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คํานํา

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหมีจํานวนนอยลง กระชับ สะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริง 
กําหนดเกณฑและรายการประเมินในลักษณะองครวม (holistic) เนนการประเมินตามสภาพจริงที่ไมยุงยาก 
เพ่ือลดภาระการจัดทําขอมูล เอกสารที่ใชในการประเมิน ปรับกระบวนทัศนในการประเมินที่มีเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา จึงไดมีการสงเสริม
ใหสถานศึกษามีระบบภายในที่เขมแข็งโดยดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุง
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการ
ตามมาตรฐานการศกึษาของแตละระดบั และเกดิประสทิธภิาพในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา และประกาศใช

มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูยการศกึษาพเิศษ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงใหสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับดังกลาว จะเปนประโยชนตอการดําเนินการพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตอไป

      สํานักทดสอบทางการศึกษา
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการตามนโยบายของรัฐบาล :
การพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ความเปนมา

 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเปาหมายมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนกลไกสําคัญที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรกต็าม คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเปนสิง่สําคญัท่ีทุกฝายท่ีมสีวนในการจัดการศกึษาตองตระหนกั
และดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ประกอบกับสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และใหถอืวาการประกนัคณุภาพภายในเปนสวนหนึง่ของกระบวนการ
บรหิารการศึกษาทีต่องดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง โดยมกีารจดัทาํรายงานประจาํป เสนอตอหนวยงานตนสงักดั 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
อีกทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48 หมวด 6) 
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 กระทรวงศกึษาธกิาร โดย นายแพทยธรีะเกยีรติ เจริญเศรษฐศลิป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
มีนโยบายใหปฏริปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกของทกุระดับ
กอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป โดยใหมีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหนอยลง กระชับ 
และสะทอนถงึคุณภาพอยางแทจรงิ เนนการประเมนิตามสภาพจรงิ ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมนิ
เพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน ปรับกระบวนทัศนในการประเมิน
ทีม่เีปาหมายเพ่ือการพฒันาบนพืน้ฐานบรบิทของสถานศกึษา รวมทัง้ใหมกีารพฒันาผูประเมนิคณุภาพภายใน
ใหมีมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือ สามารถใหคําชี้แนะ ใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาไดสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถานศึกษา 
และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว เปนระบบการประเมินแนวใหมท่ีมุงเนนการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม (holistic assessment) โดยจะไมแยกสวนหรือแยก

องคประกอบในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ แตเปนการประเมินในภาพรวมจากผลงานหรือภาพรวม
ของกระบวนการดําเนินงานนั้น ๆ ดังนั้น ในการประเมินตองอาศัยความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ประเมินของผูประเมิน ซึ่งผูประเมินตองศึกษาและรวบรวมขอมูลในภาพรวมทั้งหมด การประเมินและตัดสิน
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาโดยรวมนีต้องใชความเชีย่วชาญ (expert judgment) อยางแทจรงิ ผูประเมนิ
ตองมีความรูรอบดาน และมีการวิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะผูประเมิน เพื่อใหการตัดสินระดับคุณภาพ
มีความเที่ยงตรง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มาตรฐานของผูประเมินจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
 นอกจากนี ้ยงัมขีอเสนอแนวทางในการขบัเคลือ่นการปฏริปูดานการประเมนิและการประกนัคณุภาพ
การศกึษา โดยคณะทาํงานขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา (สปท.) และคณะปฏรูิปการประเมนิและการประกนั
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ รวมกันสรางมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (quality codes) 
และสรางผูประเมินที่มีคุณภาพ (quality inspectors) ใหหนวยงานตนสังกัดใหเตรียมความพรอมและ

