
… 21 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

ตอนที่ 3 
โครงสร้างและเนื้อหาการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือสื่อสารและ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมย่อย : 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวใหม่นี้  
จะไม่เน้นการสร้างเอกสารในกระบวนการประเมิน แต่ต้องเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(evidence based) เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมาะสม  และสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ใช้การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
ในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้ประเมินต้องมี
ความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือการตัดสินให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert 
judgement) ของผู้ประเมิน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือ 
แยกองค์ประกอบ แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน
ในภาพรวม (holistic rubrics) รวมทั้ งผู้ประเมินต้องสามารถให้ค าแนะน าและข้อชี้แนะแก่
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม  

ในการสัมมนาครั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้วิธีการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ โดยรูปแบบการสัมมนามีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การฝึกท ากิจกรรมการประเมินใน
รูปแบบใหม่ การทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งก่อนและหลังการสัมมนาเพ่ือเป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพของการสัมมนา มีทีมวิทยากรคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาและชี้แนะในระหว่าง
การฝึกท ากิจกรรม รวมทั้งท าหน้าที่ในการประเมินผลผู้ร่วมสัมมนาเป็นรายบุคคล ระยะเวลาการ
สัมมนาจุดละ ๓ วัน โดยมีขอบข่ายโครงสร้างของการสัมมนา ดังนี้ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
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1. โครงสร้างเนื้อหา 
โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วยสาระส าคัญ จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

หน่วย
ที ่

ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ บทบาทของ 
ผู้เข้ารับการสัมมนา 

๑ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 การพัฒนาระบบ

การประเมินและ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิรูประบบ 
การประเมินและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนาสามารถน า
นโยบายปฏิรูประบบ
การประเมินและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ไปสู่การ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

๑. รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร 

๒. ศึกษาสื่อเอกสารเสริมความรู้ที่ 
๑.๑ สื่อรายการที ่๑,.๑/๑ 
เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง 
นโยบายการปฏิรปูระบบการ
ประเมิน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสื่อรายการ
ที่ ๑.๑/2 ใบกิจกรรมที ่๑.๑ 
การน านโยบายปฏิรปูระบบ
การประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปสู่การ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

 

 1.2 รูปแบบและ 
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
แนวใหม่ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

๓. เพ่ือตรวจสอบความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สะท้อนผลและ
เสริมสร้างมโนทัศน์เรื่อง
การประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

๑. การประเมินตนเอง 
 ๒. ฟังการบรรยาย  
๓. ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 

เรื่อง แนวคิด หลักการ และ
รูปแบบการประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่  

๔. ท ากิจกรรมเดี่ยวสื่อรายการที่ 
๑.๒.๒ ใบกิจกรรมที่ ๑.๒.๑ 
แบบตรวจสอบมโนทัศน์ด้าน
การประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหม่ 

๕. ท ากิจกรรมกลุ่ม สื่อรายการ
ที่ ๑.๒/๓ ใบกิจกรรมที่ 
๑.๒.๒ สรุปองค์ความรู้
แนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ บทบาทของ 
ผู้เข้ารับการสัมมนา 

 1.3 มาตรฐานเพ่ือ
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามี
ความรู้ความเข้าใจและ
เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน เพ่ือ  
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑. ฟังการบรรยาย 
๒. ฝึกปฏิบัติใบกิจกรรมที่๑.3 
๓. ศึกษาเอกสารเสริมความรู้  

มีรายละเอียดดังนี้ 
- คู่มือการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารเสริมความรู้เรื่อง การ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒ เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 
 ๒.๑ บทบาทหน้าที่

และคุณลักษณะ
ของผู้ประเมิน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และ
คุณลักษณะของผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 
 

๑. ฟังการบรรยาย 
๒. ลงมือปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ 

๒.๑.1 (งานเดี่ยว) และใบ
กิจกรรมที่ ๒.๑.๒ (งานกลุ่ม)  

๓. น าเสนอผลงานกลุ่มศึกษา
เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง 
บทบาทหน้าที่และ
คุณลักษณะของผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

 ๒.๒ ทักษะของผู้
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

๑. เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การวิเคราะห์กรอบ
ประเด็น และการออกแบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การออกแบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

1. ฟังการบรรยายความรู้
ประกอบสื่อ Power Point  

2. ศึกษาเอกสารเสริมความรู้  
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
4. น าเสนอผลการปฏิบัติงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ปฏิบัติ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ บทบาทของ 
ผู้เข้ารับการสัมมนา 

: ทักษะการสังเกต การตั้ง
ค าถามและสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

๓. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ตีความ การตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
และการสรุปความ 

 ๒.๓ การจัดท า
รายงานการ 
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเขียนรายงานการ 
ประเมินคุณภาพ การศึกษา 

๑. ฟังการบรรยายความรู้ประกอบ
สื่อ PPT 

๒. วิเคราะห์กรณีศึกษาจาก
โรงเรียนตวัอย่าง 

๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
กิจกรรมที่ ๒.3/๑ และ ๒.3/๒ 

๔. น าเสนอผลการปฏิบัติตามใบงาน 
กิจกรรมที่ ๒.3/๑ และ ๒.3/๒ 

 ๒.๔ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือ
การพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาภายใต้ข้อมูล
และบริบทของสถานศึกษา 

๑. ฟังการบรรยายความรู้
ประกอบสื่อ PPT 

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน

กิจกรรมที่ ๒.4 (1) 
๔. น าเสนอผลการปฏิบัติตามใบ

งานกิจกรรมที่  
๒.4 (1) 
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๒. ตารางการสัมมนาและรายละเอียดเนื้อหา 
การสัมมนาระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 แบ่งช่วงกิจกรรม ดังนี้ 

วันที่ 16 , 19 , 25 กรกฎาคม และ 1 , 8 , 15 , 21 และ 28 
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 
ลงทะเบียนรบัเอกสารและเข้าท่ีพกั 

เวลา 18.00 – 
19.00 น. 

พักรับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๑๙.๐๐ - 
๒๑.๐๐น. 

ช้ีแจงแนวทางการสัมมนา 

วันที ่17 ,20 , 26 กรกฎาคม และ 2, 9, 16 , 22 และ 29 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.3๐ – 

09.0๐ น. 
พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ 
โดย... เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทน  

หน่วยที่ 1 ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เวลา 09.0๐ – 

09.3๐ น. 
บรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดย... ดร.วิษณุ  ทรัพยส์มบตัิ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศกึษา สพฐ. 

เวลา ๐๙.๓๐ – 
๐๙.๕๐ น. 

บรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่ และ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน” 

โดย... นางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เวลา 09.๕๐ – 

10.๒๐ น. 
การทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test) 

เวลา 10.๒๐ – 
1๒.00 น. 

บรรยาย เรื่อง รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม ่
โดย... ดร.บุญชู ชลัษเฐยีร คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 12.00 – 
13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

วันที ่17 ,20 , 26 กรกฎาคม และ 2, 9, 16 , 22 และ 29 สิงหาคม 2560 

เวลา 13.00 – 
15.45 น. 

บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดย... ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ดร.ลาวัลย์  พิชญวรรธน์ อดีต รองผู้อ านวยการ  สพป.ลพบุร ีเขต 1 

 
ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 15.45 – 
17.45 น. 

บรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าท่ีและคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดย... ผศ.ดร.สิทธิกร  สุมาลี ผู้ช่วยคณบดคีณะศึกษาศาสนตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายมาโนช จันทร์แจม่ ผู้ทรงคณุวฒุิ  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ 

 
ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

วันที ่17 ,20 , 26 กรกฎาคม และ 2, 9, 16 , 22 และ 29 สิงหาคม 2560 (ต่อ) 
เวลา 18.00 – 

19.00 น. 
พักรับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.00 – 
21.00 น. 

ฝึกปฏิบัติใบงาน (ต่อ)  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

วันที ่18 ,21 , 27 กรกฎาคม และ 3 , 10 , 17 , 23 และ 30 สิงหาคม 2560 
หน่วยที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

เวลา 08.30 – 
10.0๐ น. 

บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์กรอบ ประเด็น และการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เพ่ือประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

โดย... ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ 

 ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา ๑0.15 – 
12.00 น. 

บรรยาย เรื่อง การออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา : ทักษะ
การสังเกต การต้ังค าถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โดย... ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกลุ อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ 

 ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 12.00 – 
13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 
15.0๐ น. 

บรรยาย เรื่อง การตีความ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้มูล และการสรุปความ 
โดย... ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัและประเมินผล  

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ 
 ฝึกปฏิบัติใบงาน  

โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 15.15 – 
17.45 น. 

บรรยาย เรื่อง การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดย... ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี  
        คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 18.00 – 
19.00 น. 

พักรับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.00 – 
21.00 น. 

ฝึกปฏิบัติใบงาน (ต่อ)  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

วันที่ 19 ,22 , 28 กรกฎาคม และ 4 , 11 , 18 , 24 และ 31 สิงหาคม 2560 
เวลา 0๘.๓๐ – 

12.00 น. 
บรรยาย เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดย...ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ฝึกปฏิบัติใบงาน  
โดย... คณะวิทยากรกลุม่ 

เวลา 12.00 – 
13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 
13.30 น. 

