือฝึกปฏิบัติในทุกกิจกรรม
ตามโครงสร้างหลักสูตรการสัมมนา 

๙.๒ กิจกรรมการสัมมนาต้องส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา และสร้างบรรยากาศของกิจกรรมการสัมมนาที่มีเหตุผลในการอภิปราย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 



…๘ 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

๙.๓ วิทยากรต้องสนับสนุน กระตุ้น ยั่วยุ ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดการเรียนรู้ด้วยการสร้าง
และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

๙.๔ จัดแหล่งวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการสัมมนา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ใช้ในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

๙.๕ เนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนามีจ านวนมาก การบริหารจัดการสัมมนาต้องมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการเวลา การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา และการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์  
ที่เพียงพอ เหมาะสม สะดวก และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีท าเนียบรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รวมทั้งมีศักยภาพในด้าน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ การตั้งค าถาม การ
สรุปตีความ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้
ของสถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และสามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๐.2 หน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาอ่ืนๆ มีบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีศักยภาพด้านการประเมิน ท าหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ตนเองและสามารถให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป 

๑๐.3 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของตนได ้

 
๑1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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