
การพัฒนาระบบการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.  
วุฒิกำรศึกษำ 
 ปริญญำตรี สำขำกำรประถมศึกษำ (โครงกำรคุรุทำยำท)  คณะครุศำสตร์ สถำบันรำชภัฎนครศรีธรรมรำช 
 ปริญญำโท สำขำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ     คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำเอก สำขำวิธีวิทยำกำรวิจัยกำรศึกษำ    คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประสบการณ์ท างาน 
1. ครูผู้สอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
2. นักวิชาการศึกษา สังกัดส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ.สพฐ. 
4. รองผู้อ านวยการ สทศ.สพฐ. 
5. นักวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัย ประมาณ 30 เรื่อง) 
6. อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  
7. ผู้เขียนเอกสารทางวิชาการ (การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพฯ) ให้กับ มสธ.และ สพฐ. 
รางวัล/ค ายกย่องชมเชยท่ีเคยได้รับ 
1. รางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับช านาญการ สังกัดส านักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. 
2. รางวัลพระเก้ียวแก้ว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ปีการศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น  

และเกรดเฉลี่ยสูงสุดของบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (4.00) 
3. รางวัลวิจัยระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2552 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



1.แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
4.ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ภายในและภายนอก) 

4 ประเด็น 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 

1.การประเมิน 
คุณภาพภายใน 

2.การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

3.การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การประกัน
คุณภาพ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

ข้อ 14 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขั้นพื้นฐาน 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ชั้นเรียน 
มำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตร 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

บริหำรจัดกำรชั้นเรียนและ                       
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 

จัดกำรเรียนรู้ 

ติดตำมตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ 

รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

โรงเรียน 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ระบบบริหำรและสำรสนเทศ 

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

เขียนรำยงำนประจ ำปี 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



2.การปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 





ระยะที่ 1 

• (พ.ย.-ธ.ค.2558) สพฐ. และ สมศ. พัฒนา Quality Code/
มาตรฐาน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานตนเอง  

ระยะที่ 2 

• (ก.พ.-เม.ย.2559) สพฐ. และ สมศ.ก าหนด Quality Code/
มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมิน
คุณภาพร่วมกัน และด าเนนิงานทดลองระบบการประเมิน
คุณภาพ 

ระยะที่ 3 
• (พ.ค.-ก.ค. 2559) ก าหนดวิธีการสรรหาผูป้ระเมิน และพัฒนา

ผู้ประเมินให้ไดม้าตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 

Road Map ปรับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพฯ 

ระยะที่ 4  
(ส.ค.- ก.ย.2559)   
   สพฐ.ทดลองใช้
มาตรฐานฯ และ
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในฯ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



1. ความสอดคล้องของ Quality code/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

2. ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในที่ง่ายและชัดเจน 
3. การพัฒนา Self Assessment Report ของสถานศึกษา 
4. การซักซ้อมและท าความเข้าใจกับระบบการประเมินแนวใหม่ (Peer 

review/Expert judgement) แก่สถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง 
5. การก าหนดวิธีการได้มาของผู้ประเมิน 
6. การอบรมและพัฒนาผู้ประเมิน 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



หลักกำรประเมินและแนวทำงกำรประกันคุณภำพแนวใหม่ 

1.หลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1) เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบตัิงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย 
2) มุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
3) เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4) เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
5) เกิดจากการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศกึษาไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



2.หลักการของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1) มเีป้าหมายการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน คือ สถานศึกษาที่จะต้อง

ด าเนินการประเมินคุณภาพเพื่อสะท้อนผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
2) เป็นการประเมินคุณภาพที่เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence based)  
3) ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน มีความน่าเชื่อถือและ

สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
4) เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของ

สถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการประเมินเชิงคุณภาพ  

หลักกำรประเมินและแนวทำงกำรประกันคุณภำพแนวใหม่ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



5) เลือกใชว้ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
6) ตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือ

มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
7) ผู้ประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อการตัดสินให้

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง  
8) ยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert 

judgment)  
9) ใหใ้ช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนน

ประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนนิงานในภาพรวม 
(Holistic Rubrics)  

10)แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสรุปและจัดท าเป็น
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) 

หลักกำรประเมินและแนวทำงกำรประกันคุณภำพแนวใหม่ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



3. การสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
1) สรุปผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของมาตรฐานและภาพรวมคณุภาพของ

สถานศึกษา จ านวน 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ
ปรับปรงุ  

2) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและต้นสังกัด เผยแพร่
รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3) เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

หลักกำรประเมินและแนวทำงกำรประกันคุณภำพแนวใหม่ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2559  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
• ความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
• ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
• ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
• ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
• พัฒนาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติของผู้เรียน  
• ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามช่วงชั้น  
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
• การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
• ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
• การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
• สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
• การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
• การมีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
• การมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
• การมีการบริหารและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
• การมีแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
• การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2559  

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
• การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
• การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
• การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ  
  
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
• การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2559  

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาแนวใหม ่

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 

การประเมินและการตัดสินผลโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  
(Expert Judgment) 

กำรประเมินโดยอำศัยร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์  
(Evidences Based  Assessment) 

* ผู้ประเมินต้องสำมำรถชี้ร่องรอยท่ีสะท้อนศักยภำพของสิ่งท่ีประเมินเฉพำะที่จ ำเป็นและมีเทคนิค 
ที่จะรวบรวมข้อมูล+เหตุกำรณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐำน และตัดสินใจ*  

 

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในแนวใหม่ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



Educational  
Connoisseurship and 

Criticism 

From: Alkin (2012, p.13)’s 
an Evaluation Theory Tree 

: กำรประเมินและกำรตัดสินโดยอำศัยควำมเช่ียวชำญ (Expert Judgment) 



กำรกระจำยของกลุ่มรูปแบบทำงกำรประเมิน  6  กลุ่ม  
บนมิติของกำรประเมินแบบอิงวิธีกำรเชิงปริมำณและวิธีกำรเชิงคุณภำพ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ควำมหมำย 
 กำรประเมินที่อำศัยทักษะควำมเชี่ยวชำญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรฝึกฝนหรือมี
ประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท ำกำรประเมินโดยเฉพำะ ตัวอย่ำง:  
    (ก). กำรประเมินรสชำติไวน์โดยนักชิมไวน์มืออำชีพ (Sommelier)  

    (ข). กำรประเมินภำพวำดโดยศิลปินแห่งชำติสำขำวิจิตรศิลป์/ทัศนศิลป์  (Fine art/Visual art) 

    (ค). กำรประเมินบทควำมวิจัยลงตีพิมพ์ลงในวำรสำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิชำกำร (Peer review) 

    (ง). กำรประเมินรำงวัลปริญญำนิพนธ์ศึกษำศำสตร์ดีเด่นโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ     

    (จ). กำรประเมินคุณภำพของโรงพยำบำลโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข        

    (ฉ). กำรตัดสินกำรประกวดขับร้องเพลงโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ประกอบด้วย นักร้อง นักแต่งเพลง  
         และนักออกแบบท่ำเต้นและกำรแสดงมืออำชีพ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ลักษณะทั่วไป 
๑. อำจถือได้ว่ำเป็นรูปแบบกำรประเมินที่เก่ำแก่และใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำงมำกที่สุด   
๒. อำศัยควำมเชี่ยวชำญ/ช ำนำญกำรทำงวิชำชีพเป็นหลักในกำรตัดสินคณุค่ำของสถำบัน แผนงำน/โครงกำร 

ผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม หรือกิจกรรม  
๓. ให้ควำมเชื่อมั่นในดุลยพินิจที่มีอัตวิสัยบนรำกฐำนควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
๔. ผู้ประเมิน (มักเป็นทีมหรือหมู่คณะมำกกว่ำบุคคลเดียวที่อำจเชี่ยวชำญไม่ครบทุกด้ำน)  