ทดสอบหลังการสัมมนา (Post-test) 

เวลา ๑3.3๐ – 
๑4.3๐ น. 

สรุปการสัมมนา อภิปรายทั่วไป 

เวลา ๑4.3๐ – 
๑5.๓๐ น. 

พิธีมอบวุฒิบัตร และปดิการสัมมนา 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

  

หน่วยที่ 1  
ระบบการประเมินและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

หน่วยที่ 1 ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรม เนื้อหา 
รูปแบบ 

การ
สัมมนา 

เวลา สื่อประกอบ 

1.1 การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป
ความรู้ 

 ๓๐ นาที ๑. power point เรื่ อ ง น โยบ ายการ
ปฏิรูประบบการประเมิน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. สื่อรายการที่  ๑.๑/๑ เอกสารเสริม
ความรู้ เรื่อง นโยบายการปฏิรูประบบ
การประเมิน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓. สื่อรายการที่  ๑.๑/๒ ใบกิจกรรมที ่
๑.๑ (1) การน านโยบายปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไปสู่การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

1.๒ รูปแบบและ 
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
แนวใหม่ 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

๙๐ นาท ี
 

๑. power point เรื่อง แนวคิดหลักการ 
และรูปแบบการประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

๒. สื่อรายการที่ ๑.๒/๑ เอกสารเสริม
ความรู้ เรื่อง แนวคิด หลักการ และ
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหม่  

๓. สื่อรายการที่ ๑.๒/๒ ใบกิจกรรมที ่
๑.๒ (๑) แบบตรวจสอบมโนทัศน์
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหม่ 

๔. สื่อรายการที่ ๑.๒/๓ ใบกิจกรรมที่ 
๑.๒ (๒) สรุปองค์ความรู้แนวคิด 
หลักการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายในแนวใหม่ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรม เนื้อหา 
รูปแบบ 

การ
สัมมนา 

เวลา สื่อประกอบ 

1.๓ มาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

๙๐ นาท ี
 

1. power point เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

2. สื่อรายการที่ 1.3/๑ : เอกสารเสริม
ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาคู่มือการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

3. สื่อรายการที่ ๑.๓/๒ ใบกิจกรรมที ่
๑.๓ (๑) แบบตรวจสอบมโนทัศน์
ด้านการประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหม่  
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรมที่ 1.1  
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

๑. สาระส าคัญ 
หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่  21 การปฏิรูประบบการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและผู้เรียน
มากขึ้น สถานศึกษาควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหาร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผล ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของสถานศึกษา รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการชุมชนและ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
สถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตนเองที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินมีความยืดหยุ่น และต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่ยุติธรรมกับสถานศึกษา มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  เน้นการประเมินตามสภาพจริง ลดการ
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้น้อยลง กระบวนการประเมินต้องให้สถานศึกษาน าเสนอโครงการ/
กิจกรรมที่ท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้อย่างอิสระ ไม่ยึดติดรูปแบบหรือแบบฟอร์ม 
รูปแบบการประเมินมุ่งเน้นให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูประบบ 

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถน านโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไปสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๓. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๓.๑ การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
๓.๒ การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
๓.๓ การปฏิบัติกิจกรรมใบงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
๓.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  



… 32 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 

๑. รับฟังการ
บรรยายจาก
วิทยากร 

๒. ศึกษาสื่อเอกสาร
เสริมความรู้ 

๓. ท ากิจกรรมใบ
งานที่ ๑.๑ 

๓๐ นาท ี ๑. power point เรื่อง นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. สื่อรายการที่ ๑.๑/๑ เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง นโยบายการ
ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. สื่อรายการที่ ๑.๑/๒ ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ (๑) การน านโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

 

๕. การวัดและประเมินผล 
๕.๑ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้าสัมมนา 
๕.๒ ประเมินผลงานจากใบกิจกรรม 

 

๖. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๑.๑ 

ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๑.พฤติกรรม
การเข้า
ร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
สนใจ ตั้งใจ มีส่วน
ร่วมกิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
สนใจ ตั้งใจ มีส่วน
ร่วมกิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นร้อยละ 
๕๐- 59 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นร้อยละ  
๖๐ – ๗๙ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   

๒. ผลงานใน 
   ใบกิจกรรม

ที่ 1.1 

ผลงานไม่ถูกต้องตาม
หลักการตาม
หลักการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา                
ไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ ไม่มี
ประโยชน์ และไม่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ผลงานมีความ  
ถูกต้องตามหลักการ
ตามหลักการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา                
แต่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้ไม่มี
ประโยชน์และไม่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ผลงานมีความ
ถูกต้องตาม
หลักการตาม
หลักการประเมิน
คุณภาสถานศึกษา          
มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ แต่ยังไม่
เกิดประโยชน์ และ
ไม่เหมาะสมกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 

ผลงานมีความ
ถูกต้องตาม
หลักการประเมิน
คุณภาพ
สถานศึกษา                
มีความเป็นไปได้    
ในการปฏิบัติ มี
ประโยชน์ และ
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 

๗. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมที่ 1.๑ 
ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๑.๑  ในระดับดีข้ึนไปทุกรายการ

ประเมิน  
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สื่อประกอบกิจกรรมที ่๑.๑ 
 
สื่อรายการที่ ๑.๑/๑ : เอกสารเสริมความรู้ เร่ือง นโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
หัวใจส าคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่  21 การปฏิรูประบบการประเมินและ           
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและผู้เรียน 
มากขึ้น โดยสถานศึกษาควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีอิสระในการบริหาร
จัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของสถานศึกษา รวมถึงตอบสนอง 
ต่อสภาพปัญหาความต้องการชุมชนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน ซึ่งสาเหตุ 
ของการปฏิรูประบบการศึกษาเนื่องมาจากการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในช่วง 
ที่ผ่านมาก พบว่า มีปัญหาหลักๆ ใน ๖ ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  พบว่า 
นักเรียนไม่มีความสุขกับการเรียน นักเรียนขาดระเบียบวินัยแต่ละห้องมี จ านวนมาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้ไม่พัฒนา
เด็ก การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน 2) ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย พบว่า 
ประเทศขาดก าลังแรงงานสายวิชาชีพ งานวิจัยไม่สมารถน าไปใช้ได้จริง มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็น 
ที่ยอมรับจากสถานประกอบการ การผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ 
3) ด้านการประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา พบว่า การประเมินคุณภาพครู การประเมิน
สถานศึกษา ระบบการศึกษาต่อในแต่ละระดับชั้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พบว่า อุปกรณ์ 
ไม่ทันสมัย ไม่น าข้อมูลสารสนเทศและผลผลิตที่ ได้จากการพัฒนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์  
5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ขาดการบูรณาการ การกระจายอ านาจไม่จริงจัง การก ากับดูแล  
ขาดประสิทธิภาพ ระบบงบประมาณไม่สอดคล้องต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ  
6) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูมีภาระงานมาก ครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดขวัญและก าลังใจ 
ขาดทักษะในการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่า มาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้ ประเมินได้จริง กระชับ และมีจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ทั้งยังต้องประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เน้นการประเมินตามสภาพจริงและไม่ยุ่งยาก 
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นโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา 
นโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา มี ๑๐ ข้อ ดังนี้ ๑) จัดให้มีการการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรู้  ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ๓) ให้ภาคส่วนต่างๆ  
ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ ๔) พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี ๕) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน ๖) พัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครู ๗) ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ๘) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ๙) สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ และ ๑๐) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก
ที่ด ี

จุดเน้นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ ๒) ด้านการผลิตและพัฒนาครู ๓) ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๔) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคน และงานวิจัย            
ที่ สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒ นาประเทศ ๕ ) ด้ าน  ICT เพ่ื อการศึกษา และ  
๖) ด้านการบริหารจัดการ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การประเมินครู ๒) ระบบการศึกษาต่อในแต่ละระดับ 
๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และ ๔) การประเมินสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 

แผนภาพ แสดงยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
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จากแผนภาพ สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

จุดเน้นด้าน สภาพปัญหาที่ผ่านมา แนวทางการปฏิรูป 
การประเมิน
คร ู

ไม่น าผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัดหลัก
ในการเลื่อนวิทยฐานะ
และพิจารณาความดี
ความชอบ 

ระบบการประเมินต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของ การ
ปฏิบัติงานของครู 

สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 

ประเมินวิทยฐานะให้
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ระบบ
การศึกษาต่อ
ในแต่ละ
ระดับ 

สามารถเลื่อนชั้นได้ ทั้งที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

สร้างระบบการส่งต่อ / 
คัดเลือกเพ่ือศึกษาในแต่ละ
ช่วงชั้นที่มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดแนวทางที่ชัดเจน                 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบรับตรง/การเก็บ

สะสมหน่วยกิตในขณะที่
ยังไม่จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์      
ของผู้เรียน 

การประเมินไม่ตอบโจทย์
เรื่องทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน 
และสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนด 

พัฒนาระบบการทดสอบ  
วัดประเมิน และเทียบโอน 

ระบบทดสอบเพื่อประเมิน
ผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น ป.3, 
ป.๖ และ ม.๓ 

ปรับปรุงการประเมินผล
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

พัฒนาแบบทดสอบที่เป็น
มาตรฐานระดับชาติ 
สร้างเครื่องมือ ระบบ และ
วิธีการประเมิน/ประกัน
คุณภาพ 

การประเมิน
สถานศึกษา 

สร้างภาระให้ครู ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการ
ทดสอบ   และประเมินผล ตัวชี้วัดจ านวนมาก - ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 

- พัฒนาคุณภาพผู้
ประเมิน/ประกัน
คุณภาพ 

การประเมินภายใน 
ภายนอกไม่สอดคล้องกัน 

- พัฒนาคุณภาพผู้
ประเมิน/ประกัน
คุณภาพ 

- ตั้งคณะกรรมการร่วม  
(สมศ.กับศธ.) 

