
ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยปฏิรูป 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



จุดเน้นที่ 3 ยุทธศำสตร์ปฏริูปกำรศึกษำ “การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา” 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 



1. ควำมสอดคล้องของ Quality code/มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

2. ระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในที่ง่ำยและชัดเจน 
3. กำรพัฒนำ Self Assessment Report ของสถำนศึกษำ 
4. กำรซักซ้อมและท ำควำมเข้ำใจกับระบบกำรประเมินแนวใหม่ (Peer 

review/Expert judgement) แก่สถำนศึกษำและผู้เก่ียวข้อง 
5. กำรก ำหนดวิธีกำรได้มำของผู้ประเมิน 
6. กำรอบรมและพัฒนำผู้ประเมิน 



ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ 

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

อ.เพ็ญนภา  แก้วเขียว อ.ผ่องศรี  พรรณราย 



แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1. พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน (จัดพิมพ์คู่มือประเมินคุณภำพภำยใน และคู่มือ SAR ตำมกรอบมำตรฐำนฯ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลำคม 
2559 ให้แก่เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน 30,000 เล่ม)  

2. พัฒนำมำตรฐำนของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน จ ำนวน ๓,๐๐๐ คน ตำมมำตรฐำนและกำรประเมินแนวใหม ่
3. จัดสรรงบประมำณเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพแนวใหม่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำท่ีจะเข้ำรับกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (รุ่นแรก) จ ำนวน ๗,๐๘๙ แห่ง  
4. จัดสรรงบประมำณให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อวิจัยและพัฒนำระบบกำรประเมินและประกันคุณภำพฯ ระดับเขตพื้นท่ี  (จ ำนวน 40 เขต) 
5. จัดสรรงบประมำณติดตำมตรวจสถำนศึกษำ จ ำนวน 30,893 แห่ง (สังกัด สพป. สพม.และ สศศ.) 
6. พัฒนำเครื่องมือและกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบฯ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
7. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อก ำกับติดตำมกำรบริกำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน 125 เขตพื้นท่ี 
8. พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนแก่บุคลำกรระดับเขตพื้นท่ี จ ำนวน 220 คน 
9. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วยระบบ ONLINE  
10.พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
11.พัฒนำระบบกำรประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน  
12.พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบกำรศึกษำ 



ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

(ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559) 



ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 



มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

(ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559)  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล  



รำยละเอียดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

• ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
• ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  
• ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
• ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
• ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบระดับชำติ 
• ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำนตำมช่วงชั้น  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
• กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
• ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
• กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
• สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 



มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
  ๑. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ๒. กำรวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 
   2.1 กำรวำงแผนและด ำเนนิงำนพฒันำวิชำกำรทีเ่น้นคุณภำพของผูเ้รียนรอบด้ำนทกุ    
    กลุ่มเป้ำหมำยและด ำเนินกำรอย่ำงเปน็รูปธรรม 
   2.2 กำรวำงแผนและด ำเนนิงำนพฒันำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
   2.3  กำรวำงแผนกำรบรหิำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ  
   2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     อย่ำงมีคุณภำพ 
  ๓. กำรมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝำ่ย และกำรร่วมรับผดิรับชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำใหม้ี  
          คุณภำพและได้มำตรฐำน  
  ๔. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

รำยละเอียดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 



มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภำพ  

  
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล  
  กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  

รำยละเอียดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 



อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04004/ว62  
ลงวันที่ 27 ตุลำคม 2559 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใช้มำตรฐำนฯ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เป็นกรอบในกำรวำงแผน           
และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
  - กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  - กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรฯ (วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ ฉบับใหม่ ปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใต้กรอบ 4 มำตรฐำน) 
  - กำรจัดท ำ SAR 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกมีประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 



2. สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของ
มำตรฐำนกำรศึกษำฯ 
 
3. สถำนศึกษำควรวิเครำะห์และทบทวนควำมสอดคลอ้งและควำมเชื่อมโยงของมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ใช้อยู่เดิมกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ ฉบับใหม่ฯ 
 *** อาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีก่ระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้ได้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
*** 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกมีประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 (ต่อ) 



5. ให้ประกำศมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ และจัดท ำเป็น
ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีกำรลงนำมในประกำศโดยผู้บริหำร
สถำนศึกษำและให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รับรู้ร่วมกนั 
 
