
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



จดุเปล่ียนการประกนัคณุภาพ

• ปรบัมาตรฐานให้สะท้อนคณุภาพ
• สร้างมาตรฐานท่ีเป็น

guideline/quality code

มาตรฐานคณุภาพ
01 • ลดภาระการประเมินท่ียุ่งยาก ภาระเรื่อง

เอกสารประเมิน
• ประเมินแนวใหม่ (expert judgment /peer 

review/ evidence based assessment

กระบวนการประเมิน02

• หน่วยงานต้นสงักดั
• สมศ.

• สถานศึกษา

บทบาทของหน่วยงาน
03 • พฒันาผูป้ระเมินให้มีความรู้ความเข้าใจ

และทกัษะการประเมินแนวใหม่
• ปรบัองคป์ระกอบของผูป้ระเมิน

มาตรฐานผูป้ระเมิน
04



การประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 18 มาตรฐาน

พ.ศ.2546
กฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ. 2546

พ.ศ.2553
กฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553

พ.ศ.2561

กฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561

พ.ศ.2559

มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 4 มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 3 มาตรฐาน

นโยบาย
ปฏิรูประบบประเมนิ

และการประกนัคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 15 มาตรฐาน

65 ตวับง่ช้ี



กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำร

ประกันคุณภำพ พ.ศ.2553

Our Services
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
• 11 มำตรฐำน 
• 15 มำตรฐำน

พ.ศ.2559 นโยบำยปฏิรูประบบประเมิน
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

3 มำตรฐำน

กฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพ 

พ.ศ.2561

1

24 มำตรฐำน

3



ความสมัพนัธแ์ละบทบาทขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษา

Regulator

สมศ.

Supporter

สพฐ./สอศ./สกอ.

Operator

สถานศึกษา/อาชีวะ/

มหาวิทยาลยั

1. รับรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ

2. ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
3. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ให้สถำนศึกษำและต้นสังกัด
น ำไปใช้พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

1. สร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
/Guideline/Quality code /Criteria

2. เตรียมและสนับสนุนสถำนศึกษำให้พร้อม
รับกำรประเมิน (สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
กับสถำนศึกษำเก่ียวกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กำรประเมินแนวใหม่ กำรจัดท ำSAR 
กำรซักซ้อมกำรประเมิน (Mock 
Assessment)

1. พัฒนำสถำนศกึษำใหม้ี
คุณภำพและได้
มำตรฐำน

2. จัดระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ



กฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553

พ.ศ.2553 พ.ศ.2561

ลงวันที่ 11 
มีนำคม 2553

กฎกระทรวง

การประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ลงวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2561

หมวด 1 บททัว่ไป
หมวด 2 การประกนัคณุภาพภายใน
หมวด 3 การประกนัคณุภาพภายนอก

จ านวน 3 หมวด จ านวน 41 ข้อ

ปี2553

• การประกนัคณุภาพการศึกษา
• การจดัระบบประกนัคณุภาพภายใน
• การประเมินคณุภาพภายนอก

จ านวน 5 ข้อ

ปี2561



หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ .ศ. 2553 ไม่
สอดคล้องกับหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่แท้จริง จึงส่งผลให้กำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดควำมซ้ ำซ้อนและคลำดเคลื่อนจำกกำร
ปฏิบัติ ท ำให้ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงและเป็นกำรสร้ำงภำระแก่สถำนศึกษำและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และหน่วยงำนภำยนอกเกินควำม
จ ำเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มีกลไกกำร
ปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภำพใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561

ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดย
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและ
ป ร ะ เ ภ ท ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำ ร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้ง
จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ที่ มุ่ ง คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำร
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี

Internal Quality Assurance: IQA



Internal
Quality Assurance2019

• ด ำเนินกำร
ตำมแผน

• ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 

• ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ

01ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

02จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุง่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
03จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ

04ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
05จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

06จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
07จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน

08จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
.   