- สร้าง Trainers ด้านการ
ประเมินคุณภาพ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา 
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. เร่งสร้างระบบให้เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
7. สร้างระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล 
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี น าการศึกษาไปแก้ปัญหาสังคม 
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 
การปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  แสดงการปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๑. ข้อเสนอเพื่อปรับกระบวนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

๑.๑ หลักการประเมินเน้นการประเมินจากบุคคลในสถานศึกษา 
๑.๒ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมีความยืดหยุ่น และต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่ยุติธรรมกับ

สถานศึกษา 
๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้หลักที่ส าคัญสะท้ อนคุณภาพของสถานศึกษา 

อย่างชัดเจน 

การพัฒนา 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
คู่มือ และระบบ

ประเมิน 

การพัฒนาผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบ 

online การสื่อสาร  มาตรฐาน
คุณภาพของ

สถานศึกษาและระบบ
ประเมินแนวใหม ่

การพัฒนาระบบ 
self - assessment   
ของสถานศึกษา 

การประเมินซ้ า 

การประเมิน          
และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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๑.๔ ก าหนดช่วงเวลาการประเมินตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษา สถานศึกษาใด     
มีความพร้อมสูง ให้เข้ารับการประเมินในช่วงแรก ส่วนที่ยังไม่มีความพร้อม ควรเปิด โอกาสให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการประเมิน และระยะเวลาในการประเมินไม่ควรเกิน ๑ วัน 

๑.๕ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ลดการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลง 
๑.๖ ปรับวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ด้านผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ให้ถูกต้องตามหลักสถิติ และ

ค านึงถึงความหลากหลายและต้นทุนของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน (value added) 
๑.๗ กระบวนการประเมินต้องให้สถานศึกษาน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ท าเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้อย่างอิสระ ไม่ยึดติดรูปแบบหรือแบบฟอร์ม เป็นการทบทวน 
สิ่งที่สถานศึกษาภาคภูมิในแต่ละปี ผู้ประเมินมีสิทธิเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

๑.๘ รูปแบบการประเมิน มุ่งเน้นให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดผลได้ผลเสียกับ
สถานศึกษา 

๑.๙ ปรับเกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานศึกษาให้เหมาะสม 
 

๒. ข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ประเมิน 
๒.๑ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ 
๒.๒ องค์ประกอบของผู้ประเมินอาจประกอบไปด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอก หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน หรืออาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการประเมิน ด้วยการให้ข้อมูล และรับฟัง ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะอย่างใกล้ชิด ท างานเป็นทีม 
อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบภาพรวมของสถานศึกษา อีกทั้งเพ่ือเป็น
การ “walk through” สิ่งที่สถานศึกษาท าอีกครั้ง 

๒.๓ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินเหมือน สมศ. ควรมีหลายองค์กร เพ่ือให้แข่งขันและ
ถ่วงดุลกันเพื่อสถานศึกษามีสิทธิเลือกองค์กรที่ท าการประเมินได้ 

๒.๔ ผู้ประเมินควรใช้การตรวจสอบผ่านการแบ่งปันข้อมูลและการปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน และไม่สร้างทัศนคติว่าการประเมินเป็นการหา
จุดบกพร่องของโรงเรียน 

๓. ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑ ความสอดคล้องของ quality code/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ         

การประเมินคุณภาพภายนอก  
๓.๒ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในที่ง่ายและชัดเจน 
๓.๓ การพัฒนารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : 

SAR) 
๓.๔ การซักซ้อมและท าความเข้าใจกับระบบการประเมินแนวใหม่ แก่สถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย evidence-based assessment, holistic assessment, peer review,
และ expert judgement 

๓.๕ การก าหนดวิธีการได้มาของผู้ประเมิน 
๓.๖ การอบรมและพัฒนาผู้ประเมิน 
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สื่อรายการที่ ๑.1/2 :  ใบกิจกรรมที่ ๑.๑ (๑) การน านโยบายปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

ค าชี้แจง 
1. ผู้เข้ารับการสัมมนา สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการฟังวิทยากรและจากสื่อรายการที่ ๑.๑/๑ : 

เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วิเคราะห์หาแนวทางการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การออกแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เหมาะสมส าหรับ
สถานศึกษา 

3. ส่งใบกิจกรรมท่ีวิทยากรประจ ากลุ่ม  
 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขที่ .......................... 

สพป/สพม./หน่วยงาน ............................................................................................................  

๑. สรุปองค์ควมรู้ที่ได้รับ 

............................................................................................................................. ................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒. แนวทางการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไปสู่การออกแบบการประเมินคุณภาพสถานศกึษาที่เหมาะสมส าหรับสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



… 39 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรมที่ 1.๒ 
รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม ่

๑. สาระส าคัญ 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญ (expert judgement) การตรวจทาน ทบทวนผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
ในระดับเดียวกัน (peer review) เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการประเมิน
ต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบ
และประเมินตนเองตามบริบทของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา 
(evidence based) ควบคู่กัน การตัดสินคุณภาพแบบไม่แยกส่วนหรือไม่แยกองค์ประกอบในการ
ประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวม (holistic assessment) 
เป็นการประเมินที่ลดภาระการสร้างเอกสารที่ไม่จ าเป็นของสถานศึกษา แต่ได้ผลประเมินที่มีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินคุณภาพ

ภายในแนวใหม ่
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน

แนวใหม ่
๒.๓  เพ่ือตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจ และสะท้อนผลและเสริมสร้างมโนทัศน์  เรื่อง  

การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๓.๑ การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
๓.๒ การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
๓.๓ การปฏิบัติกิจกรรมใบงานตรวจสอบมทัศน์ 
๓.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
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๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 

๑. รับฟังการบรรยาย
จากวิทยากร 

๒. ศึกษาสื่อเอกสาร
เสริมความรู ้

๓. ตรวจสอบมโนทัศน์
ใบกิจกรรมที่ ๑.๒(๑) 

๔. ท าใบกิจกรรมที่ 
๑.๒.๒ สรุปองค์
ความรู้แนวคิด 
หลักการด าเนินงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

90 นาท ี 1. power point เรื่อง แนวคิด หลักการ และรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 

๒. สื่อรายการที่ ๑.๒/๑ เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง แนวคิด 
หลักการ และรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน 
แนวใหม่  

๓. สื่อรายการที่  ๑ .๒/๒ ใบกิจกรรมที่  ๑ .๒(๑) แบบ
ตรวจสอบมโนทัศน์ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
แนวใหม่ 

๔. สื่อรายการที่ ๑.๒/๓ ใบกิจกรรมที่ ๑.๒(๒) สรุปองค์
ความรู้แนวคิด หลักการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่ 

 
๕. การวัดและประเมินผล 

๕.๑ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้าสัมมนา 
๕.๒ ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ ๑.๒ (๑) และ ๑.๒ (๒) 

 
๖. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๑.๒ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑. พฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
๕๐- 59 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
๖๐ – ๗๙ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป   
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รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒. การมีส่วน
ร่วมในงาน 
(Contribution) 

ไม่ค่อยให้
ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์เมื่อเข้า
ร่วมในกลุ่มและ
ในการอภิปราย 
มักปฏิเสธที่จะ
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นให้ผู้อ่ืน
ท างานแทน 

บางครั้งก็มี
แนวคิดท่ีเป็น
ประโยชน์เมื่อ
เข้าร่วมใน
กลุ่มและใน
การอภิปราย 
บางครั้งต้อง
ให้สมาชิก
ผู้อื่นเตือนให้
ท างาน 

มักให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์
เมื่อเข้าร่วมใน
กลุ่มและในการ
อภิปราย เป็น
สมาชิกในกลุ่มที่
รู้จักบทบาท
หน้าที่ ขยัน
ขันแข็งและมี
ความพยายาม
ท างานมีส่วน
ร่วมในการ
ท างาน 

ให้ความคิดที่เป็น
ประโยชน์เป็น
ประจ าเมื่อเข้าร่วม
กลุ่มและในการ
อภิปราย เป็น
สมาชิกในกลุ่มที่
รู้จักบทบาทหน้าที่ 
และท าหน้าที่ของ
ตนได้อย่างดี มี
ส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นอย่าง
มาก 

