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ค าน า 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัด
การศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ 
มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ 
และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน
เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มี
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
สถานศึกษา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองตามนโยบายของรัฐดังกล่าว รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้น
ของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้รับการ
อนุมัติแผนการด าเนินงานในงบบูรณาการ “โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ” 
เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคลากรที่จะท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ซึ่งองค์ประกอบของผู้ประเมินตามนโยบายการปฏิรูปฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรจาก 
3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 2) ผู้แทนจากต้นสังกัด และ  
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ือเตรียมผู้ประเมินให้มีความพร้อมในด้าน
ทักษะการประเมินต่างๆ ให้กับผู้ที่แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิดการสะท้อนคิดในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผลท าให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง ต่อไป 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเล่มนี้ จึงเป็นเอกสารที่จะน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านการประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้บรรลุตามเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

ตอนที่ 1 
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 

และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

  

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของคนไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วน 
ในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ประกอบกับสาระส าคัญ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 2545  
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเ พ่ือรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา 48 หมวด 6) 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์
ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้มีการพัฒนา 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษา 
แก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

การเปลี่ยนแปลงของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าว เป็นระบบการประเมินแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม (holistic 
rubrics) ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยจะไม่ แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการ
ประเมินผลงานหรือกระบวนการ แต่ เป็นการประเมิน ในภาพรวมของผลงานหรือภาพรวม 
ของกระบวนการด าเนินงานนั้นๆ ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประเมิน 
ของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นการประเมินและ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) ผู้ประเมิน 
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ต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมิน เพ่ือการตัดสินระดับ
คุณภาพผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น มาตรฐาน
ของผู้ประเมินจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง  

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะท างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (สปท.) และคณะปฏิรูปการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
(quality codes) และสร้างผู้ประเมินที่มีคุณภาพ (quality inspectors) หน่วยงานต้นสังกัดให้เตรียม
และสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจวิธีการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมินตนเองแบบใหม่  
ให้ค าชี้แนะในการจัดการของสถานศึกษา ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ด้วยเหตุนี้  ในปีงบประมาณ 2560 ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้รับการอนุมัติ 
แผนการด าเนินงานในงบบูรณาการ “โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน” เพ่ือมุ่ งพัฒนาบุคลากรที่จะท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความพร้อมในด้านทักษะการประเมินต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ การตั้งค าถาม การเขียนรายงานผลการประเมิน รวมทั้งการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมในเชิงพัฒนาที่สถานศึกษาสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  
ซึ่งองค์ประกอบของผู้ประเมินตามนโยบายการปฏิรูปฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 2) ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้าน  
การประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกสังกัด และผู้แทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งผู้แทนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรมพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษาอ่ืนๆ) เพ่ือให้มีผู้ประเมินที่มีมาตรฐานส าหรับเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภ ายน อก ร่ ว ม กั บ ส านั ก งาน รั บ รอ งแ ละป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า  (อ งค์ ก ารม ห าชน )  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 
หน่วยงานละ 6 – 12 คน รวมจ านวนประมาณ 2,000 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) สถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ได้รับค าแนะน า แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ประเมินที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการยอมรับ 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินที่สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาที่ไป
ประเมินได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากร 
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติและ 
จ านวนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้  โดยเฉลี่ยเขต/หน่วยงานละ  
6 - 12 คน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กรมพลศึกษา และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น 

4.2 ระยะเวลาที่ ใช้ ในการสัมมนา คือ  ปี งบประมาณ  2560  ในช่ วงระหว่างวันที่  
16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 แบ่งการสัมมนาออกเป็น 8 จุดๆ ละ ๔ วัน กระจายตามภูมิภาค 
ดังนี้ 
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ที่ จุดสัมมนา วันที่ สถานที่ 
ผู้เข้ารบัการ

สัมมนา 

หน่วยงาน 

ที่เกีย่วข้อง 

วิทยากร

และ

เจ้าหน้าที ่

รวม หมายเหตุ 

1 อุดรธาน ี 16 -19 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมเซ็นทารา 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์อดุรธานี 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

261 12 45 318 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

2 อุดรธาน ี 19 - 22 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ อดุรธานี อ.เมือง จ.
อุดรธาน ี

234 12 45 291 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

3 สงขลา 25 - 28 
กรกฎาคม 
2560 

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

273 12 45 330 ภาคใต ้

4 เชียงใหม ่ 1 - 4 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมคุม้ภูค า อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

275 15 45 335 ภาคเหนือ 

5 บุรีรัมย ์ 8 - 11 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเทพนคร อ.เมือง  
จ. บุรีรัมย ์

306 15 48 369 ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

6 กรุงเทพ 
มหานคร 

15 - 18 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์  
เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

222 36 45 303 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

7 กรุงเทพ 
มหานคร 

21 -24 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

228 39 45 312 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันตก 

8 ชลบุร ี 28 - 31 
สิงหาคม 
2560 

โรงแรมเวลคมั จอมเทียน บีช 
พัทยา จ.ชลบุร ี

201 36 45 282 ภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก 

   รวม 2,000 177 363 2,540  

 
 
 
 
 
 



…๕ 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาแนวใหม ่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน มีข้ันตอนการด าเนินงาน 3 ระยะดังนี้ 
5.1 ระยะการเตรียมการ  

1) ก าหนดทีมงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ คือ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดให้มีคณะท างานจากหลายฝ่ายเข้าร่วมโครงการสัมมนา เช่น อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอืน่  

2) วางแผนและออกแบบการจัดท าเอกสารคู่มือการสัมมนา 
3) จัดท าเอกสารและคู่มือประกอบการสัมมนา 
4) ส ารวจและรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลบุคลกรจากทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน  

ต้นสังกัดของสถานศึกษาอ่ืนๆ  
๕) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา และช่วงระยะเวลาการสัมมนา 

5.2 ระยะการสัมมนา เป็นขั้นตอนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
สัมมนาเพ่ือชี้แจงสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสัมมนา
แบ่งออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ ๑ ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รูปแบบและแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยที่ ๒ ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ประกอบด้วยเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในเรื่อง การวิเคราะห์กรอบ ประเด็น และการออกแบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทักษะการสังเกต การตั้ งค าถาม  และ 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การตีความ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการสรุปความ 
การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

รูปแบบการสัมมนามีทั้งการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม การทดสอบ
ความรู้ของผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งก่อนและหลังการสัมมนาเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ 
การสัมมนา และจัดทีมวิทยากรประเมินการร่วมกิจกรรมและผลงานในแต่ละกิจรรมของผู้เข้าร่วม 
การสัมมนาเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและบันทึกสรุปผลการสัมมนา 

5.3 ระยะหลังการสัมมนา หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
จะได้รับวุฒิบัตรและการประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และคัดเลือกรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสัมมนาส่งให้ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ตามจ านวนที่ก าหนด เพ่ือเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

๖. บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานแต่ละระดับ 
6.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ศึกษาวิจัย/พัฒนารูปแบบและคู่มือการสัมมนา 
 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา

อ่ืนๆ เพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการสัมมนาตามคุณสมบัติและจ านวนที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 บริหารจัดการโครงการสัมมนา ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และอ่ืนๆ 
 จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีผลการสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และเผยแพร่/ประกาศรายชื่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ รับทราบ 

6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 คัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดตามคุณสมบัติและจ านวนที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อบุคลากรดังกล่าวให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเข้ารับการสัมมนาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 เผยแพร่/ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการสัมมนาผ่านเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

 ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษา และเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
7. บทบาทของผู้เข้ารับการสัมมนา 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีหน้าที ่ดังนี้ 
๗.๑ รบัฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร 
๗.๒ รับการทดสอบก่อนและหลังการสัมมนา และท ากิจกรรมในการสัมมนาทุกกิจกรรมทั้งงาน

เดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะงานที่วิทยากรชี้แจง 
๗.๓ เปลี่ยนประธานและเลขานุการกลุ่มทุกวัน หรือตามความเหมาะสม เพ่ือกระจายให้ทุกคน

มีโอกาสเป็นประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
๗.๔ ปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย ระดมพลังสมอง และสรุป

ความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้จากกิจกรรมการสัมมนา 
๗.๕ ส่งผลงานจากการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมให้วิทยากรตรวจสอบ และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนางาน 
๗.๖ เข้าร่วมรับการสัมมนาตลอดช่วงระยะเวลาของการสัมมนา และร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 