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษาพ.ศ.2553

ระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา

• ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

• จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

A
C

T

C
H

E
C

K

D
O

P
L

A
N

• จัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือ



องคป์ระกอบส าคญั
เป็นข้อก าหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ คุณภาพทีพ่งึประสงค์ทีต้่องการให้เกดิขึน้ในสถานศึกษา
มาตรฐานถูกก าหนดขึน้เพือ่ใช้เป็นหลกัเทยีบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
01

เป็นแผนแม่บททีจ่ะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วง
ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยจัดท าไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้เกดิความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินงาน
ตามข้อตกลงทีก่ าหนดร่วมกนัน้ัน

แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา02

เคร่ืองค า้ประกนัว่าเป้าหมายในการท างานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ 
เป็นส่ิงทีย่นืยนัว่าเป้าหมายทีต่ั้งไว้น้ันมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับทีชั่ดเจน

แผนปฏิบติัการประจ าปี03

รายงานประเมนิตนเองของสถานศึกษา อาจมซ่ืีอเรียกแตกต่างกนัไป เซ่น รายงาน การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมนิตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แต่ทั้งนีจ้ะมเีนือ้หาสาระ องค์ประกอบ ของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกนั คอื เพือ่สะท้อนภาพความส าเร็จ
ของการพฒันา คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาทีผ่่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง04



Education
Plan

มาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
: ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 



มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

Holistic Rubric (3 มาตรฐาน 21 ประเดน็)

5 ระดบัคณุภาพ (ก าลงัพฒันา-ยอดเย่ียม)

Analytic Rubric (15 มาตรฐาน 65 ตวับง่ช้ี)

Standard & Indicators

5 ระดบัคณุภาพ (ระดบั 1-5)

วดัและประเมินภาพรวมและรายมาตรฐาน และไม่มีการก าหนด
น ้าหนักคะแนน

ค าอธิบายรายมาตรฐานกว้างๆ
ให้น าเสนอข้อมลูสนับสนุนการตดัสินคณุภาพท่ีชดัเจน

มีการก าหนดระดบัคณุภาพรายมาตรฐาน และภาพรวม
ไม่มีน ้าหนักคะแนน การตดัสินคณุภาพเน้นฉันทามติ และข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ข้อมลูท่ีหลากหลายตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษานัน้ๆ

วดัและประเมินผู้เรียน ครู เป็นรายบคุคล มีการบรรยายระดบัคณุภาพ
รายตวับง่ช้ี มาตรฐาน และก าหนดน ้าหนักคะแนน

ค าอธิบายรายมาตรฐาน ตวับง่ช้ี มุ่งวดัในเชิงปริมาณ (ด้านครแูละผู้เรียน) 

และเชิงคณุภาพ

มีการก าหนดระดบัคณุภาพรายตวับง่ช้ี รายมาตรฐาน รายด้าน และภาพรวม
มีการคิดน ้าหนักคะแนนรายมาตรฐาน รายด้าน และภาพรวม ตามเกณฑก์าร

ประเมินท่ีก าหนดเดียวกนั

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พ.ศ. 2553

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พ.ศ. 2561

Standard & Guideline & Quality code



มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561
ผลกำรเรียนรู้ ที่ เป็นคุณภำพของผู้ เ รี ยนทั้ งด้ ำนผลสัมฤทธิ์ทำง วิชำกำร 
ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำร
คิดประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร กำรมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดี
ต่อวิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย รวมทั้งสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนคุณภำพผู้เรียน

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ

.      

มาตรฐานท่ี 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 4) สุขภำวะ
ทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

มำตรฐำนที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเรียนรู้.      