๒. ผลการ
ประเมินใบ
กิจกรรมที่ 
๑.๒.๑  

น้อยกว่า ๑๒ 
คะแนน 

๑๒-๑๕ คะแนน ๑๖-๑๗ คะแนน ๑๘-๒๐ คะแนน 

๓. ผลงานใบ
กิจกรรมที่ 
๑.๒.๒  

ผลงานมีความ
ถูกต้องตามหลักการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ผลงานมีความ
ถูกต้องตาม
หลักการประเมิน
คุณภาพภายใน
แนวใหม่ และ 
มีความเป็นไปได้
ในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ผลงาน มีความถูก
ต้องตามหลักการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในแนวใหม่                  
มีความเหมาะสม
และครอบคลุมกับ
ประเด็นการ
ประเมินเป็นส่วน
ใหญ่ และมีความ 
เป็นไปได้ในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

ผลงาน มีความถูก
ต้องตามหลักการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน มีความ
เหมาะสมและ
ครอบคลุมประเด็น
การประเมิน และ 
มีความเป็นไปได้ใน
การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 
๗. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมที่ 1.2 

ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๑.2 ในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ
ประเมิน 
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สื่อประกอบกิจกรรมที่ 1.๒ 
 

สื่อรายการที่ 1.2/1 :  เอกสารเสริมความรู้ เร่ือง แนวคิด หลกัการ และรูปแบบ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม ่

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่  มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยการประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) เป็นการประเมินและตัดสิน
ผลตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งวิธีการประเมินที่ก าหนดในการประเมิน เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือ
กระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นเกณฑ์การให้
คะแนนในภาพรวมของผลการด าเนินงาน (holistic rubrics) หรือกระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่ง
การประเมินแบบองค์รวมนี้ เป็นการประเมินในองค์รวมของทุกลักษณะในการปฏิบัติงาน สะดวกและ
เป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ประเมินของผู้ประเมินที่ต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด  นอกจากนี้ผู้ประเมิน
จ าเป็ นต้องมีความรู้อย่ างรอบ ด้ าน อาศัยการวิ เคราะห์ ข้อมูลร่วมกัน ในคณ ะผู้ ป ระเมิ น 
เพ่ือการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ ง  
ซึ่งผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในประเด็นหรือรายการประเมินเพ่ือให้ได้การประเมิน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑. แนวคิดการประเมินแนวใหม่ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมิน 

จากสภาพจริง ไม่สร้างภาระยุ่งยากให้สถานศึกษา ได้ผลประเมินที่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง 
ของสถานศึกษา ที่จะน าไปสู่การใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาต่อเนื่องที่ตรงประเด็น ผลงานอันเกิด
จากการเรียนรู้ตามปกติของนักเรียน รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการอบบแบบการจัดการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เชิ งประจักษ์ที่ สถานศึกษาด าเนินการอยู่ แล้ ว น่ าจะเป็นหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ มีคุณค่า 
ต่อการสะท้อนผลการประเมินของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  โดยการประเมินและตัดสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (expert judgement) และการทบทวนผลการจัดการศึกษาโดยบุคคลระดับเดียวกัน 
(peer review) ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพ่ือร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะ เชิงพัฒนาแก่สถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) 
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๒. การประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) 
การประเมินแบบองค์รวมเป็นแนวคิดที่ใช้ถูกน ามาใช้ประเมินคุณภาพในยุคการจัดการศึกษา

อิงมาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน โดยการประเมินแบบองค์รวม กล่าวคือการ
พิจารณาคุณภาพผลงานนักเรียน หรือผลงานของโรงเรียนทุกมาตรฐานโดยรวม แล้วจึงตัดสินระดับ
คุณภาพเพียงค่าเดียว มีความส าคัญท่ีควรเข้าใจ ดังนี้ 

การประเมินแบบองค์รวมหรือการประเมินแบบบูรณาการ ( integrated assessment)  
มีลักษณะส าคัญ ดังนี้  

๑. มุ่งประเมินงานกิจกรรมขององค์กรในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ 
๒. ส่วนย่อยหน่วยงานย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน 
๓. ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ (professional judgement) ซึ่งจะช่วยลด

เวลาการประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้ 
๔. อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว (evidence - based)  
การประเมินแบบองค์รวมนั้นผู้ประเมินต้องสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของ 

สิ่งที่ประเมินเฉพาะที่จ าเป็นและมีเทคนิคที่จะรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวน
ร่องรอยหลักฐานและตัดสินใจ 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic rubrics) 
เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ ไม่ได้แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ 

การในให้คะแนน คือ จะประเมินในองค์รวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น ซึ่ งจะสะดวกและ 
ง่ายส าหรับผู้ประเมินแต่ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะ ความช านาญ เชี่ยวชาญและมีความรู้รอบด้าน
เพ่ือทีจ่ะประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดเกรดหรือจัดล าดับที่ผลงานการเขียนของนักเรียนที่ครู
สามารถท าได้ในเวลารวดเร็วที่สุด ในทุกๆเนื้อหา เพียงครูอ่านผลงานการเขียนของนักเรียนรอบหนึ่ง  
ครูก็จะสามารถสร้างรูบิคให้คะแนนผลงานการเขียนของนักเรียนได้ โดยอิงเนื้อหาที่ครูเคยสอนและฝึกหัด
นักเรียนมาก่อนแล้วด าเนินงานตัดสินผลงานการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนั้น 

การประเมินแบบในองค์รวม (holistic rubrics) มีลักษณะแตกต่างกับการประเมินแยกส่วน 
(Analytic Rubrics) ดังนี้ 

การประเมินในองค์รวม (holistic) การประเมินแยกองค์ประกอบ (analytic) 
๑. การประเมินในองค์รวม ๑. การประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย 
๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมิน

แบบกว้างๆ โดยรวม ๑ค่า (A single 
overall or global scoring)  

๒. การให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดประเมินแบบ
แบ่งแยกส่วนส าหรับแต่ละองค์ประกอบจ าเป็น 
(component) หรือลักษณะส าคัญ (feature) 

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

๓. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนและต้องใช้มิติ/เกณฑ์หลายด้านส าหรับใช้
บ่งชี้คุณภาพของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน 

๔. มีความรวดเร็วในการประเมินและ 
การตัดสินใจ 

๔. ให้ความส าคัญในการประเมินแต่ละประเด็น 
จึงใช้เวลาในการประเมิน 

๕. ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีทักษะและ
ความรู้รอบด้าน (expert judgment) 

๕. ผู้ประเมินประเด็นไปทีละประเด็น/ด้านตามที่
ก าหนด 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง analytic rubrics กับ holistic rubrics 
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การตัดสินผลงานของนักเรียน ในความเป็นจริง จ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันระหว่าง analytic rubrics และ holistic rubrics ดังตัวอย่างการสร้างรูบิคตัดสินผลงาน
การเขียนของนักเรียนแบบองค์รวมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งครูมีขั้นตอนการด าเนินงานประเมิน  
ผลงานของนักเรียนเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ครูอ่านผลงานของนักเรียนโดยรวมหนึ่งรอบเพ่ือให้เห็นภาพรวมโดยรวม 
ของผลงาน 

ขั้นตอนที่  ๒ ครูก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพผลงานการเขียนของนักเรียน ตามหลักการ 
ที่เคยสอนนักเรียนไว้เป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ ความสมบูรณ์ของผลงาน หรือผลส าเร็จของผลงาน 
องค์ประกอบที่ ๒ การสื่อความหมาย 
องค์ประกอบที่ ๓ การใช้ภาษา 
องค์ประกอบที่ ๔ การใช้ค าศัพท ์
องค์ประกอบที่ ๕ โครงสร้างทางภาษา 

ในขั้นนี้ ครูประเมินหรือให้ระดับคะแนนผลงานนักเรียนแต่ละองค์ประกอบ ในลักษณะ 
Analytic Rubrics ของแต่ละประเด็น 

ขั้นตอนที่ ๓ ครูพิจารณาจัดล าดับที่ของผลงานนักเรียนแต่ละชิ้น  ซึ่งในขั้นนี้ครูจ าเป็นต้อง
พิจารณาผลงานโดยภาพรวมของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือเรียงล าดับที่  ๑, ๒, ๓, ๔, …… ซึ่งในขั้นนี้     
ครูจ าเป็นต้องสร้างรูบิคการตัดสินคุณภาพผลงานโดยภาพรวมในลักษณะ holistic rubrics  ดังนี้ 
 ๑. คุณภาพระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

 ความสมบูรณ์ของงาน :  มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด หรือเนื้อหาต้องได้รับการพัฒนา 
 การสื่อความ       :  ข้อความอ่านแทบจะไม่เข้าใจ 
 การใช้ภาษา       :  เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่องบางครั้งใช้ค าเชื่อมประโยค

             ซ้ าๆ 
 ค าศัพท์        :  การใช้ค าศัพท์ที่สื่อความได้ไม่เพียงพอและ/หรือไม่ถูกต้อง  
 โครงสร้างภาษา       :  ใช้โครงสร้างภาษาระดับต่ ากว่าพื้นฐาน 
 

 ๒. คุณภาพระดับเกือบบรรลุมาตรฐาน 
 ความสมบูรณ์ของงาน : ผลงานเสร็จเป็นบางส่วน; เห็นการพัฒนาความคิด 
 การสื่อความ  : ข้อความส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจได้ แต่ต้องอาศัยการ