สนับสนุนสถานศึกษาใหพรอมรับการประเมิน สื่อสารใหเกิดความเขาใจมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
วิธีการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม ใหคําชี้แนะในการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานที่มีสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนมากที่สุด (ประมาณรอยละ 80 ของสถานศึกษาทั้งหมด) และเปนหนวยงานหลัก
ทีไ่ดรบัมอบหมายจากกระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันามาตรฐานการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา โดยผานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ัง 
ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา 
ไดดําเนินการ “โครงการพัฒนามาตรฐานผูประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
เพือ่มุงพฒันาบคุลากรทีจ่ะทาํหนาทีป่ระเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาใหมคีณุภาพและไดมาตรฐาน 
มีความพรอมดานทักษะการประเมินตาง ๆ ซึ่งจากการดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาว จะชวยสงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง และไดรับการประเมินจากผูประเมิน
ที่มีมาตรฐาน ที่มีความนาเชื่อถือ และสามารถใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนําสูการปฏิบัติได ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.2 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหแกผูบริหาร
สถานศกึษาและบคุลากรจากตนสงักดั และหนวยงานทีเ่กีย่วของ ในการทาํหนาทีป่ระเมนิคณุภาพสถานศกึษา
 2.3 เพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิ แลกเปลีย่นประสบการณจากการทาํหนาทีเ่ปนผูประเมนิคณุภาพ
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 2.4 เพือ่สือ่สารและสรางความเขาใจเกีย่วกบัระบบการประเมนิคณุภาพแนวใหมใหแกผูรบัผดิชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด
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3. เปาหมาย

 3.1 เชิงปริมาณ
   1) คูมอืและเอกสารการสมัมนาเพือ่สือ่สารและสรางความเขาใจดานการประเมนิและการประกนั
คุณภาพการศึกษา จํานวน 2 รายการ
   2) บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการโรงเรียน เขารวมการสัมมนา จํานวน 
2,000 คน 
   3) เอกสารสรุปรูปแบบการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา จากการสรุปผลการวิจัย จํานวน 20 เขตพื้นที่การศึกษา
   4) เอกสารเสริมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันและการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จํานวน 2 รายการ
   5) การประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูทีเ่กีย่วของ 
จํานวน 5 ครั้ง
 3.2 เชิงคุณภาพ
   1) บุคลากรที่เขารับการสัมมนาทุกคนมีความรูความเขาใจองคความรูใหม ๆ สามารถนําความรู
ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง เตรียมความพรอม และ
มีความมั่นใจในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต นํารูปแบบการพัฒนาระบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากการสรุปผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
   3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีและใชสื่อเอกสารเสริมเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
   4) สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดขอคดิเหน็และขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนจากคณะกรรมการ
ไปใชในการวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
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4. การดําเนินงาน

 การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว 
เปนระบบการประเมินแนวใหมท่ีมุงเนนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 
(holistic assessment) โดยจะไมแยกสวนหรือแยกองคประกอบในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ 
แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลงานหรือภาพรวมของกระบวนการดําเนินงาน ดังนั้น จึงตองอาศัยความรู 
ความสามารถ และทกัษะในการประเมนิของผูประเมนิ โดยผูประเมนิตองศกึษาและรวบรวมขอมลูในภาพรวมทัง้หมด 
ซึง่เปนการประเมนิและตดัสนิผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาโดยอาศยัความเชีย่วชาญ (expert judgment) 
ของผูประเมิน ผูประเมินตองมีความรูรอบดาน วิเคราะหขอมูลรวมกันในคณะผูประเมิน เพ่ือการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เพราะผู ประเมินจําเปนตองทําความเขาใจรวมกันเพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น มาตรฐานของผูประเมินจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
 สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดมอบหมายใหสาํนกัทดสอบทางการศกึษาดาํเนนิการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานภายใตสํานักทดสอบทางการศึกษา
เปนผูรบัผดิชอบดาํเนนิการตามนโยบายดงักลาว ท้ังนีก้ลุมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ไดวางแผนการดําเนินการดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกิจกรรมที่ดําเนินการพัฒนาระบบการประเมิน

และประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 4.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   4.1.1 กิจกรรมยอยที่ 1 การสื่อสาร สรางความเขาใจ และเตรียมความพรอมแกสถานศึกษา
ใหพรอมรับการประเมิน 
     เพื่อใหผู แทนหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารสถานศึกษาสามารถทําหนาที่ในการ
รวมเปนคณะกรรมการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องรูปแบบวิธีการประเมินแบบองครวม 
(holistic assessment) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) การประเมินโดยอาศัย
รองรอยเชิงประจักษ (evidences based assessment) การตรวจสอบทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน 
(peer review) เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหรองรอยหลักฐาน มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) แกสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 การประชุมสื่อสาร สรางความเขาใจ และเตรียมความพรอมแกผูแทนหนวยงานตนสังกัด

และผูบริหารสถานศึกษาใหพรอมรับการประเมิน

6



   4.1.2 กิจกรรมยอยที่ 2 การสังเคราะหผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     เปนกจิกรรมเพือ่เตรยีมความพรอมรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกสาํหรบักลุมโรงเรยีน
ประชารัฐ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหมีการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศกึษาทัง้ภายในและภายนอกของทกุระดบักอนจะมกีารประเมนิคณุภาพในรอบตอไป โดยเร่ิมดําเนนิการ
กับกลุมโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 4,500 แหง ที่จะเขารับการประเมินภายนอกรอบสี่เปนรุนแรก ทั้งนี้
กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 กาํหนดใหสถานศกึษาจดัสงรายงานผลการประเมนิตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานทีก่าํกับดแูลสถานศกึษาจดัสงรายงานดงักลาว พรอมกบัประเด็นตาง ๆ  ทีต่องการใหมกีารประเมนิผล
และการติดตามตรวจสอบใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ภาพที่ 3 บรรยากาศการสังเคราะหผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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   4.1.3 กจิกรรมยอยที ่3 การจดัทาํสือ่เสริมแนวทางการปฏบิติังานเพ่ือพัฒนาระบบการประกนั
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     สํานักทดสอบทางการศึกษา ไดจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันและ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชเปนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือพัฒนา 
สงเสริม กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป

ภาพที่ 4 การจัดทําสื่อเสริมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการประกัน

และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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 4.2 กจิกรรมที ่2 โครงการการจดัทาํเกณฑกลางสาํหรบัใหสถานศกึษาใชประเมนิตนเอง เพือ่จดัลาํดบั
คุณภาพของสถานศึกษา (School grading)
   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน พรอมทั้งไดจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษาทีส่อดคลองตามนโยบายการปฏริปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร และเปนไปตามประกาศใหใชมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สํานักทดสอบทางการศึกษาจึงไดกําหนดจัดประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาเกณฑกลางสําหรับใหสถานศึกษาใชประเมินตนเอง เพื่อจัดลําดับคุณภาพของสถานศึกษา 
(School grading) 

ภาพที่ 5 บรรยากาศการจัดทําเกณฑกลางสําหรับใหสถานศึกษาใชประเมินตนเอง

เพื่อจัดลําดับคุณภาพของสถานศึกษา (School grading)
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 4.3 กิจกรรมที่  3 โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและการจัดทําประเด็นเพิ่มเติม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
   เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับกลุ มโรงเรียนที่สมัครใจ
เขารับการประเมิน สํานักทดสอบทางการศึกษาจึงเห็นสมควรใหมีการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและทําขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อสงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป

ภาพที่ 6 บรรยากาศการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

และการจัดทําประเด็นเพิ่มเติม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
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5. ผลการดําเนินงาน

 5.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   5.1.1 ผูเขารับการสัมมนาไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนําความรูไปใชเปนแนวทางในการทําหนาที่ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
   5.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลทําเนียบบุคลากรและผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาผานเกณฑเปนผูประเมินท่ีมีมาตรฐาน ที่สามารถใหคําชี้แนะ ใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาอื่น
ที่ไปประเมินไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาอันจะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