ใช้ควำมเชี่ยวชำญ (ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะเฉพำะ) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมินในกำรตัดสิน
คุณค่ำหรือประเมินสิง่นั้น (อาจใช้ความเชี่ยวชาญจากผู้ประเมินหรือใช้จากบคุคลอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับใครเป็น
ผู้ให้ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสิ่งที่ประเมินมากที่สุด) 

๕. เป็นรูปแบบที่มีกระบวนกำรประเมินที่ผิดแผกแตกต่ำงกันออกไป (นับตั้งแต่ที่ประเมินเป็นทำงกำรโดยคณะ
บุคคลไปจนถึงประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยบุคคลผู้เดียว) 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



วิธีกำร 
ใช้ทักษะ/ควำมสำมำรถในกำรสังเกตของผู้ประเมิน 

มีควำมไวต่อกำรรับรู้สิ่งที่บอบบำง/ซับซ้อนยำกแก่กำรเข้ำใจ (แต่มีควำมส ำคัญ)  

อำศัยประสบกำรณ์ที่ช ำนำญกำรก่อนหน้ำในกำรเข้ำถึงคุณค่ำในสิ่งที่ประเมิน 

ใช้กำรพิจำรณำและท ำควำมเข้ำใจให้ละเอียดประณีต 

ใช้วิธีกำรเชิงคุณภำพ (ด้วยภำษำหรือรูปภำพ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่ำในสิ่งประเมินเป็น
หลัก (แต่ไม่ได้ปฏิเสธการใช้ตัวเลขเพื่อประกอบการพรรณนาสิ่งที่ประเมินให้ผู้อื่นรับรู้และ
เข้าใจได้ง่าย) 

ด ำเนินกำรด้วยรูปแบบ/วิธีกำรยืดหยุ่น ไม่เป็นทำงกำร ไม่มีกฎเกณฑ์ สูตรส ำเร็จ มักเกิดขึ้น
แบบฉับพลัน (มำกกว่ำกำรวำงแผน/ก ำหนดวิธีกำรเข้มงวดไว้ล่วงหน้ำ) 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



วิธีกำร (ต่อ) 
 เน้นรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมผัสสิ่งที่ประเมิน โดยผ่ำนกำรตรวจเยี่ยมหรือเข้ำชม (Site visit) เพื่อรับรู้และเข้ำใจ

สิ่งที่ประเมินด้วยประสบกำรณ์ตรงของตนเอง 

 ข้อมูลหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงส่วนประกอบมิติส ำคัญต่ำงๆ กับกำรมีคุณค่ำหรือคุณภำพ
ของสิ่งที่ประเมิน (ที่ผู้ประเมินรับรู้และเข้ำใจได้จำกควำมเชี่ยวชำญและแลเห็นควำมสัมพันธ์ 
เชิงคุณภำพ (Perception of qualitative relationships) และมีประสบกำรณ์เกี่ยวข้องถือว่ำ 
เป็นสิ่งส ำคัญในกำรประเมิน 

 ข้อมูลหลักฐำนในบทวิพำกษ์วิจำรณ์ (Criticism) ที่สะท้อนทัศนะ/มุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินจำก 
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ของผู้ประเมินควรหลำกหลำย (ไม่จ ากัดเฉพาะผู้ประเมินรายใดรายหนึ่ง) 
ประธำน/หัวหน้ำคณะผู้ประเมินควรตระหนักถึงเนื้อหำและรูปแบบของข้อควำมในบทวิพำกษ์วิจำรณ์  
โดยอำจเจำะลึกบำงประเด็นหรือขยำยมุมมองให้กว้ำงขวำงเป็นที่เข้ำใจได้โดยทั่วไป (แทนที่จะตัด 
มุมมองใดๆ ออกไป) 

 ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



แม้ว่ำกำรประเมินโดยอิงผู้เชี่ยวชำญและกำรวิพำกษ์วิจำรณ์มักใช้วิธีกำรเชิงคุณภำพ แต่ไม่
ปฏิเสธกำรใช้วิธีกำรเชิงปริมำณถ้ำกำรใช้ช่วยแสดงให้บุคคลที่ต้องกำรทรำบผลกำรประเมิน
รับรู้และเข้ำใจถึงคุณค่ำหรือคุณภำพของสิ่งท่ีประเมินกระจ่ำงชัดขึ้น  (“แจ่มแจ้งยังกับไปเห็น
ด้วยสายตาตนเอง”) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ เช่น คลิปวิดิทัศน์ (Video clip) 
นอกจำกกำรใช้ถ้อยค ำทำงภำษำช่วยพรรณนำให้แลเห็นคุณภำพชีวิตที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและ
โรงเรียนได้อย่ำงกระจ่ำงชัดด้วยภำพ เสียงและกำรเคลื่อนไหว 

กำรประเมินรูปแบบนี้มีจุดเน้น 4 มิติหลัก คือ กำรพรรณนำ กำรตีควำม กำรประเมินค่ำ และ
กำรสรุปสำระส ำคัญ โดยทั่วไปจุดเน้นทั้ง 4 มิติมีลักษณะบูรณำกำรระหว่ำงกัน  

วิธีกำร (ต่อ) 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



 มิติกำรพรรณนำ (Descriptive dimension): เน้นกำรเล่ำเรือ่งหรอืบรรยำยตำมล ำดับเหตุกำรณ์ โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อสื่อควำมให้ผู้อ่ำนหรือสำธำรณชนทรำบ (รับรู้และเขำ้ใจ) ว่ำสิ่งที่ประเมินมีลักษณะอย่ำงไร  

 มิติกำรตีควำม (Interpretative dimension): เน้นกำรตีควำมหมำยและผลติดตำมมำจำกกำรสงัเกตสิ่งที่
ประเมิน มีจุดมุ่งหมำยเพื่ออธิบำยให้เขำ้ใจอย่ำงชัดแจ้งในผลของกระบวนกำร/กิจกรรมของสิง่ทีป่ระเมินใดๆ 
บนพื้นฐำนข้อมูลหลักฐำนจำกกำรสังเกตที่ได้พรรณนำไว้ พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบกำรอธิบำย 

 มิติกำรประเมินค่ำ (Evaluative dimension): เน้นกำรประเมินคำ่ควำมส ำคญัของสิ่งทีป่ระเมินตำมผลกำร
พรรณนำและกำรตีควำม มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรปรับเปลี่ยนส่วนประกอบต่ำงๆ ที่สัมพนัธ์กับคุณภำพของสิ่งที่
ประเมินให้มีระดับสูงขึน้ 

 มิติกำรสรุปสำระส ำคัญ (Thematic dimension): เน้นกำรให้สำระส ำคญั  (Major themes) ที่ผู้ประเมิน 
“ถักทอ” หรือได้ถอดบทเรียนหลักเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินมำจำกบทวิพำกษ์วิจำรณก์รณตี่ำงๆ ได้ทรำบใน
ภำพรวมว่ำเป็นอย่ำงไร โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นแนวทำงกำรปรับปรงุคุณภำพของสิ่งที่ประเมิน 

วิธีกำร (ต่อ) 



กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
ระบุสำรสนเทศที่ต้องกำรจ ำเป็น 

ตั้งค ำถำมกำรประเมินที่จะใช้สัมภำษณ์ระหว่ำงรวบรวมข้อมูล  
ณ พื้นที่กำรประเมิน 

พัฒนำเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ณ พื้นที่ เช่น แบบกำรสัมภำษณ์  
แบบตรวจสอบรำยกำร 

คัดเลือกบุคคลผู้ตรวจเยี่ยม 

กำรติดต่อสื่อสำรและจัดเตรียมก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



    การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 
 บำงคนเรยีกว่ำ “กำรประเมินแบบบูรณำกำร (Integrated Assessment)” 

 มุ่งประเมินงำน/กิจกรรม/องค์กร ในภำพรวมมำกกว่ำจะประเมินองคป์ระกอบย่อยๆ 

 ส่วนย่อย/หน่วยงำนย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน 

 ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชำญ/มีประสบกำรณ์ (Professional judgement) ซึ่งจะช่วยลดเวลำ 
กำรประเมินลงได้มำก และช่วยขจัดควำมไม่น่ำเชื่อถือในกำรประเมินได้ 

 อยู่บนพื้นฐำนของร่องรอยหลักฐำนที่ด ำเนินงำนอยู่แล้ว (Evidence - based) 
* โดยสรุป..กำรประเมินแบบองค์รวม จึงเป็นวิธีกำรให้คะแนนสิง่ทีจ่ะประเมิน (ผลงำน กิจกรรม  
กระบวนกำร องค์กร) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันอยู่ภำยใน โดยพิจำรณำจำกภำพรวมตำมเกณฑ์หรอืมำตรฐำนที่
ก ำหนดและมีกำรอธิบำยระดับคุณภำพไว้ชัดเจน ด้วยวิธีกำรประเมินหลำย ๆ วิธี 

 



• หลักฐำนเชิงประจักษ์ หมำยถึง ข้อเท็จจริงที่สังเกต/พิสูจน์/ยืนยัน  
โดยมีข้อมูลหรือหลักฐำนประกอบกำรยืนยัน 

• รวบรวมได้จำกบุคคล 2 ฝ่ำย คือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน  
• Evidences มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ direct evidence, indirect evidence 

และ supplementary evidence 
• แหล่งข้อมูลเป็นได้ทั้งงำนเอกสำรและไม่ใช่เอกสำร 
• วิธีเก็บข้อมูลจำกร่องรอยหลักฐำนใช้หลำยๆวิธี  
• เก็บและใช้ร่องรอยหลักฐำนหลำยเหตุกำรณ์จะท ำให้กำรประเมินน่ำเชื่อถือขึ้น 

กำรประเมินโดยอำศัยร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์  
Evidences Based Assessment 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



4.ความก้าวหน้า 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน/ภายนอก) 

  กำรประกันคุณภำพในของสถำนศึกษำ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ภำรกิจกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ 

กลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนำระบบ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

อ.เพ็ญนภำ  แก้วเขียว อ.ผ่องศรี  พรรณรำย 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน (จัดพิมพ์คู่มือประเมินคุณภาพภายใน และคู่มือ SAR ตามกรอบมาตรฐานฯ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ให้แก่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 30,000 เล่ม)  

2. พัฒนามาตรฐานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน ๓,๐๐๐ คน ตามมาตรฐานและการประเมินแนวใหม ่
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการประเมินคุณภาพแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาท่ีจะเข้ารับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (รุ่นแรก) จ านวน ๗,๐๘๙ แห่ง  
4. จัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพฯ ระดับเขตพื้นท่ี  (จ านวน 40 เขต) 
5. จัดสรรงบประมาณติดตามตรวจสถานศึกษา จ านวน 30,893 แห่ง (สังกัด สพป. สพม.และ สศศ.) 
6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการติดตามตรวจสอบฯ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก ากับติดตามการบริการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 125 เขตพื้นท่ี 
8. พัฒนาความสามารถและทักษะด้านคุณภาพและมาตรฐานแก่บุคลากรระดับเขตพื้นท่ี จ านวน 220 คน 
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยระบบ ONLINE  
10.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
11.พัฒนาระบบการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
12.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา 



กำรประกันคุณภำพในของสถำนศึกษำ 
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

 จัดประชุมปฏิบัติการปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อน าเสนอ 
  -  สภาปฏิรูปการศึกษา 
  -  คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. 
  -  คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  คณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (กพฐ.) 
  -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทันปีการศึกษา 2560 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



  เอกสารเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เอกสารแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 เอกสารชุดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

กำรประกันคุณภำพในของสถำนศึกษำ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



  การเขียนรายงานประจ าปี (SAR)   
 เขียนรายงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ประกาศใหม่ (4 มาตรฐาน) 
 เขียนรายงานในรูปแบบใหม่ (สั้น กระชับ) ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด  
     (จะมีเอกสารส่งให้ทุกสถานศึกษาช่วงต้นเดือนมกราคม 2560) 

  การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่   
 โอนงบประมาณให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานและ  
การประเมินภายนอกแนวใหม่ ให้แก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอก รอบ 4 
รุ่นแรก 
 

กำรประกันคุณภำพในของสถำนศึกษำ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



  การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560   
 การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
  - Formative assessment 
  - Expert Judgment based assessment 
  - Evidence based assessment 
  - Peer Review 
  - Holistic Rubric for Judgment 
 

กำรประกันคุณภำพในของสถำนศึกษำ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาด้วยระบบ ONLINE 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานของ

สถานศึกษาด้วยระบบ 
ONLINE 

2.ครอบคลุมคณุภาพและมาตรฐานของสถานศกึษา 

4.มีอิสระในการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานของตนเอง 

6.สะดวกและง่ายในการบันทกึและน าเสนอขอ้มูล 

7.มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพือ่การใช้งานอย่างชัดเจน 

3.สะท้อนผลการด าเนินงานทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 

1.สอดคล้องกบัหลักการและแนวทางการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ 

5.เชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศในทกุระดบัทีใ่ช้ 



การประกันคุณภาพภายนอก 
(การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี)่ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



สรุปผลจากการประชุมหารือการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สมศ.และ กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปน็ประธานการประชุม  

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2560 ณ ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 

1. ต้องเกิดความร่วมมือกันในการวางระบบการประเมินและก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิระหว่าง
กระทรวงศกึษาธิการ และ สมศ. 

2. มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกต้องใหส้อคล้องกบัการประกันคุณภาพภายในของแต่ละ
ระดับการศึกษา/ประเภทการศึกษา 

3. กรอบแนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่จะต้องแก้ไขปญัหาทีเ่กิดขึน้กบัการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบทีผ่่านๆ มา เช่น ลดการสร้างภาระใหส้ถานศึกษา ระบบประเมินภายในและ
ภายนอกต้องสอดคล้องกัน ยึดบริบทและสภาพของโรงเรยีนทีห่ลากหลาย มาตรฐานผู้ประเมินต้อง
น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน การน าผลการประเมินไปใช้อย่างจรงิจัง 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 

4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ คือ  
  - จะลดการประเมินเชิงปริมาณ เพิ่มการประเมินเชิงคุณภาพมากขึ้น  
  - ยึดหลักการ Evidence-Based & Triangulation & Expert Judgment  
    /Peer Review IT-Based  
  - ยึดมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  
  - เชื่อมโยงฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน เช่น QAMS, CHE-QA online  
  - ประเมินตามการร้องขอของสถานศึกษา/ต้นสังกัด  
  - สมศ.จะก าหนดรอบจ านวน โดยต้นสังกัดเป็นผู้เสนอรายชื่อที่เข้าประเมิน 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 

5. ระยะเวลาในการประเมิน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
  1) Non visit (มีความพร้อมสูงและผลสัมฤทธิ์สูง)  
  2) Partial visit (1-2 วัน)  
  3) Full visit (3 วัน) 
6. การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา ยึดหลัก Holistic view, Counseling และ 

Banding 
7. การได้มาซึ่งผู้ประเมินต้องพิจารณาถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

