
จุดเปลีย่นและแนวทางการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศน.สุทิศา  เลาธนไพบูลย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 



รายชื่อโรงเรียนท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

(ระยะท่ี 1) จ ำนวน 2 โรงเรียน

ท่ี โรงเรียน

1 อนุบำลนครสวรรค์

2 พยุหะศึกษำคำร



(ระยะที่ 2) จ ำนวน 15 โรงเรียน

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน

1 วัดท่ำทอง 8 บ้ำนท่ำจันทน์ (ส ำลีฯ)

2 วัดหนองปลิง 9 วัดคลองยำง

3 บ้ำนช่อกระถินพัฒนำ 10 วัดคลองเกษมเหนือ

4 วัดบำงม่วง 11 วัดบำงมะฝ่อ

5 วัดสมำนประชำชน 12 วัดนำกลำง

6 ศึกษำศำสตร์ 13 อนุบำลพยุหะคีรี

7 สังข์บุญธรรมรำษฎร์นุสรณ์ 14 วัดบ้ำนบน

15 เขำทอง

รายชื่อโรงเรียนท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่



วัตถุประสงค์ : 
 1) เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินแนวใหม่

 2) เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการซักซ้อม                     

การประเมิน (Mock Assessment)จากหน่วยงานต้นสังกัด

 3) เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสมศ. 

( สมศ.จะลงพื้นทีต่ั้งแต่ พฤศจิกำยน 2562 เป็นต้นไป )
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เนื้อหาที่จะทบทวนในวันนี้ : 
 1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 2) แนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 

 3) การจัดท า Self - Assessment Report : SAR แนวใหม่

 4) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่  รอบสี่













กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561
(20 กุมภำพันธ์ 2561)

 ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ              
การติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษาโดยมีกลไก                
ในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา                     
ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่น     
ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน  



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

บทบาทของสถานศึกษา

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา” 

1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

(ประกำศเม่ือวันท่ี 6 สิงหำคม 2561)

2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจดักำรศกึษำ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

3) ด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

4) มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยใน 

ปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน



กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา” (ต่อ)

5) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร

6) จัดส่งรำยงำน SAR (Self - Assessment Report) ให้หน่วยงำนต้นสังกัดมี
๗) พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมข้อเสนอแนะของหน่วยงำนต้นสังกัด, 
สมศ.   

8) ให้ควำมร่วมมือกับสมศ.ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือปรบัปรุง
และพัฒนำคุณภำพตำมข้อเสนอแนะของสมศ.และหน่วยงำนตน้สังกัด



กฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 : 

 บทบำทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

1) ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ (Coach)

2) รวบรวม สังเครำะห์ SAR

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง พัฒนำ

4) ให้ควำมร่วมมือกับสมศ.ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก













มฐ.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม                     

ที่พึงประสงค์

จน.นร.
ระดับดี   
ขี้นไป

จน.นร.
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

ค่าน้้าหนัก คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ

ความ
หมาย

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ตามหลักสูตร

87 120 72.50 2.00 1.45 3 ดี

2.2 เอื้ออาทรและกตัญญู 110 120 91.67 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม

2.3.ยอมรับความคิดเห็น 78 120 65.00 1.00 0.65 3 ดี

2.4.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 95 120 79.17 1.00 0.79 4 ดีมาก

สรุปมาตรฐานที่ 2 5.00 3.81 4 ดีมาก

ตัวอย่ำงกำรให้คะแนนและสรุปผลกำรประเมิน 
(แบบเก่ำ ซึ่งยกเลิกไปแล้ว)











มาตรฐานการศึกษา
ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน

ระดบัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน 

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของผูเ้รียน

มาตรฐานท่ี 1 

คุณภาพของผูเ้รียน

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 2 

กระบวนการบริหารจดัการ

มาตรฐานท่ี 3 

การจดัประสบการณ ์                 

ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจดั               

การเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจดั               

การเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั











เขียนรายงานโดยยึด 3 มาตรฐานและประเด็น
การพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน ไม่มีรูปแบบตายตัว  
สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานฯ  
ที่สะท้อนการด าเนินงานที่แท้จริงของสถานศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สถานศึกษา
สามารถน าไปปฏิบัติได้

หลักการเขียน SAR แบบใหม่



๑. มาตรฐานการศึกษา  “ ระบุระดับคุณภาพ ”

- กระบวนการ/การด าเนินการพัฒนา     
- ผลการด าเนินงาน  จุดเด่น /จุดควรพัฒนา

แนวการเขียนผลการประเมินตนเอง (SAR) แนวใหม่

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น

- แนวทางการพัฒนาในอนาคต

















ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | WWW.ONESQA.OR.TH





ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | WWW.ONESQA.OR.THTH

http://WWW.ONESQA.OR.TH/


สังเกต : สภาพแวดล้อม ด้าเนินงาน บรรยากาศการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนรู้
สัมภาษณ์ : สอบถาม ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ กรรมการสถานศึกษา
ตรวจสอบ : ร่องรอย หลักฐานตามสภาพจริง เอกสาร
ของสถานศึกษา

วิธีการเก็บข้อมูล































ระดับคุณภาพ สพฐ. สมศ.
5 ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม
4 ดีเลิศ ดีมาก
3 ดี ดี
2 ปานกลาง พอใช้
1 ก้าลังพัฒนา ปรับปรุง



วัฒนธรรมการประเมิน

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 
WWW.ONESQA.OR.TH

ที่ไม่พึงประสงค์



ไม่ต้องจัดอาหารที่หรูหราหร

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 
WWW.ONESQA.OR.TH



ไม่ต้องจัดขบวนฟ้อนร้าน้าผู้ประเมิน

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 
WWW.ONESQA.OR.TH



ไม่ต้องเตรียมพรมแดงปูทางเดิน

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 
WWW.ONESQA.OR.TH



ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 

ไม่ต้องจัดเตรียมการแสดงของนักเรียน



ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) | 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่



ไม่ต้องจัดฐานกิจกรรม

ที่นอกเหนือจากกิจกรรมปกติ



ไม่ต้องจัดเตรียมแฟ้มเอกสาร (ที่ไม่จ้าเป็น)



ไม่ต้องจัดท้าป้ายชื่อราคาแพง



ไม่ต้องจัดเตรียมของที่ระลึกทีม่ีราคาแพง



รว่มมอืกนัสรา้ง . . .

ว ัฒนธรรม
การประกนัคุณภาพ

การศึกษา

























ก าหนดการ Mock : เมื่อไร?
: ช่วงระหว่างวันที่ 10 - 20 กันยายน 2562 :
การนัดหมายโรงเรียน Mock : อย่างไร?
: แต่ละทีมประสานและนัดหมายโรงเรียน :