…๗ 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศชื่อขึ้นทะเบียนไว้จะต้องท าหน้าที่ใน
การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษาอื่นๆ และผู้เข้ารับการสัมมนาที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อให้เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
จะต้องเข้ารับการพัฒนาและท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ตามท่ีส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนด 
 
8. กระบวนการสัมมนา 

กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน มีลักษณะของกิจกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 

๘.๑ การให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้รับ ฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามหลักสูตรการสัมมนา และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาซึ่งเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ได้มีการพัฒนาต่อยอด และ  
เพ่ิมศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสะท้อนผลในการด าเนินงานปัจจุบัน 

๘.๒ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลงมือปฏิบัติงาน (workshop) ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
เนื้อหา หลักสูตรการสัมมนา และก าหนดแนวทางการน าความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและการให้
ความรู้โดยวิทยากรสู่การปฏิบัติจริง เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการท างานในภาวะ
ปกตขิองผู้เข้าร่วมสัมมนาส าหรับการวางแผนและเรียนรู้ระหว่างการสัมมนา 

๘.๓ การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสัมมนา 
โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ใช้เทคนิคการกระตุ้น ยั่วยุ ชี้แนะ วางเงื่อนไข 
เสริมแรง และท้าทายความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

8.4 การให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้การสังเกต การสัมภาษณ์  
การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ การสรุปผล การเขียนรายงาน และการฝึกการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๙. เงื่อนไขความส าเร็จของการสัมมนา 

การสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในครั้งนี้ มีเงื่อนไขความส าเร็จ
สรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

๙.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนต้องเปิดใจ ตั้งใจ รับฟัง เรียนรู้ และลงมือฝึกปฏิบัติในทุกกิจกรรม
ตามโครงสร้างหลักสูตรการสัมมนา 

๙.๒ กิจกรรมการสัมมนาต้องส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา และสร้างบรรยากาศของกิจกรรมการสัมมนาที่มีเหตุผลในการอภิปราย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

๙.๓ วิทยากรต้องสนับสนุน กระตุ้น ยั่วยุ ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดการเรียนรู้ด้วยการสร้าง
และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

๙.๔ จัดแหล่งวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการสัมมนา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ใช้ในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

๙.๕ เนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนามีจ านวนมาก การบริหารจัดการสัมมนาต้องมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการเวลา การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา และการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์  
ที่เพียงพอ เหมาะสม สะดวก และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีท าเนียบรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รวมทั้งมีศักยภาพในด้าน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ การตั้งค าถาม การ
สรุปตีความ สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้
ของสถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และสามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกับส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๐.2 หน่วยงานต้นสังกัดระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาอ่ืนๆ มีบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีศักยภาพด้านการประเมิน ท าหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ตนเองและสามารถให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป 

๑๐.3 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของตนได ้

 
๑1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โทร. 0 2288 5757 - 8  โทรสาร 0 2628 5862 
e-mail: qa.obec@gmail.com 



…๙ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

ตอนที่ 2 
แนวคิดและหลักการพฒันาศักยภาพผู้ประเมนิคุณภาพสถานศึกษา  

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ 

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด
ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านัก
บริหารการศึกษาท้องถิ่น ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดน และหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาอ่ืนๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การท าหน้าที่ ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และทักษะในด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสามารถชี้แนะ ให้ค าแนะน า/
ข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
กรอบแนวคิดการด าเนินงาน  

การก าหนดกรอบแนวคิดในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มาจากแนวคิดที่ว่าคนเป็น
ทรัพยากรทางด้านการบริหารจัดการที่ส าคัญให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาของ
องค์กร และส่งเสริมให้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก  ส่วนการ
เสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) เป็นแนวคิดที่มีบทบาทในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา 
และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบของการพัฒนาในระดับสากลทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การสหประชาชาติในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาชนบท แนวคิดดังกล่าวเดิมมีที่มาจากเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Development) ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1992 ต่อมาได้มีการพัฒนา
กลายมาเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ แนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพถูกน ามาใช้ในการประเมินผลของ
ผลกระทบของการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ  ส าหรับการ
ประเมินผลเหล่านี้ถูกน าออกมาเผยแพร่โดยหน่วยงานสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(UN Department of Economic and Social Affairs) และกลายเป็นประเด็นในส่วนหนึ่งของการ
ทบทวนนโยบายของการด าเนินการ และทุกกิจกรรมการพัฒนาระบบสหประชาชาติ (UN Publications) 
โดยมีการเสนอแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ ในระดับต่างๆ ตั้งแต่นั้นมาการเสริมสร้างศักยภาพได้
กลายเป็นแนวคิดส าคัญหลักในระดับโลกและในระดับภูมิภาครวมทั้งชุมชนในแทบทุกมิติ และใช้เป็น
แนวทางตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผนงานหรือแผนการด าเนินการ องค์กร ตัวบุคคล ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญในการด าเนินการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้มี
การน าแนวทางการพัฒนาศักยภาพเข้าไปใช้ในการวางแนวทางการมีส่วนร่วมในทุกมิติ ดังนั้น  
การพัฒนาศักยภาพที่เน้นสิ่งที่มีอยู่และเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมให้สามารถใช้เป็นสิ่งต่อยอดจาก
สิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์หรือที่ต้องใช้เวลานานน่าจะเป็นต้นทุนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 



…๑๐ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

การเสริมสร้างศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 
1. ช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการท างานของบุคคล ท าให้บุคคลมีสมรรถภาพในการ

ด าเนินงานมีความรู้เพ่ิมขึ้น เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 

2. ช่วยท าให้เกิดการประหยัดเวลา และลดความสูญเปล่าทางการด าเนินงาน เพราะบุคคล
ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นย่อมไม่ท าสิ่งใดผิดพลาดง่ายๆ สามารถใช้ทรัพยากร
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานด้านการพัฒนาได้ผลเต็มที่และตรงตามจุดประสงค์ 
ส่วนด้านการพัฒนาก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ช่วยท าให้บุคคลได้เรียนรู้งานในหน้าที่ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่พ่ึงได้รับการ
เรียนรู้ในการด าเนินการใหม่ 

4. ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ของรัฐ หรือการด าเนินการต่างๆ เพราะบุคคลที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจงาน การด าเนินงานและงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี

5. ช่วยกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าในชุมชน การงาน กล่าวคือ ท าให้
บุคคลทุกคนมีโอกาสพัฒนาและชุมชนก้าวหน้าไปสู่สถานภาพที่ดีข้ึน 

6. ช่วยท าให้บุคคลเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หมายถึง การพัฒนา
ก าลังคน (Manpower  Development) โดยส่วนมากจักด าเนินการโดยการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผ่านกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร 
มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น ในปัจจุบันและอนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่
สามารถมองข้ามได้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์กรสมัยใหม่  
โดยให้มีการด าเนินการไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูง  

ส่วนการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และความช านาญเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมทั้ง
การเตรียมให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในงานที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกันด้วย (Ibid: 40) ด้านการพัฒนา หมายถึง การให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือความส าเร็จในการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทั้งโดยการเรียนรู้ในทางตรง ทางอ้อม และเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ 
การให้ค าปรึกษาแนะน าสอนงานหรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์การ  
การเสริมสร้างศักยภาพโดยการผ่านการฝึกอบรมสามารถช่วยเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ค่านิยมและทัศนคติเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและยากแก่การให้หรือเปลี่ยนการฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบอาจช่วยได้ในระดับหนึ่งแม้ไม่ทั้งหมด แต่ก็ควรด าเนินการ ดังนั้น การเสริมสร้างศักยภาพจึง
หมายความรวมถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท างานด้วย อีกทั้งในการท างาน ปัญหาในการบริหารงานที่
มักจะพบเสมอในองค์การสามารถจะลดลงหรือแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม อาทิ การท างานล่าช้า ขาด
ประสิทธิภาพ มาสาย เปลี่ยนงาน ขาดงานเป็นอาจินต์ ขวัญก าลังใจต่ า ความสูญเสีย สามารถจะแก้ไขได้
ด้วยการฝึกอบรมสิ่งเหล่านี้ เรายอมรับกันว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการท างานหรือทรัพยากรมนุษย์
จากการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกกันว่า Problems-Based Capacity Building 
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ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความส าคัญในการด าเนินการเช่นเดียวกับกระบวนการ
ฝึกอบรม (training) เนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้
เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
การฝึกอบรมเน้นทั้งด้านวิชาการหรือทฤษฎีและด้านปฏิบัติ โดยค านึงถึงการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ
อบรมน าสิ่งที่ตนเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติ ในสถานการณ์ท างานอันแท้จริงของตนได้  นอกจากนี้  
ยังมีความเชื่อว่าการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประเมิน โดยใช้การฝึกอบรมจะท าให้
บุคคลมีศักยภาพสูงขึ้น (Murphy, 1999; IUCN Council, 2001; Sanders, 2001, Duignan 
and Lecturer, 2002; GAO, 2003 อ้างถึงใน วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, 2549) อีกทั้ง การฝึกอบรม
เป็นรูปแบบการพัฒนาที่น่าสนใจ เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติในเรื่องต่างๆ ของบุคคลจ านวนมาก ในลักษณะที่เป็นกลุ่ม
ใหญ่ (Willis, 2003; Arnold, 2006) โดยกลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการพัฒนาครั้งนี้มีจ านวนมาก 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 2,000 คน และยังเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับบุคคล 
(Blanchard & Thacker, 2003) อันส่งผลให้บุคคลในองค์กรมีความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้น  
มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ท าให้องค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  

