
หลักการ แนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โครงการส่งเสรมิเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสําคญัและหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 

วันพุธที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 



วิสัยทัศน์



จากวิสัยทัศน์เชื่อมโยงสู่การประเมิน

• เรียบง่าย 

ส่งผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต้นสังกัด

ร่วมพัฒนากับหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจ 
สถานศกึษามีคณุภาพ

• ลดภาระด้านเอกสาร

• ร่วมมือสู่มาตรฐาน

• ประเมินภายนอกอย่างมีสุข
และยั่งยืน



ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....

โดยสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงฯ มีดังนี้
๑) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) กําหนดบทนิยาม “สถานศึกษา” “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” “มาตรฐานการศึกษา” “การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน” “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” “การประกันคุณภาพ
ภายใน” “การประกันคุณภาพภายนอก” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย



๓) กําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละแห่งเป็นประจําปี ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแลมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษานี้

ร่างกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....



ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ....

        ๔) กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาที่
ได้รับรายงานผลการประเมินของสถานศึกษาติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการ
ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น แล้ว
จัดส่งไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ
      ๕) กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจในการวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง



กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

๑. แนวคิดหลัก
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่กําหนดและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability)

๒) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วย
กระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(Empowerment)



๒. วัตถุประสงค์
• สร้างมาตรฐานการประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) และ

ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ
และทุกกลุ่มประเภท และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
สําหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท เพื่อให้เกิดกลไกการ
ขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษา
และ   การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและ
ความคาดหวังของประเทศ 

• ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะทอ้นคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทัง้ 
รายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อใหข้้อมลูแก่รฐับาลในการ
พิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนา ที่นําไปสู่การจดัสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา



๓. เป้าหมาย
มีมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 

กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา



๑. ด้าน

๒.องค์ประกอบ

๓. ประเด็นพิจารณา

๔. เกณฑ์การพิจารณา

๕. การตัดสินระดับคุณภาพ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

กรอบมาตรฐาน
การประเมิน

คุณภาพภายนอก  
ประกอบด้วย



คณะผูป้ระเมิน ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. ผูท้รงคุณวฒุจิาก สมศ.
๒. ผูท้รงคุณวฒุจิากหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่เป็นอิสระจากการตรวจ

คณะผู้ประเมินของ สมศ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



คณะผู้ประเมินดําเนินการ
ประเมินสถานศึกษาตาม

กระบวนการที่ สมศ. กําหนด

วิธีการดําเนินการ

จัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์
ที่ สมศ.กําหนดผ่านระบบ AQA

ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
ที่จะได้รับการประเมิน   

เสนอผู้อํานวยการ สมศ. พิจารณา
เห็นชอบ รายชื่อคณผูป้ระเมินและ

รายชื่อสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาและ
คณะผู้ประเมินภายนอก
(ไม่ระบุวันเข้าประเมิน)

ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR ร่วมกับ
ผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เบื้องต้นของสถานศึกษาพร้อมทั้ง

ขอหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมิน และประเมินผู้ประเมิน 

ผ่านระบบ AQA

ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ
คุณภาพรายงาน (E-Report)  และนําส่งพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (E-Document) 
 เข้าระบบ AQA



๑. ผลการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ.
๒. ผลการประเมินตามนโยบายหรือจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
๓. สรุปภาพรวมของผลการประเมินของสถานศึกษา
๔. แผนงานการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม (หลัก 3i) 

ประกอบด้วย
๑. ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๒. ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
๔. งบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการ 

 รปูแบบรายงานผลการประเมิน



• บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
• สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
• การติดตามและพัฒนาจากผลการประเมิน สรุปการพัฒนาเป็น 

๓ รูปแบบ โดยหลัก 3i ดังนี้
๑. การแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 

(Internal Correction)
๒. การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement)
๓. การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation)

ระยะการติดตามและพัฒนา



วัฒนธรรมการประเมิน
(ที่ไม่พึงประสงค์)

ส่งผลให้

ยกเลิกการประเมิน



วฒันธรรมการประเมิน (ทีไ่ม่พึงประสงค์)  

• การเกณฑ์นักเรียน ครู มาตั้งแถวยืนต้อนรับตั้งแต่หน้าประตู
โรงเรียน

• การจัดขบวน จัดวงดนตรี การแสดง การแห่แหนผู้ประเมิน
ตั้งแต่หน้ารั้วโรงเรียน

• การตั้งแถวนักเรียน ครู โบกธง โบกมือ ตั้งแต่หน้าโรงเรียน
• การลงทุนสูง เพื่อจัดเตรียมดอกไม้พวงมาลัย เพื่อต้อนรับ
ผู้ประเมิน



• การจัดทําป้ายไวนิล ป้ายต้อนรับ ซึ่งเป็นการลงทุนสูง 
เพื่อต้อนรับผู้ประเมิน

• การเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายชื่อผู้ประเมิน เช่น 
ป้ายไม้สัก 

• การลงทุน เช่าชุด การแสดง แต่งหน้า แต่งตัว เพื่อการแสดง
ไม่กี่นาที

• การปลุกให้นักเรียนตื่นตั้งแต่ไก่โห่ เพื่อมาเตรียมต้อนรับ
ผู้ประเมิน

วฒันธรรมการประเมิน (ทีไ่ม่พึงประสงค์)  



• จัดซุ้มดอกไม้ มุมดอกไม้ไว้ประดับตกแต่งที่เกินความจําเป็น
• การเสียเงิน เสียเวลาซื้อผ้ามาผูกโบว์ จัดเป็นริ้วหน้าห้อง
ประชุม

• การจัดเตรียมพรมแดง หรือจัดทําทางเท้าเปน็กรณีพิเศษ
ให้ผู้ประเมินเดินในระหว่างการประเมิน

• การจัดเตรียมนักเรียนไว้เดินตามผู้ประเมินระหว่างลงประเมิน

วฒันธรรมการประเมิน (ทีไ่ม่พึงประสงค์)  



• การจัดเตรียมนักเรียนไว้คอยเดินประกอบแนะนํา และจูงมือ
ผู้ประเมิน

• จัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ไว้แสดงต่อหน้าผู้ประเมิน ทีน่อกเหนือ
จากกิจกรรมปกติของโรงเรียน

• การจัดสํารับ อาหารที่หรูหราและสร้างภาระให้โรงเรียน
• การเตรียมการแบบหามรุ่มหามค่ํา เพื่อเตรียมรับการประเมิน
เพียงไม่กี่วัน

วฒันธรรมการประเมิน (ทีไ่ม่พึงประสงค์)  



• การให้นักเรียน บางคนหยุดเรียน หรือ ครูบางคนหยุดงานใน
วันที่วันประเมิน

• การเตรียมของขวัญ ของที่ระลึกที่มีราคาแพง
• ให้เอกสิทธิ์บางอยา่งแก่ผู้ประเมิน และให้การยกย่องจน
กลายเป็นสมมติเทพ

วฒันธรรมการประเมิน (ทีไ่ม่พึงประสงค์)  



ขอบคุณค่ะ
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