       ตีความ 
 การใช้ภาษา  : เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่อง บางครั้งใช้ค าเชื่อม 

       ประโยคซ้ าๆ 
 ค าศัพท์   : การใช้ค าศัพท์ค่อนข้างไม่เพียงพอ/หรือค่อนข้าง 

             ไมถู่กต้อง 
 โครงสร้างภาษา  : ใช้โครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน 
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 ๓. คุณภาพระดับมาตรฐาน 
 ความสมบูรณ์ของงาน : ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ความคิดได้รับการพัฒนาเพียงพอ 
 การสื่อความ  : ข้อความส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ โดยต้องอาศัยการ

       ตีความเล็กน้อย 
 การใช้ภาษา  : เรียงล าดับประโยคไม่ต่อเนื่อง บางครั้งใช้ค าเชื่อม 

       ประโยคซ้ าๆ 
 ค าศัพท์   : การใช้ค าศัพท์เหมาะสม  / หรือถูกต้อง 
 โครงสร้างภาษา  : ใช้โครงสร้างภาษาได้ในระดับสูงกว่าพ้ืนฐาน 

 การประเมินเพื่อเรียงล าดับที่แบบองค์รวม (holistic grading) และการทบทวนโดยบุคคล
ระดับเดียวกัน (peer review) 

การตัดสินผลประเมินแบบองค์รวม เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการประเมินที่เน้น
ความรวดเร็วในการจัดล าดับที่มากกว่ารายละเอียดของผลการประเมิน เช่นในกรณีทดสอบการเขียน
เรียงความเพ่ือคัดนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น แต่ในแง่การปฏิบัติการตัดสินผล
ประเมินแบบองค์รวม มีข้อจ ากัดที่ควรสนใจ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ครูเป็นผู้สอน และผู้ประเมินผลงาน
ของนักเรียนด้วยตนเอง มีจุดแข็ง ครูสามารถตัดสินล าดับที่ของผลงานนักเรียนได้เร็วเพราะ
ความคุ้นเคย แต่อาจจะมีจุดด้อยในแง่ความล าเอียงของครูผู้ประเมินอันเกิดจากความใกล้ชิดเกินไป 
เป็นต้น ดังนั้น การหลีกเลี่ยงความล าเอียงในแง่นี้ จึงมีความจ าเป็นต้องมีผู้ประเมินเป็นคู่ หรือผู้
ประเมินกลุ่มเล็กๆ ท าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลประเมินแบบองค์รวม ที่เรียกว่า Peer Review 
จัดล าดับผลงานโดยใช้เกณฑ์นี้เพ่ือถ่วงดุลความล าเอียงจะช่วยให้การประเมินมีความเชื่อถือได้มากขึ้น  
 การประเมินเพื่อเรียงล าดับที่แบบองค์รวม  (holistic grading) และการอาศัยความ
เชี่ยวชาญ (expert judgement) 

ความยุ่งยากอีกประการหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในการตัดสินผลการประเมินแบบองค์รวม  
ที่แม้จะมีการสร้างรูบิคตัดสินที่มีความเที่ยงตรง มี peer review ที่เหมาะสม แต่อาจจะพบปัญหา 
ข้อมูลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามระบบที่คาดหวังตามรูบิคที่ก าหนดไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น ผลงาน
การเขียนของนักเรียน มีความสมบูรณ์ ระดับ ๓ แต่การสื่อความมีคุณภาพระดับ ๑ ระดบัการใช้ภาษา
มีคุณภาพระดับ ๒ การใช้ค าศัพท์มีคุณภาพระดับ ๒ และโครงสร้างภาษาที่ใช้มีคุณภาพระดับ ๑  
การตัดสินคุณภาพและจัดล าดับที่โดยภาพรวมของผลงานชิ้นนี้ จ าเป็นต้องอาศัยผู้ประเมินที่มีความรู้
เชียวชาญลุ่มลึกหลายๆคนร่วมกัน ตัดสินผลงานอย่างเป็นเอกฉันท์ ที่เรียกว่าการตัดสินโดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญ (expert judgement) ซึ่งการที่จะสามารถตัดสินคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะ
ซับซ้อนเช่นนี้ได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้นั้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องด าเนินการสืบเสาะหา
ความจริงเพ่ิมเติม จนได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พอเพียง เพ่ือร่วมอภิปรายผลและร่วมตัดสินใจภายใต้
เวลาจ ากัดนั้น 
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๓. การประเมินโดยวิธีพิชญพิจารณ์ หรือการทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer review) 
Peer review หรือศัพท์บัญญัติใช้ค าว่า พิชญพิจารณ์ เป็นกระบวนการการตรวจเยี่ยม 

ติดตาม ประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ความรู้ ความสารถ และมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานที่คล้ายกัน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการปฏิบัติงาน 
โดยมีนักวิชาการ หรือหน่วยงานต่างๆ ได้ให้แนวคิด ความหมาย ดังนี้ 

พิชญพิจารณ์ในการประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของการ
บริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์
เปรียบเสมือนเพ่ือนที่มีความปรารถนาดีต่อหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ มีใจเป็นกลาง ปราศจาก
อคติในการพิจารณ์ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่เข้าไปพิจารณ์ และให้ผลป้อนกลับในการ
ประเมินที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร 

โมเดลพิชญพิจารณ์ มี ๓ โมเดล ได้แก่ โมเดลการประเมิน (evaluation model) โมเดลการ
พัฒนา (development model) โมเดลความร่วมมือรวมพลัง (collaborative model) สองโมเดล
แรกผู้ประเมินหรือผู้ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์จะมีบทบาทเหนือกว่าผู้ถูกประเมิน ด้วยความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์สูง สามารถใช้ความช านาญของตนเองในการตัดสินคุณภาพของ
หลักสูตรของผู้อ่ืน ต่างกันที่โมเดลแรกเน้นการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรแบบได้ตกมากกว่าโมเดลที่
สอง ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์หรือวินิจฉัยของผู้ประเมินความรู้สึก
เป็นเจ้าของผลการประเมิน ในกลุ่มของผู้ถูกประเมินจะไม่มีในสองโมเดลนี้ เนื่องจากผู้รับการประเมิน
จะเป็นผู้รับฟังผลการประเมินโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินเหมือนโมเดลที่สาม คือ โมเดลความ
ร่วมมือรวมพลัง 

ลักษณะของพิชญพิจารณ์ที่พึงประสงค์ควรเป็นแบบความร่วมมือรวมพลัง (collaborative 
peer-supported review) เป็นการพิจารณ์แบบเปิด ยืดหยุ่น และกระบวนการไม่เป็นแบบสั่งการ
เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น ผลการประเมินจะไม่ชี้ขาดจากมุมมองของตนเองฝ่ายเดียว ให้ผู้รับ
การประเมินแต่ละคนมีโอกาสเลือกและสร้างเส้นทางตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กระบวนการแบบนี้จะ
สนับสนุนให้มีการสะท้อนเชิงวิพากษ์ ท าให้แต่ละคนให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยภาพรวม พิชญพิจารณ์เป็นกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตร ต้องการได้ข้อมูลสะท้อนเชิงวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือการปฏิบัติงาน การพิจารณ์เป็นกระบวนการที่ท าให้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยอิง
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพิจารณ์ที่จะมีประสิทธิผลจึงต้องเกิดจากการเห็นคุณค่าของ
การได้ข้อมูลสะท้อนที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนา จึงไม่ควรเป็นกระบวนการที่เกิดจากการถูกบังคับหรือ
สั่งการให้ต้องท า 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการพิชญพิจารณ์ จึงต้องมีการสื่อสารเพ่ือชี้ให้ เห็น
ประโยชน์ที่จะได้จากการพิจารณ์ ผู้ที่ท าหน้าที่พิชญพิจารณ์ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานในลักษณะเดียวกับผู้ถูกพิจารณ์ ในกรณีของการพิจารณ์หลักสูตร ควรเป็นบุคคลที่อยู่สาขา
เดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะไปพิจารณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.
ก าหนด ผ่านการพัฒนาให้เป็นผู้เข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานในกระบวนการพิชญพิจารณ์ 
เป็นผู้ที่มีใจเป็นกลาง ปราศจากอคติในการพิจารณ์ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่เข้าไปพิจารณ์ 
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การประเมินแบบพิชญพิจารณ์ เป็นการประเมินโดยเพ่ือนที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้เป็นเพ่ือนจะ
ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา จริงใจ ปราศจากอคติ และต้องมั่นใจว่าตนเองในฐานะผู้ประเมินมี
ความสามารถในการประเมินหลักสูตรนั้นได้จริง ที่ส าคัญต้องเข้าใจบริบทของหลักสูตร เพ่ือจะได้ให้
ค าแนะน าที่เหมาะสม น าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อหลักสูตรได้ ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของ ผู้ถูกประเมินด้วย (ที่มา : สุวิมล ว่องวานิช เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การน าระบบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข เมือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

