
ดร.มธุรส  ประภาจันทร์
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การด าเนินงานตามโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิง
ประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน



ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษา

ที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์



สถานศึกษา 15 ประเภท ที่มีบริบทแตกต่างกัน

การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

P

การด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดD

การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา
การติดตามผลการด าเนนิการ

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

C

การท ารายงานผล
การประเมินตนเองA

คุณภาพ

ผู้เรียน

สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน

ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

การจัด

การเรียนการสอน     

ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ

กรอบแนวคิดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชงิประเมิน



สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย สามารถจ าแนกได้เป็น 15 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย

9.   รร.ราชประชานุเคราะห/์ศึกษาสงเคราะห/์เฉลิมพระเกียรติ

10.  รร.คอนเน็กซ์อีดี (ประชารัฐ) ร่วมพัฒนา

11.  รร.มาตรฐานสากล

12.  รร.กองทุนพัฒนาเด็กฯ(กพด.)

13.  รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

14.  รร.ไทยรัฐวิทยา

15.  รร.อนุบาลประจ าจังหวัด

1.   รร.คุณภาพของชุมชน

2.   รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา

3.   รร.ขนาดเล็ก น้อยกว่า 120 คน

4.   รร.แข่งขันสูง

5.   รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 

6.   รร.ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7.   รร. 3 จังหวัดชายแดนใต้

8.   รร.ชายขอบ/เกาะแก่ง/พื้นที่สูง



หลักการและรูปแบบการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

1.      เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินผล หรือการจัดล าดับ

2.      ด าเนินการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการอย่างยืดหยุ่น เหมาะสม เกิดผลการปฏิบัติที่ดี

3.      รูปแบบการตรวจเยี่ยม ให้ค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบที่สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษาและครูผู้สอน และปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด



1. มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 1 - 3 คน 

2. มีการมอบหมายหน้าทีใ่นการตรวจเยี่ยม 

3. มีการตั้งค าถามหลกั

4. มีก าหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

5. แจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่

6. ประสานสถานศึกษาเตรียมบคุลากร
รับการตรวจเยี่ยม

7. ด าเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่
ตามก าหนดการ

1. แนวทางการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน

1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

2. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

3. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน

2. เครื่องมือการตรวจเย่ียมพ้ืนที่เชิงประเมิน

1. การสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบเอกสาร

3. การสังเกตสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน

4. การให้ข้อเสนอแนะ

3. เทคนิคการตรวจเย่ียม
1. ก่อนการตรวจเยี่ยม (Before Site Visit) 

2. ระหว่างการตรวจเยี่ยม (During Site Visit)

3. หลังการตรวจเยี่ยม (After Site Visit) 

4 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ

แนวทางการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

โดยก าหนดสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เขตพื้นที่ละ 3 แห่ง 
ใช้เวลาแห่งละ ½ หรือ 1 วัน

แนวทางในการคัดเลือก
ส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 

ก าหนดการส่งข้อมูล สพฐ.



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
1.1 ก่อนการตรวจเยี่ยม

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน

2. แบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เชิงประเมิน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ 

1. ศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจเยี่ยม 
เช่น ศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ข้อมูล ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ของสถานศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ

2. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่
เชิงประเมิน

2. ศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจเยี่ยม 
เช่น ศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ข้อมูล
ปัจจัยพื้นฐานต่าง  ๆของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ

3. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม 

4. ประสานงานเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาการตรวจเยี่ยม 
และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
พื้นที่เชิงประเมินและสถานศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยม

321



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
1.2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม

1.ชี้แจงกระบวนการและวัตถปุระสงค์ของการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษา ก าหนดการในการตรวจ   
เยี่ยมแก่สถานศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมทราบ

2. ด าเนินการตรวจเยี่ยมตามประเด็นที่ก าหนดไว้

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ 

1. ด าเนินการตรวจเยี่ยมตามประเดน็ที่ก าหนดไว้

2. ร่วมน าเสนอผลการตรวจเยีย่มด้วยวาจาพร้อมกับ
คณะกรรมการตรวจเยีย่มพ้ืนที่เชิงประเมิน

1. ด าเนินการตรวจเยี่ยมตามประเดน็ที่ก าหนดไว้

2. ร่วมน าเสนอผลการตรวจเยีย่มด้วยวาจาพร้อมกับ
คณะกรรมการตรวจเยีย่มพ้ืนที่เชิงประเมิน

3. งานอื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เชิงประเมินมอบหมาย

321

3. น าเสนอผลการตรวจเยีย่มดว้ยวาจาให้
สถานศึกษาทราบ



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
1.3 หลังการตรวจเยี่ยม

1. ก าหนดการประชุมเพ่ือสรุปผลการตรวจเยีย่ม

2. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ
รายงานผลการตรวจเยีย่ม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ 

1. ด าเนินการตรวจเยี่ยมตามประเดน็ที่ก าหนดไว้

2. ร่วมน าเสนอผลการตรวจเยีย่มด้วยวาจาพร้อมกับ
คณะกรรมการตรวจเยีย่มพ้ืนที่เชิงประเมิน

1. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจเย่ียม
สถานศึกษา

321

3. น าเสนอผลการตรวจเยีย่มตอ่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

3. งานอื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่เชิงประเมินมอบหมาย



จรรยาบรรณของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาด้วยตนเอง ไม่สร้างภาระ บูรณาการกับงานประจ าที่ต้องนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน เป็นพ่ีเลี้ยง ไม่มอบหมายต่อ
ให้ใครที่ไม่มีหน้าที่ในการตรวจเย่ียม

01

มีความเที่ยงตรง ไม่ล าเอียง เป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 02

มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบรายงานสิ่งที่ค้นพบตามความเป็นจริง มีเหตุผล และสามารถใช้หลักฐานสนับสนุนเชิงวิชาการ03

ไม่ให้อิทธิพลใด ๆ มาเบี่ยงเบนผลการตรวจเยี่ยมให้ผิดแผกไปจากความเป็นจริง และไม่รายงานเท็จหรือปกปิดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง04

ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีงของตนหรือช่ือเสยีงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน05

ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจเย่ียมสถานศึกษา เช่น การต้อนรับหรือการรับรองเกินความเหมาะสม รางวัล ของขวัญ ฯลฯ06

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์07

รักษาความลับและข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจเยี่ยมอย่างเคร่งครัด08

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อืน่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม09



หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ที่ ศธ04004/ว828 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งงบประมาณเพื่อด าเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สพฐ. ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10,800 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการตรวจเยี่ยม
พื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา