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนรู้

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ



Educational Objectives

• มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
• มาตรฐานหลกัสตูร
• มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

• มาตรฐานการศึกษาของชาติ • แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้/
แผนการจดัการเรียนรู้

• แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
• แผนปฏิบติัการประจ าปี
• การน าแผนสู่การปฏิบติั

• การวดัและประเมินผลการเรียนรู้
• การประเมินตนเอง การประเมินภายใน
• การประเมินคณุภาพภายนอก
• การทดสอบระดบัชาติ



มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
กระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั

มาตรฐาน 3
Quality
Assurance

เป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 



ห้องเรียนมีคณุภาพ
สู่โรงเรียนท่ีมีคณุภาพ

ส่ือและอปุกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบติัการ และห้องเรียนคณุภาพ

ด้านกายภาพ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั

ด้านกระบวนการ



การจดัการเรียนรู้
• ศึกษา วเิคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
• ออกแบบการเรียนรู้องิมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
• จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
• น าICTมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
• เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ICTในกระบวนการเรียนรู้
• ใช้และพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
• ฯลฯ

คณุลกัษณะของครู
• พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของครู
• มีทกัษะพืน้ฐานในการใช้ส่ือICT

• ศึกษาและพฒันาตนเอง
• ฯลฯ

การวดัและประเมินผล
• ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวธีิการที่

หลากหลาย
• น าเสนอรายงานผลการพฒันาผู้เรียน

ด้วยระดับคุณภาพ
• น าผลการประเมินการเรียนการสอนไป

พฒันาหรือปรับแผนการจัดการเรียนรู้
• ฯลฯ

การส่งเสริม สนับสนุน
• พฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในช้ันเรียน
• ส่งเสริม การป้องกนัปัญหานักเรียนด้วยการ

เสริมสร้างวนัิยเชิงบวก
• ฯลฯ

ห้องเรียนที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เอื้อต่อคุณภำพ
นักเรียนเกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่ำงแท้จริง มีครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ได้คุณภำพ
มำตรฐำนและนักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551

หอ้งเรยีนคุณภาพ



แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา
กบัการประกนัคณุภาพการศึกษา

ชมุชน ผูป้กครอง มลูนิธิ
หน่วยงานต่างๆ

สถานศึกษา

100% 100%

ความโดดเด่น ความมีช่ือเสียง ความเป็นจ าเพาะ
เจาะจงของสถานศึกษา

เอกลกัษณ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้ในตัวผู้เรียนตาม
จุดเน้น วสัิยทศัน์ของสถานศึกษา

อตัลกัษณ์



เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพมาตรฐาน
IQA :
Internal Quality Assurance

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง 
กระชับ สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้
จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 
และระดับชาติ 

ดี
STEP 3

ปานกลาง
STEP 2

ดีเลศิ
STEP 4

ยอดเยีย่ม
STEP 5

2

3

4

5

1

ก าลงัพฒันา
STEP 1



รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐำน
(ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลครูและบุคลำกรข้อมูลนักเรียน
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน สรุปกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำข้อมูลงบประมำณ
สภำพชุมซนโดยรวม สรุปผลกำรประเมินจำกหนว่ยงำน
ภำยนอกและข้อเสนอแนะ ฯลฯ)

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
(มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มำตรฐำนที่ 4
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ผลกำรประเมินภำพรวม)

ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ 
และควำมต้องกำรช่วยเหลือ
(จุดเด่น จุดควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ)

ส่วนท่ี 4 ภำคผนวก
(หลักฐำนข้อมูลส ำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ)

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559



• Infographic Style

ส่วนท่ี 1 บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร
(1-2 หน้า)

 กระชับ รวบรัด จับประเด็นส ำคัญ และ
มีที่มำของหลักฐำนชัดเจน

 เป็นกำรประเมินไม่ใช่แค่บรรยำย 
 สื่อให้เหน็อย่ำงชัดเจนถึงผลกระทบ

ของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือท ำเพือ่
พัฒนำคณุภำพดำ้นต่ำงๆ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูการประเมินตนเอง
• น าเสนอข้อมลูทัว่ไป และตอบค าถาม 3 ข้อ