การท า Peer Review เปนเรื่องละเอียดออน ควรมีการท าความเขาใจอยางถองแทถึง 
ประโยชนที่จะไดรับ มุงเนนเรื่องการใหขอมูลยอนกลับอยางสรางสรรคเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง เนน 
การท างานในฐานะกัลยาณมิตร เปนตน ขอควรระวังเหลานี้จะไมเปนอุปสรรคเลย หากทุกคน
มองเห็นเปาหมายรวมกัน คือการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและมีคุณภาพเพ่ือผู้เรียนใหสมกับค า
ว่าการจัดการศึกษาที่เนน ผูเรียนเปนส าคัญ (ที่มา : พิศาล ไมเรียง เอกสารโตะขาวแพทยศาสตร
ศึกษา ฉบับที่ ๖ ประจ าวันที่ ๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ฝายการศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน) 

การทบทวนระดับเดียวกัน (Peer review) หรือ การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน เป็นการ
ประเมินงานโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความช านาญคล้ายกับคนที่ท างานดั้งเดิมนั้น เป็นระบบ
ควบคุมกันเองโดยสมาชิกวิชาชีพที่มีคุณสมบัติความสามารถในสาขาที่เข้าประเด็นกัน เป็นวิธีที่ใช้เพ่ือ
รักษามาตรฐานทางคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในงาน ภายในกลุ่ม
นักวิชาการ เป็นวิธีการก าหนดว่า งานวิชาการนั้นสมควรจะตีพิมพ์หรือไม่ เป็นเรื่องที่จัดหมวดหมู่ได้
ตามชนิดของงาน หรือตามอาชีพ เช่น การทบทวนระดับเดียวกันทางการแพทย์ 

การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน (Scholarly peer review หรือ refereeing) เป็น
กระบวนการตรวจสอบงานวิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิดโดยนักวิชาการในสาขาเดียวกัน ก่อนที่จะ
ตีพิมพ์งานในวารสารวิชาการหรือในหนังสือ การทบทวนจะช่วยผู้ตีพิมพ์  ซึ่งก็คือหัวหน้าบรรณาธิการ
หรือคณะบรรณาธิการ ตัดสินใจว่างานนั้นควรจะรับ รับถ้าแก้ หรือปฏิเสธ เป็นกระบวนการที่ต้องมี
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (ซึ่งบางครั้งจ ากัดอย่างแคบๆ) ผู้มีคุณสมบัติและสามารถท างานทบทวน
อย่างเป็นกลางๆ ได้โดยระดับหนึ่ง แต่ว่า การทบทวนที่เป็นกลางๆ โดยเฉพาะในงานที่มีการจ ากัด
อย่างไม่ชัดเจน หรือเป็นงานหลายสาขาวิชา อาจเป็นเรื่องยาก และแนวคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญ อาจจะ
ไม่ได้การยอมรับจากคนรุ่นเดียวกัน การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือ
คุณภาพทางวิชาการ และใช้ในวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์โดยมาก แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันการ
พิมพ์งานวิจัยที่ไม่เป็นจริงทั้งหมด โดยปกติแล้ว การทบทวนจะท าแบบนิรนาม แต่ว่าในปัจจุบันมีงาน
ทบทวนท าแบบเปิดเป็นจ านวนพอสมควร โดยที่ผู้อ่านจะเห็นข้อคิดเห็นของผู้ทบทวน โดยแสดงชื่อ
ของผู้ทบทวนด้วย (ที่มา https: //th. Wikipedia .org/wiki/การทบทวนระดับเดียวกัน) 
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๔. การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgement) 
การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นการพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญแก่หลักฐานที่

มีอยู่เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ โดยผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ที่มีทักษะ หรือ ได้รับการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นผู้ที่มีเครื่องมือทางความคิด (mental tools) ที่จ าเป็นต่อการประเมิน ได้แก่ 
ความรู้ในการเลือกหลักฐานที่จะน ามาใช้ในการตอบค าถามการประเมิน ความสามารถในการให้
น้ าหนักความส าคัญกับความถูกต้องตรงประเด็นของหลักฐานต่างๆ และความสามารถในการตีความ
ความส าคัญ  ของข้อเท็จจริง (facts) หรือ ข้อสันนิษฐาน (assertions) ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง
ความสามารถในการคิดค้นมุมมองจากมวลข้อมูลสารสนเทศที่อาจจะมีข้อจ ากัดหรือความขัดแย้ง  
ในตนเอง (self-conflicted) รวมอยู่ด้วย การด าเนินการประเมินและตัดสินโดยผู้ เชี่ยวชาญ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑). การก าหนดค าถามให้ผู้ เชี่ยวชาญ (posing questions to the experts) ขั้นแรก 
ของการพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์และ
ผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ (desired products) การตัดสินสามารถพิจารณาได้จากหลักฐานต่างๆ  
ซึ่งการตัดสินบางประเด็นต้องอาศัยข้อเท็จจริง ในขณะที่บางประเด็นต้องอาศัยคุณค่า (values) 
ดังนั้นค าถามในการประเมินจึงมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังจ าเป็น  
ต้องพัฒนาข้อความที่แสดงให้เห็นประเด็นการประเมินต่อผู้เชี่ยวชาญที่เรียกกว่า การก าหนดกรอบ
ประเด็นโดยการน าเสนอที่ไม่มีอคติ ที่มีความเป็นอิสระจากความคิดความเชื่อที่มีอยู่เดิม การเมือง 
และการอภิปรายถึงผลที่ตามมาที่อาจมีผลต่อการประเมินและตัดสิน การก าหนดกรอบประเด็ น 
อาจให้ภูมิหลัง และอาจมีเงื่อนไขต่างๆ ที่รวมอยู่ด้วย กรอบประเด็นที่ก าหนดในรูปแบบข้อความ  
ที่จะเสนอต่อผู้ เชี่ ยวชาญควรได้รับการตรวจสอบ โดยแนวทางที่ดีที่สุดคือ การตรวจสอบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดกรอบประเด็น 

๒) การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ (selecting the experts) การระบุผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องก าหนด
เกณฑ์ความเชี่ยวชาญที่สามารถวัดได้ โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญคือ ผู้ที่มีหรือถูกกล่าวถึงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูล รูปแบบ หลักเกณฑ์ที่ดีเลิศในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ความรู้ ได้แก่ งานวิจัยที่มี
การตีพิมพ์หรือได้รับทุนสนับสนุน การอ้างอิงผลงาน ปริญญา รางวัล ต าแหน่ง การแนะน าหรือได้รับการ
เสนอชื่อจากบุคคลที่น่าเชื่อถือ การเป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญยังต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติมบางประการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่มีความล าเอียงต่อสิ่งจูงใจ (motivational biases) 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีต่อการตัดสิน อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความล าเอียงต่อสิ่งจูงใจ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเข้าใจต่อ
กระบวนการด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญควรเต็มใจที่จะเข้าร่วมประเมินและตัดสินผลและ
ควรต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินนั้นด้วย 

นอกจากความเชี่ยวชาญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดบุคคลผู้เชี่ยวชาญแล้ว จ าเป็น 
ต้องก าหนดจ านวนของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินและตัดสิน โดยจ านวนผู้ เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
อาจ ใช้ 3-5 คน หรือ 3-7 คน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของประเด็นและบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยเลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีภูมิหลังความรับผิดชอบ สาขาที่ศึกษา และอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างความเชื่อ และควรจะเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่จ าเป็นต่อการประเมินและตัดสินผลเพ่ือ
ป้องกันปัญหาความทับซ้อนกันของผู้เชี่ยวชาญ 
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๓) คุณภาพของการประเมินและตัดสิน (the quality of judgements) เนื่ องจาก 
การตัดสินมีความเป็นอัตนัย เป็นเรื่องส่วนบุคคล และแตกต่างกันระหว่างบุคคลและช่วงเวลา  
การตัดสินที่ถือว่าถูกต้องจึงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานที่ เชื่อถือได้ โดยการประเมินและตัดสิน  
อาจเลือกใช้ เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้ า  (data triangulation) ส าหรับตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบ
แหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล 

๓.๑) การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบว่า ข้อมูลหลักฐานอยู่ใน
ช่วงเวลาต่างกัน หรือเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย 

๓.๒) การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอยู่ในสถานที่
เดียวกันหรือไม่ หากมาจากสถานที่เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่ง
สถานที่ที่แตกต่าง 

๓.๓) การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม ่

***การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) คือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยวิธีการต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน โดยอาจใช้การสังเกต
ควบคู่กับการซักถาม หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๔) การรวมผลการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (combining expert 
judgements) การประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญอาจพบว่า ผลการประเมินและตัดสินแตกต่าง
กัน จึงจ าเป็นต้องมีการรวมผลการประเมินและตัดสินที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือสรุปผล  
การประเมิน วิธีการที่ใช้รวมผลการประเมินและตัดสิน (aggregation methods) มี 2 ประเภท คือ 
วิธีการทางด้านคณิตศาสตร์  (mathematical approaches) และวิธีการทางด้านพฤติกรรม 
(behavioral approaches) โดยวิธีการด้านทางคณิตศาสตร์จะใช้กฎหรือสูตรในการค านวณเพ่ือหา
ฉันทามติส่วนวิธีการทางด้านพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้ตัวแทนหรือฉันทามติ
จากกลุ่มโดยใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคเดลฟาย เทคนิคกลุ่มสมมตินัย (nominal group 
technique) หรือใช้การเจรจาต่อรองโดยผู้อ านวยความสะดวก ( facilitator) พูดคุยอภิปราย 
กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้อ านวยความสะดวกมีหน้าที่ดึงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
และตีความเพ่ือให้ได้ฉันทามติพยานหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญารวมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