11



 5.2 กิจกรรมที่ 2 โครงการการจัดทําเกณฑกลางสําหรับใหสถานศึกษาใชประเมินตนเอง เพื่อจัดลําดับ
คุณภาพของสถานศึกษา (School grading)
   สถานศกึษามเีกณฑกลางสาํหรบัใชในการประเมนิตนเองท่ีไดรับการยอมรับ โดยไดรับความรวมมอื
จากผูทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากหนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันวิเคราะหกรอบเกณฑกลางสําหรับใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองและ
เพื่อการประเมินตามระดับคุณภาพของสถานศึกษาตอไป

ภาพที่ 7 เกณฑกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 5.3 กิจกรรมที่  3 โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและการจัดทําประเด็นเพิ่มเติม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
   สํานักทดสอบทางการศึกษาพรอมดวยผูแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทํางาน 
และเจาหนาที่จากสวนกลาง รวมกันสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
ประชารัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4,608 แหง พรอมประเด็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่จนไดรายงาน จํานวน 1 ชุด เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สี่ตอไป

6. ประโยชนที่ไดรับ

 6.1 เชิงปริมาณ
   6.1.1 สถานศึกษาได คู มือและเอกสารการสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร างความเข าใจ
ดานการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 รายการ
   6.1.2 บคุลากรระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและผูอาํนวยการโรงเรยีน จาํนวน 2,000 คน ไดเขารวม
การสัมมนาเต็มเวลา 
   6.1.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาระบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 20 เขตพื้นที่การศึกษา
   6.1.4 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดรบัส่ือเอกสารเสริมแนวทางการปฏบิติังานเพ่ือพัฒนาระบบ
การประกันและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จํานวน 2 รายการ
 6.2 เชิงคุณภาพ
   6.2.1 บคุลากรระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและผูบรหิารสถานศกึษาทีเ่ขารบัฟงการชีแ้จง สามารถ
นําความรูไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานวางระบบการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล มคีวามมัน่ใจและพรอมเขารบัการประเมนิ
   6.2.2 บุคลากรท่ีเขารวมการสัมมนาสามารถทําหนาที่เปนผูประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถใหคําชี้แนะ ใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาไดสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง
   6.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัด มีจํานวนผูประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน
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   6.2.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาระบบการประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปปรับและประยุกตใช
ในการดําเนินงานพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
   6.2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสถานศึกษาดําเนินการเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาไดสอดคลองและเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการดําเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
   6.2.6 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง โดยการติดตามชวยเหลือ
จากหนวยงานตนสังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   6.2.7 สถานศึกษานําข อเสนอแนะและขอคิดเห็นที่ได จากการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นําไปประกอบการพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษามีความเขมแข็งตอไป
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ที่ปรึกษา
 นายสุเทพ  ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายพีระ  รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผูจัดทํา
 นางสาวมธุรส  ประภาจันทร ผูอาํนวยการกลุมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
  สํานักทดสอบทางการศึกษา
 นางสุอารีย  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักทดสอบทางการศึกษา
 นางสาวอนงนาฏ  อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
 นางสาวยลดา  โพธิสิงห พนักงานจางเหมาบริการ สํานักทดสอบทางการศึกษา
 นายสทาน  พวกดอนเค็ง พนักงานจางเหมาบริการ สํานักทดสอบทางการศึกษา
 นางสาวปทิตตา  ฉายแสง พนักงานจางเหมาบริการ สํานักทดสอบทางการศึกษา

ออกแบบปก
 นางสาวอนงนาฏ  อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
 นางสาวยลดา  โพธิสิงห พนักงานจางเหมาบริการ สํานักทดสอบทางการศึกษา

บรรณาธิการกิจ
 นางสาวมธุรส  ประภาจันทร ผูอาํนวยการกลุมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
  สํานักทดสอบทางการศึกษา
 นางสุอารีย  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักทดสอบทางการศึกษา 
 นางสาวอนงนาฏ  อินกองงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักทดสอบทางการศึกษา 

คณะผู�จัดทํา
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