 กำรวิเครำะห์กำรเรียนกำรสอนและผลงำนของนักเรียน
 กำรวิเครำะห์ควำมคืบหนำ้และผลสมัฤทธิ์ของนักเรียน 

(กลุ่มนักเรียนตำ่งๆ)
 กำรวิเครำะห์ควำมคืบหนำ้และผลสมัฤทธิ์ในอดีตของนักเรียน
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประพฤตแิละควำมปลอดภัยของ

นักเรียน (เช่น กำรโดนท ำโทษ กำรขำดเรียน กำรเกิดเหตุต่ำงๆ ฯลฯ)
 กำรวิเครำะห์ประสิทธิผลของโครงกำรต่ำงๆ ที่โรงเรียนเคยท ำ 

ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรมของนักเรียน
 มุมมองของผู้ปกครอง
 กำรประเมินจำกภำยนอกต่ำงๆ เช่น ผู้ตรวจของกระทรวง สมศ. 

(Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2561



รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) 

02 03
04

ข้อ 1 มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำมีระดับคุณภำพใด 
• ใหร้ะบุระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ น ำเสนอทั้ง

รำยด้ำน จ ำนวน 3 มำตรฐำน และภำพรวมของ
สถำนศึกษำ 

• ระดับคุณภำพประกอบไปด้วย 5 ระดับ คือ ระดับ
ก ำลังพัฒนำ ระดับปำนกลำง ระดับดี  ระดับดีเลิศ 
และระดับยอดเยี่ยม

ข้อ 2 ข้อมูล หลักฐำน และเอกสำรเชิง
ประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้ำง 
• เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ 
• เลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสมและสะท้อนคุณภำพกำร

ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน 
• ลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรที่ไม่จ ำเป็นในกำรประเมิน
• มีควำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินได้ตำมสภำพบริบท

3.แผนงำน แนวทำงพัฒนำคุณภำพ
ให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
หรือคงสภำพอย่ำงไร

น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำคุณภำพใน
ปีต่อไป เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น เช่น ด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรพัฒนำคุณภำพครูในเรื่อง
ต่ำงๆ ด้ำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม ด้ำนระบบ
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ เป็นต้น

01
ข้อมูลทั่วไป
• น ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนให้เหมำะสมตำมบริบท 
• ใช้ภำษำที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย 
• น ำเสนออำจเป็นควำมเรียง ตำรำง แผนภูมิ รูปภำพ หรือกรำฟ 
• เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหำร ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม เป็นต้น

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2561



School Grading กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เน้นกำรประเมินตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสภำพ
จริงของสถำนศึกษำ (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสมและมีกำรสะท้อนคุณภำพกำรดำ
เนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน และมีเป้ำหมำยกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ ลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูล
และเอกสำรที่ไม่จ ำเป็นในกำรประเมิน แต่ข้อมูลที่น ำมำเสนอในรำยงำนผลกำรประเมินต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ บ่งบอกคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ และสำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินได้ตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำนั้น ๆ 

85%
• ค่ำเฉลี่ย O-NET
• ผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรอ่ำน ชั้น ป.1 ระดับดีขึ้นไป 
• ผู้เรียนมีผล NT ระดับดีขึ้นไป 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรวมทกุ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป 
• ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้

เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
• ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม

หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
• ผู้เรียนมีสุขภำพที่ดี 
• ฯลฯ

82%

65%

55%

2561

2560

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีค่าเฉล่ียรวมของ O-NET 50% ขึน้ไป ในรอบ 3 ปี

2559

RT

NT

ค่าเฉล่ียรวมของผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2561

O-NET

90%

45%

30%

: คณุภาพของผูเ้รียน



School Grading

01 02 0403 05

ผลกำรประเมินสมรรถนะ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

คะแนนเฉล่ีย/ร้อยละ
กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ  

ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ

• สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ

• กำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำของ
ชุมชนและสังคม

ร้อยละ/คะแนนเฉล่ีย/ระดบั
คณุภาพ ผู้ปกครองนักเรียนที่รับทรำบ

ข่ำวสำรจำกสถำนศึกษำ 

ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ
ควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ

ร้อยละ/ระดบัคณุภาพ

• กำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตำมสภำพบริบทของ
สถำนศึกษำที่แท้จริง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินเชิงคุณภำพผนวกกับกำรประเมินเชิงปริมำณควบคู่กันไป 

• กำรตัดสินคุณภำพของสถำนศึกษำให้ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนผลงำนหรือกระบวนกำรที่ไม่แยกส่วนหรือแยก
องค์ประกอบในกำรก ำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นกำรประเมินในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำร
ด ำเนินงำน (holistic rubrics) : กระบวนการบริหารและการจดัการ



1. ผู้สอนมีกำรประเมินสมรรถนะในระดับดขีึ้นไป 
2. ผู้สอนสอนตรงตำมวุฒิกำรศึกษำและมีภำระงำนท่ีเหมำะสม 
3. ผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับดีขึ้น

ไป 
4. ผู้สอนมีควำมสำมำรถและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรจัดกำร

เรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 
5. ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
6. ผู้สอนใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
7. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีท ำให้ผู้เรียนค้นพบควำมถนัด รู้จัก

อำชีพและแนวทำงกำรศึกษำต่อ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

85%

ครรูอ้ยละ 95 มผีล
ประเมนิสมรรถนะ
ระดบัดมีาก

ครทูกุคนไดส้อนตรง
ตามวุฒิ

ครรูอ้ยละ 95 ไดร้บัการ
อบรมโครงการคปูองครู
และไดน้ าความรูม้า
พฒันาการเรยีนการสอน

ครรูอ้ยละ 80 ไดร้บั
รางวลัครดูใีนดวงใจ

มคีรแูกนน าและครู
ตน้แบบดา้นโครงงาน

ครรูอ้ยละ 95 จดัท าสือ่
การสอนแบบออนไลน์
และใช้ ICT ออกแบบ
การจดัการเรยีนรู้

School Grading
: กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนภำยในของสถำนศึกษำ ให้สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย
และเกณฑ์กำรประเมินตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยให้ยึดหลักกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ และ
สะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

ระดบัคณุภาพ



แนวทางขบัเคล่ือน
ส่ือสารสร้างความเข้าใจ
มาตรฐานการศกึษา รปูแบบการประเมนิแนวใหม่
การจดัท ารายงานการประเมนิตนเองแบบใหม่.1

ก าหนดผูร้บัผิดชอบ
เป็นพีเ่ลีย้ง ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า เน้นการมสีว่นรว่ม2

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพฯ/แผนปฏิบติัการฯ
น าแผนสูก่ารปฏบิตัติามกรอบเวลา3

ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สะทอ้นผลการด าเนินงาน และน าผลไปใชพ้ฒันา4

จดัท า SAR และซกัซ้อมการประเมิน
จดัสง่ SAR ใหต้น้สงักดั รว่มมอืกบั สมศ.ในการใหข้อ้มลู
การประเมนิคุณภาพภายนอก

5





ระยะท่ี 1 ประเมินโดย สมศ.

ระยะท่ี 2 ติดตามเพ่ือพฒันาโดยหน่วยงานต้นสงักดั

ประเมิน 2 ระยะ

เพ่ิมเทคโนโลยี
ลดภาระเอกสาร

จ านวนวนัประเมิน คณะผูป้ระเมิน
ลดจ านวนการประเมิน (1IQA+1EQA)

Expert Judgment, Holistic Approach 

การวิเคราะหโ์ดย 3P

การประเมินเชิงคณุภาพ

เช่ือมโยง สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพภายใน

ประเมินเพ่ือพฒันา
ไม่ใช่เป็นการประเมินเพ่ือรบัรองหรือไม่รบัรอง

จดุเปล่ียน
การประเมินคณุภาพภายนอก รอบ 4



Thank you