5.) ข้อควรพิจารณาในการวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  
(expert judgement designs) การวางแผนการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
นอกจากจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการระบุประเด็นการประเมินและการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญยังมีข้อ
ควรพิจารณาที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๕.๑) การมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
๕.๒) ประเภทและปริมาณของข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นที่จัดเตรียมให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 
๕.๓) เวลาและทรัพยากรที่จะจัดสรรให้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน 
๕.๔) สถานที่ในการประเมินและตัดสิน 
๕.๕) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท าหน้าที่ประเมินและตัดสิน 
๕.๖) ความเชื่อมโยงของผลการประเมินและตัดสินกับรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ และ 

การคุ้มครองผลการประเมินและตัดสิน 
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๕. การประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) 
การประเมินบนพ้ืนฐานของหลักฐาน (evidence-based assessment) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจากหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการตัดสินใจผู้ประเมินจึงต้องสืบค้น วิเคราะห์ และน าข้อมูลหลักฐานที่มีความชัดเจน มีเหตุ
มีผล ไปใช้ประกอบการพิจารณาและการตัดสินคุณค่าอย่างรอบคอบ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์หรือยืนยันได้ ความรู้ที่ผ่านการ
ทดลองใช้หรือพิสูจน์ในทางปฏิบัติแล้ว สมมติฐานทางทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นความจริง 
โดยมีข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการยืนยัน 

หลักฐานเชิงประจักษ์  อาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การ สัมภาษณ์  
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือใช้หลายวิธีประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากท่ีสุด 
ในลักษณะของการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) โดยใช้แหล่งข้อมูลต่างกัน ช่วงเวลาในการ
เก็บข้อมูล หรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องมีทักษะในการจ าแนก รวบรวม และ
น าหลักฐานมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายการประเมิน 

ผู้ประเมินอาจใช้ข้อค าถามต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกหลักฐาน 
1. ข้อมูล หรือหลักฐานที่จะใช้คืออะไร จะใช้ประกอบการประเมินได้อย่างไร 
2. หลักฐานมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด 
3. เหตุผลแนวคิดเบื้องหลังในการเลือกหลักฐานนั้นๆ คืออะไร 

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน สามารถแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้ 
1. ความน่าเชื่อถือน้อย เช่น ข้อมูลจากการบอกเล่า หรือประสบการณ์ส่วนตัวหรือ

ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้อาจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาต่อไป 
๒. ความน่าเชื่อถือปานกลาง เช่น ผลการวิจัยที่ท าเฉพาะกลุ่ม ไม่มีตัวเทียบ (case study) 

การศึกษาแบบนี้อาจเกิดอคติได้ง่าย 
๓. ความน่าเชื่อถือสูง คือ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควบคุมตัวแปร 

การศึกษาแบบนี้จะไม่จ าเพาะเจาะจง และจะมีการเปรียบเทียบค่อนข้างดีกว่าแบบที่ ๒ 
ขั้นตอนการประเมินบนพื้นฐานของหลักฐาน 
1. ระบุประเด็นการประเมิน เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ระบบ 

การวัดและประเมินผล การน าผลการประเมินไปใช้  
2. ก าหนดหลักฐานที่ใช้ในการประเมินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของหลักฐาน 
4. คัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุด เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสิน 
5. พิจารณาตัดสินคุณค่าโดยเชื่อมโยงหลักฐานกับประเด็นการประเมิน 
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สื่อรายการที่ 1.๒/๒  : ใบกิจกรรมที ่1.๒ (๑) ตรวจสอบมโนทัศน์ด้านการประเมิน
คุณภาพภายในแนวใหม่ 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
สพป/สพม./หน่วยงาน ............................................................................................................  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ที ่ ประเด็น 

การรับรู้/เข้าใจ
เกี่ยวกับการ

ประเมินแนวใหม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 การประเมินมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ใช้หลักการ
ตัดสินระดับคุณภาพโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgement) 

  

๒ การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ที่
ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามบริบทของสถานศึกษา 

  

๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จะต้องพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based)  

  

๔ การตัดสินคุณภาพแบบแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบการประเมินเป็น
การประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic 
assessment)  

  

๕ การให้คะแนนในสิ่งที่ต้องการวัดประเมิน แบบภาพรวมหรือแบบกว้างๆ 
โดยรวมเพียงค่าเดียวถือเป็นการประเมินแบบองค์รวม 

  

๖ การประเมินแบบองค์รวม (holistic) ต้องใช้กระบวนการประเมินที่
หลายมิติ โดยประเมินตามทีละประเด็นเพ่ือให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้
คุณภาพแต่ละมาตรฐานได้อย่างชัดเจน 

  

๗ การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ สถานศึกษาจะต้องตรวจสอบและ
ประเมินตนเอง โดยให้ใช้แบบ holistic รูปแบบเดียว และไม่ต้องใช้การ
ประเมินแบบ analytic 

  

๘ ขั้นตอนในการพิจารณาคะแนนผลงานของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ครู
จะต้องพิจารณาคะแนนแบบองค์รวม (holistic) เท่านั้น ตามแนวการ
ประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกัน 

  

๙ การประเมินแบบองค์รวมจะต้องใช้เวลาในการประเมินค่อนข้างมาก 
เนื่องจากจะต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดต่างๆ ที่สะท้อนในการ
พัฒนาทีละประเด็น และค่อยมาสรุปเป็นองค์รวม 

  

๑๐ การประเมินแบบแยกส่วน เป็นการประเมินที่เรียบง่าย เห็นผลชัดเจน
แต่ละประเด็น และผลเป็นอย่างไรไม่ซับซ้อน 
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ที ่ ประเด็น 

การรับรู้/เข้าใจ
เกี่ยวกับการ

ประเมินแนวใหม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑๑ การที่ครูจะพิจารณาผลงานของนักเรียน เพ่ือพิจารณาผลงานโดย
ภาพรวมของนักเรียนแต่ละคน ครูจ าเป็นต้องสร้าง rubrics เพ่ือตัดสิน
คุณภาพผลงานในภาพรวม 

  

๑๒ การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับ
เดียวกัน (peer review) ค าว่า “ระดับเดียวกัน” ยกตัวอย่างได้ว่าหาก
ประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการที่ไปประเมินจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

  

๑๓ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา เป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ ที่จะต้องก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาและตามที่เขตพ้ืนที่ก าหนด 

  

๑๔ ผู้ประเมินจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใจเป็นกลาง พิจารณาข้อมูล
หลักฐานจากหลายๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาของ
สถานศึกษา 

  

๑๕ การได้รับข้อชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็น
รูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในการ
ประเมิน  

  

๑๖ การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษา  
ให้สถานศึกษาก าหนดเองตามความเหมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาให้
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงานของสถานศึกษา  

  

๑๗ พิชญพิจารณ์ หรือ peer review เป็นกระบวนการตรวจเยี่ยม ติดตาม
ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์สูงกว่าผู้รับประเมินในทุกด้าน 

  

๑๘ คุณภาพของการประเมินและการตัดสินที่ถูกต้องจะต้องอาศัยข้อมูล
หลักฐานที่ เชื่อถือได้ โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สามารถพิจารณาได้จากเวลา สถานที่และบุคคล 

  

๑๙ การรวบรวมผลการประเมินและตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญบางครั้ง
อาจพบว่าผลการประเมินและการตัดสินมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
อาจจะต้องใช้วิธีทางด้านคณิตศาสตร์และทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
หาฉันทามติ 

  

๒๐ การประเมินแบบแยกส่วนต้องใช้ผู้ประเมินที่มีทักษะ และความรู้ในเรื่อง
ที่ประเมินอย่างกว้างขวางและลุ่มลึกซึ่งถือเป็นการประเมินแบบแนวใหม่ 

  



… 53 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 1.2/๓  : ใบกิจกรรมที ่1.2 (๒) สรุปองค์ความรูแ้นวคิด หลักการ
ด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 

ค าชี้แจง 
๑)  แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มละ ๓ – ๖ คน 
๒)  ให้แต่ละกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ ประกอบด้วย  
o การประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics)  
o การประเมินโดยวิธีพิชญพิจารณ์ หรือการทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer 

review) 
o การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment)  
o การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment)  