6. ให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ก ำหนด 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนหลังจำกมีประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 (ต่อ) 



16 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

1. หลักกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและกำรตัดสินระดับคุณภำพตำมมำตรฐำน เป็นไปตำมหลักกำรตัดสินโดย
อำศัยควำมเชี่ยวชำญของผู้ประเมิน (expert judgment)  

2. มีเป้ำหมำยกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำ  
3. เป็นกำรประเมินคุณภำพที่เน้นกำรประเมินตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริงของ

สถำนศึกษำ (Evidence based)  
4. ลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรที่ไม่จ ำเป็นในกำรประเมิน มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน

ได้ตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำนั้นๆ 
5. เลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม และสะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำได้อย่ำง

ชัดเจน  
6. ตรวจทำนผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่

ก ำหนดไว้  
7. ผูป้ระเมินต้องมีควำมรู้อย่ำงรอบด้ำน และวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะกรรมกำรผูป้ระเมิน เพ่ือกำรตัดสินให้ระดับ

คุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  



16 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

8. กำรประเมินคณุภำพภำยในเป็นหน้ำที่ของสถำนศกึษำทีต่้องตรวจสอบและประเมินตนเองตำมสภำพบริบท
ของสถำนศึกษำทีแ่ท้จริง  

9. ผู้ท ำหน้ำทีป่ระเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำด ำเนนิกำรประเมินคณุภำพสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและประเดน็ทีก่ ำหนด  

10. ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินเชงิคุณภำพ แตก่็ยังอำศัยกำรประเมินเชงิปริมำณ  
11. กำรตัดสินคุณภำพของสถำนศกึษำใหใ้ช้เกณฑ์กำรใหค้ะแนนผลงำนหรอืกระบวนกำรที่ไม่แยกสว่นหรือแยก

องค์ประกอบในกำรก ำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นกำรประเมินในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนหรือ
กระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวม (Holistic Rubrics)  

12. แจ้งผลกำรประเมินและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และสรุปและเขียนรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) 



16. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

13.สถำนศึกษำสรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและผลส ำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ  

14.น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและต้นสังกัด  
15.เผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชน หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง  
16.เตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน 



ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำกับ 
ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วยระบบ ONLINE 

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำด้วยระบบ ONLINE 

1.กำรประเมิน 
คุณภำพภำยใน 

2.กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 

3.กำรพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

กำรประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
 กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและกำรบริหำร

จัดกำรคุณภำพ 
 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
 กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพฯ 
 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู ้
 กำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ 
 ระบบกำรพัฒนำครู 
 กำรพัฒนำระบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ

ประเมินผล 
 ฯลฯ 

• สถำนศึกษำ 
• หน่วยงำนต้นสังกัด 

• ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
• องค์กรภำยนอก 



ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วยระบบ ONLINE 

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
และมำตรฐำนของ

สถำนศึกษำด้วยระบบ 
ONLINE 

2.ครอบคลุมคณุภำพและมำตรฐำนของสถำนศกึษำ 

4.มีอิสระในกำรน ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

6.สะดวกและง่ำยในกำรบันทกึและน ำเสนอขอ้มูล 

7.มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพือ่กำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน 

3.สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนทัง้เชิงปริมำณและคณุภำพ 

1.สอดคล้องกบัหลักกำรและแนวทำงกำรประเมินและกำร
ประกันคุณภำพภำยในแนวใหม่ 

5.เชื่อมต่อข้อมูลสำรสนเทศในทกุระดบัทีใ่ช้ 



ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วยระบบ ONLINE 

คู่มือกำรใช้งำนระบบฯ หรือ 
คู่มือกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นเข้ำสู่ระบบฯ 

โครงสร้ำงของคู่มือฯ 

ระดับผู้ใช้งำนของระบบฯ  
(สพฐ. + เขตพื้นที่กำรศึกษำ + สถำนศึกษำ) 



ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

  การประเมินภายนอก 



การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
 เตรียมจัดประชุมปฏิบัติการปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 มาตรฐาน) เพื่อน าเสนอ 
  -  สภาปฏิรูปการศึกษา 
  -  คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ สพฐ. 
  -  คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  -  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (กพฐ.) 
  -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทันปีการศึกษา 2560 



การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

  เอกสารเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
 เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เอกสารแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
   เอกสารทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ก าลังอยู่ในช่วงของจัดจ้างพิมพ์คาดว่าจะส่งถึงเขตพื้นที่
การศึกษา ประมาณปลายเดือนธันวาคม 59 ถึงต้นมกราคม 60 เพื่อจัดส่งไปยังสถานศึกษา 
 เอกสารชุดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 



การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

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

  การชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่   
 โอนงบประมาณให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานและ  
การประเมินภายนอกแนวใหม่ ให้แก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอก รอบ 4 
รุ่นแรก 
 



การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

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



การประเมินภายนอก 

  แนวทางการประเมินภายนอก (ปีการศึกษา 2560-2563)   
 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ได้ประชุมเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสรุปส าคัญดังต่อไปนี้  
(เป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่ยังไมผ่่านการรบัรองอย่างเป็นทางการ) 

 
 

CR: FB Jiraprawat Sriwattanasub 



การประเมินภายนอก 
 มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ า ใช้
มาตรฐานและประเด็นตัวบ่งชี้ เหมือนกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 โดย 
 (1) สมศ.จะมีการก าหนด Red Zone Indicators หรือ Critical 
Indicators ที่ถือเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่สถานศึกษาจะบกพร่องไม่ได้ ถ้าบกพร่อง
ในตัวบ่งชี้ส าคัญ จะได้รับการจัดอันดับคุณภาพไม่เกินระดับพอใช้/ปานกลาง
(เกรด C) 



การประเมินภายนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

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



การประเมินภายนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

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



การประเมินภายนอก 
Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  

 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตัวอย่างเช่น  
 (1) นิสัยรักการอ่าน-การอ่านแบบสะสมไมล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 (2) ความพยายามในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกหรือไม่คล่องหรือเรียนช้า 
 (3) ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 (2) จะมีการก าหนดตัวชี้วัดที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนาตนเองให้มี 
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเยาวชนตามเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ ด้านกีฬา  ด้านจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม  
ด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์-คิดสังเคราะห์ 
ด้านทักษะชีวิต ฯลฯ...สถานศึกษามีโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นเลิศทาง
ใดทางหนึ่งหรือหลายทาง เป็นความโดดเด่นที่พร้อมส าหรับการพิสูจน์ ตรวจสอบ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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 การก าหนดน้ าหนักคะแนนในการประเมินภายนอก ให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา หรือผลที่ปรากฏต่อนักเรียน (ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนด้านคุณภาพหรือพัฒนาการของผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 50  
ของคะแนนเต็ม) ทั้งนี้ การให้น้ าหนักคะแนนจะปรากฏเป็น 2 ส่วน คือ  
 1) การแจงนับร้อยละของเด็กที่ประสบความส าเร็จระดับดี-ดมีาก  
     (Absolute Model) 
 2) การแจงนับร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสูง เมื่อเทียบกับฐานเดิมตอนแรกรบั 
     (Growth Model) 
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 การใช้ Advocacy Model หรือการเสริมแรงเชิงบวก ด้วยการชื่นชม ยินดี 
ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่โดดเด่นเฉพาะทาง หรือหลายทาง หรือโดดเด่น
ในภาพรวม จ าแนกตามแผนที่ภูมิศาสตร์ หรือตามภูมิภาค เพื่อประชาชนได้ร่วม
ชื่นชมและใช้บริการ รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
อปท. เทศบาล หรือต้นสังกัดที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมียม(สีเขียว) ทุกระยะ 1 ปี 
(โดยในชั้นต้นจะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินรอบที่ 2-3 เป็นข้อมูลในการจ าแนก
ระดับคุณภาพและประกาศเกียรติคุณ) 
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 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กพพ.) และ สมศ.จะใช้กลไกการสรุปและจัดท ารายงานการประเมินภายนอก 
เป็นระยะ ๆ ในลักษณะของบทสรุปส าหรับผู้บริหาร(Executive Report) 
เสนอต่อสาธารณะชน เครือข่ายผู้ปกครองแห่งประเทศไทย และต่อกรรมการ 
นโยบายการศึกษา(Supper Board) เป็นระยะ ๆ เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานต่อเนื่อง 
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 การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินภายนอกถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่ส าคัญ
ที่มีบทบาทในการท างานร่วมกับ สมศ. ที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้มีศักยภาพสูง และเติมเต็มความรู้ ทักษะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง 



สวัสดีครับ 