องค์ประกอบของผู้ประเมินต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสานงานกับ
ต้นสังกัดเพื่อสรรหาผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมิน 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 
8. บทบาทใหม่ของผู้ประเมิน คือ  
 - Close Monitoring Red Zone, Empower Monitoring or Observation Green Zone  
   (ค้นหา จุดแข็ง โดดเด่น)  
 - ประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
9. กรอบแนวคิดใหม่อย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ คือ การก าหนด “Transaction Model  
    4D School” ทีไ่ด้ก าหนดกลุ่มสถานศึกษาออกเปน็ 4 กลุ่ม คือ  
 1) Red Zone (Warning sign)  
 2) Fundamental School  
 3) Growth-Progression/Challenging School)  
 4) 3D School (Innovation-Internationalization-Integration)  
โดยจะมีตัวบ่งชี้ทีเ่หมาะสมเพือ่ใชบ้ง่บอกคณุภาพของสถานศึกษาแต่ละกลุ่ม ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะท างานทัง้ 2 ฝ่าย คือ สมศ.และกระทรวงศกึษาธิการ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 

10.ให้ สมศ.ก าหนดแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ประจ าปงีบประมาณ 2560 อย่างชัดเจน  
 - แผนการพฒันามาตรฐานของผู้ประเมิน  
 - การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการ และแนวทางการประเมินภายนอกกับหน่วยงานต้น
สังกัด/สถานศกึษาทีเ่ข้ารบัการประเมิน 
11.แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ สมศ.จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น  
 - การทดสอบระบบการประเมิน  
 - การประชาพจิารณร์ะบบการประเมินกับผู้มีส่วนเกี่ยวกบัข้อง  
 - การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ  
 - การพฒันาผูป้ระเมินภายนอก  
 - การประเมินน าร่องสถานศกึษา  
 - การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมิน  
 - การปรบัปรุงฐานขอ้มูลผูป้ระเมิน ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



“แผนการด าเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ.” 

12.การสร้างการยอมรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กับกระทรวงศึกษาธิการ  
 - การหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  
 - การก าหนดกรอบแนวคิดของการประเมินภายนอกร่วมกับต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - การพัฒนาหลักสูตร/ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประเมิน  
 - การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา  
 - การประเมินน าร่อง 
13.ช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 ช่วงปีงบประมาณ 2561 ถ้าการทดสอบระบบการประเมินฯ ที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2560 ไม่มีปัญหาใดๆ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



กำรประเมินภำยนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวอย่างเช่น  
 (1) ทักษะการอ่านเก่ง/จับใจความได้ของนักเรียนชั้น ป.3 และ 
      การเป็นนักอ่านของนักเรียนชั้น ป.4 เป็นต้นไป  
 (2) ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเด็กบกพร่องหรือกลุ่มเรียนช้า(ถ้ามี)  
 (3) ความมีวินัยและความสามารถในการดูแลตนเองของนักเรียนชั้น 
ป.5-6 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



กำรประเมินภำยนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

 สถานศึกษาระดับปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวอย่างเช่น  
 (1) สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอาคาร สถานที่ เครื่องเล่น 
ระบบรถรับส่ง ฯลฯ  
 (2) ความปลอดภัยด้านอาหาร  
 (3) ความปลอดภัยด้านโรคภัยตามฤดูกาล และ  
 (4) ความปลอดภัยด้านสุขภาพจิต ความอบอุ่นในชีวิต การไม่ตี ข่มขู่ ฯลฯ 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



กำรประเมินภำยนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตัวอย่างเช่น  
 (1) นิสัยรักการอ่าน-การอ่านแบบสะสมไมล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 (2) ความพยายามในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกหรือไม่คล่องหรือเรียนช้า 
 (3) ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 



กำรเตรียมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
๑. สร้างความตระหนัก คุณค่า และความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบตัิแกบุ่คลากร 
๒. พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน อย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ตามกฎกระทรวงฯ 
๓. เน้นการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับห้องเรียน 
๔. ยึดกระบวนการท างานเชิงระบบ ด้วยการก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการพัฒนา 

ตรวจสอบและประเมิน และสะท้อนผลการด าเนินงาน 
๕. ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนา  
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 

ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 