โดยอภิปรายในประเด็น หลักการ และการน าไปใช้อย่างไรในการประเมิน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   
 ๓) ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาแต่ละท่านบันทึกผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒)  ใช้เวลา ๓๐ นาท ี
 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
……………………………………………………………..…..................................................................... ................ 
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..…..................................................................................... 
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..…..................................................................................... 
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..…..................................................................................... 
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..…..................................................................................... 
……………………………………………………………..….....................................................................................  
……………………………………………………………..….....................................................................................  
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กิจกรรมที่ 1.๓ 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑. สาระส าคัญ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า
สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับและสามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ          
ของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายในการปรับปรุงมาตรฐาน และเน้นการประเมิน               
เชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระการจัดท าเอกสารให้กับสถานศึกษา มาตรฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
สู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่          
มีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และสะท้อนคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาได้ชัดเจน เน้นคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา 
รวมถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น  ผู้เข้ารับการพัฒนา        
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ชัดเจน สามารถอธิบายและตีความในประเด็น           
การพิจารณาต่างๆ ในแต่ละมาตรฐานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๑) การฟังบรรยายจากวิทยากร 
๒) การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการเรียนรู้ 
๔) การปฏิบัติงานเดี่ยวใบกิจกรรมที่ ๑.๓ (๑) งานกลุ่มใบกิจกรรมที่ ๑.๓ (๒) 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 

๑. รับฟังการบรรยาย
จากวิทยากร 

๒. ศึกษาสื่อเอกสาร
เสริมความรู ้

๓. ตรวจสอบมโน
ทัศน์ใบกิจกรรมที่ 
๑.๓ (1) 

90 นาท ี  power point เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 สื่อรายการที่ 1.3/๑ : เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาคู่มื อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
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ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 
 สื่อรายการที่ ๑.๓/๒ ใบกิจกรรมที่ ๑.๓ (๑) แบบตรวจสอบ

มโนทัศน์ด้านการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม ่ 
 
๕. การวัดและประเมินผล 

๕.๑ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้าสัมมนา 
๕.๒ ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที ่๑.๓ (๑) การตรวจสอบมโนทัศน์ด้านการประเมิน

คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
 
๖. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๑.๒ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๑. พฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นร้อยละ ๕๐- 
59 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
๖๐ – ๗๙ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป   

๒. ผลการ
ประเมินใบ
กิจกรรมที่ 
๑.๓.๑  

น้อยกว่า ๑๒ 
คะแนน 

๑๒-๑๕  
คะแนน 

๑๖-๑๗  
คะแนน 

๑๘-๒๐ คะแนน 

 
๗. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมที่ 1.2 

ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๑.๓  ในระดับดีข้ึนไปทุกรายการ
ประเมิน 
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สื่อประกอบกิจกรรมที่ 1.๓ 
 

สื่อรายการที่ 1.3/๑ :  เอกสารเสริมความรู้ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินการ
ตามกรอบนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง สังคม 
ประเทศชาติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน และคงรักษาไว้ ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องด าเนินการชี้แจงหรือ          
ท าความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้ องปฏิบัติงานตามภารกิจ               
ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 

2. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพ         
ดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 

3. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมิน  
เป็นครั้งคราวเท่านั้น 

4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่นๆ ด าเนินการแทนได ้

5. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา        
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6. ให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย  
๑) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๒) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่ ผู้เข้ารับการพัฒนาจ าเป็นจะต้องท า
ความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการประเมินใน 4 ประเด็นหลักคือ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ใช้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 

ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะ 
ที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการบริหาร

และจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม         
ในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความ
สนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

หลักการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 

เป็นการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน 

เป็นการประเมินองค์รวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน 

เป็นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน       
ตามสภาพจริงของสถานศึกษา 

holistic 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการจัดการคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานและประเด็นพิจารณาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ        

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒) ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ          
ทางวิชาชีพ 

๓)  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๔ ) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เอ้ื อ 

ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ         

มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 

 การตัดสินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม 
การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน  

๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑. คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 . กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐาน
เหล่านั้น มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการของ

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน          
อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกข้ันตอน 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ระดับ 3 ดี 
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการ

ของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถในการอ่านและเขียน สามารถสื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถในการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีหรือดีเยี่ยม โดยมีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน         
อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร 
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลในทุกขั้นตอน 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
หรือดีเยี่ยมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 

ระดับ 2 พอใช ้
๑. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
๒. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ

พอใช้ ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร บริบท
สถานศึกษา ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผล
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้หรือปรับปรุง 
2. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับ

พอใช้หรือปรับปรุง ไม่มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้หรือปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร บริบท
สถานศึกษา ขาดความสมบูรณ์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมินผล 

๔. ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้หรือปรับปรุง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 
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 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ 
- ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
- ระดับ 3 ดี 
- ระดับ 2 พอใช้ 
- ระดับ 1 ปรับปรุง 

 ข้อควรปฏิบัติของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1.ศึกษามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน วิธีการตัดสินระดับคุณภาพ วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และคู่มือส าหรับผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาล่วงหน้า เช่น รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานรอบปีที่ผ่านมา          
พร้อมสรุปข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3.ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ งานเต็มความรู้
ความสามารถของตนและรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้ประเมินที่ไปประเมินด้วยกันไม่ควรถือ
ความคิดของตนเองเป็นหลัก 

4.ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถานศึกษาอย่างมีคุณค่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5.เขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณค่ารวมทั้งเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ถูกต้อง 
6.แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เข้าใจบริบท เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน         

แบบต่างๆ ที่สถานศึกษาน ามาใช้ 
7.ก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการประเมินให้ เหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของ

สถานศึกษา และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การสอบถาม การสังเกต การ
สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารและชิ้นงานเดิม เพ่ือลดการใช้กระดาษจ านวนมาก 

8.ไม่สร้างสร้างเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการประเมินนอกเหนือจากเอกสาร            
ที่เป็นร่องรอยการด าเนินงานตามปกต ิ
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สื่อรายการที่ 1.3/๒ : ใบกิจกรรมที่ 1.3 (1)  ตรวจสอบมโนทัศนม์าตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 
สพป/สพม./หน่วยงาน ............................................................................................................  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ที ่ ประเด็น 

การรับรู้/เข้าใจ
เกี่ยวกับ

มาตรฐานฯ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษา
ปฏิบัติได้ เน้นการประเมินสภาพจริง กระชับ สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง 
ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 

  

๒ เกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน ๔ มาตรฐานมี ๔ ระดับคือ ดีเยี่ยม  
ดี พอใช้ และควรปรับปรุง  

  

๓ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละมาตรฐานผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปราย  
ด้วยใจเป็นกลาง พิจารณาร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลายๆ ด้าน   

  

๔ การประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางนโยบายปฏิรูป เป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง 
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาท่ีแท้จริง 

  

๕ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนดจะต้องให้ความส าคัญกับ
การประเมินเชิงคุณภาพ และผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป 

  

๖ เป้าหมายการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ให้ เป็นไปตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ 

  

๗ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องพิจารณาประเด็น
หลักคือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
และกระบวนการเรียนการสอน 

  

๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เป็นการตัดสินคุณภาพจากร่องรอย
หลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ปรากฏในขณะนั้น 

  

๙ ผู้ประเมินภายในสามารถก าหนดประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
มาตรฐาน ๔ มาตรฐานที่ต้นสังกัดก าหนด 

  

๑๐ การชี้แจงและการท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการประเมินแนวใหม่ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเท่านั้น 

  

๑๑ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เป็นการวางระบบการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากผู้บริหาร
และครูเท่านั้นที่จะร่วมกันรับผิดและรับชอบ 
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ที ่ ประเด็น 

การรับรู้/เข้าใจ
เกี่ยวกับ

มาตรฐานฯ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑๒ ประเด็นการพิจารณาในมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจแล้ว  
ยังต้องพิจารณาถึงการวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ 

  

๑๓ การที่ จะได้ข้อมูลที่ สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาในทุกมาตรฐาน ผู้ประเมินจะต้องมีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบเพื่อใช้ในการก าหนดคะแนนการประเมิน 

  

๑๔ หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เน้นการประเมิน 
จากบุคคลภายในสถานศึกษา ประเมินตามสภาพจริงที่สะท้อนคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง และน าผลไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  

๑๕ ในการตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ให้ตัดสินจาก 
ผลการประเมินใน ๔ มาตรฐาน มาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับ
คุณภาพของสถานศึกษา 

  

๑๖ ในการประเมินระดับคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง ๔ มาตรฐาน คณะกรรมการ
ประเมินจะต้องร่วมกันพิจาณาตัดสินเพ่ือให้ระดับคุณภาพ ทั้งนี้อาจจะใช้
คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการได้ 

  

๑๗ กรณีท่ีผลการประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับพอใช้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา กรณีดังกล่าวถือว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

  

๑๘ มาตรฐานการศึกษา  เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ 
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
ส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา 

  

๑๙ ความรู้และทักษะของผู้ประเมินในการเลือกหลักฐาน การเลือกแหล่งข้อมูล 
และการให้น้ าหนักความส าคัญกับความถูกต้องของหลักฐาน มีความจ าเป็น 
ต่อการประเมินน้อยกว่าความสามารถในการตีความส าคัญของข้อเท็จจริง 
หรือข้อสันนิษฐาน 

  

๒๐ ในการประเมินสถานศึกษา ผู้ประเมินจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ รับฟังความคิดเห็น  จากทีมประเมิน  
และไม่ถือความคิดเห็นของตนเป็นหลัก 
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