จากผลการวิจัยของ Duignan และ Lecturer (2002) ที่ ได้วิจัยเพ่ือสร้างศักยภาพ 
การประเมินนโยบายสังคม (social policy evaluation capacity) ส าหรับหน่วยงานสาธารณะ
ทางด้านสุขภาพในประเทศนิวซีแลนด์ คณะผู้วิจัยสร้างให้หน่วยงานสาธารณะเกิดวัฒนธรรม  
การประเมินขึ้น การพัฒนาทักษะการประเมินและพัฒนาระบบโครงสร้างของกิจกรรมการประเมิน
ต่างๆ ในทุกระดับของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะการประเมินเพ่ือให้กระบวนการ
ประเมินมีความลึกซึ้งและใช้การประเมินเพ่ือการปฏิบัติงานในทุกๆ วัน การพัฒนาทักษะดังกล่าว 
ใช้รูปแบบการฝึกอบรมและมีสื่อวัสดุประกอบการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรมมีความหลากหลาย
และแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ดังเช่นหน่วยงาน The Alcohol & Public Health Research 
Unit and Whariki ได้พัฒนาชุดคู่มือประกอบการฝึกอบรมด้านการประเมิน ตัวอย่างกิจกรรมของ
ขั้นตอนของการฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) มีการน าเสนอข้อความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินด้วยการบรรยายถึงมโนทัศน์
หลักการ โมเดลการประเมิน เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้และมโนทัศน์ด้านการประเมิน 
ให้กับบุคคล ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในระหว่างการอบรมแต่ละกลุ่ม  

2) เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับต่างๆ ได้ร่วมกันอภิปรายถึงโมเดลการประเมิน
และเรียนรู้ทักษะการประเมินร่วมกัน เพ่ือน าทักษะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

3) พัฒนาทักษะการประเมินแก่กลุ่มคณะท างาน และกลุ่มบริหารจัดการอย่างลึกซึ้ง  
ด้วยการใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 วัน  

4) พัฒนาทักษะการประเมินในเชิงปฏิบัติการอย่างลึกซึ้งแก่กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย
ผู้สนับสนุนงบประมาณ นักเทคนิคพิเศษ และนักวิจัย ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์  

5) จัดหาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับการประเมินมาให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาในช่วงอบรม เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการสัมมนา จึงได้น าแนวคิดการฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้ โดยใน
ขั้นตอนการสัมมนามีการให้ความรู้ และน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านเอกสาร สื่อเสรอมประกอบการสัมมนาและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการสัมมนา  
แนวคิดที่น ามาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรการสัมมนา ประกอบด้วยรายละเอียด

เกี่ยวกับ ปรัชญาการศึกษา กลุ่มพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) จิตวิทยาการเรียนรู้ แนว 
มนุ ษยนิ ยม  (Humanism) ทฤษฎี แรงจู งใจ ใฝ่ สั มฤทธิ์ ของแมคเคอแลนด์  (McClelland’s 
Achievement Motivation Theory) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่  วิธีการให้การเรียนรู้ใน
วัยผู้ใหญ่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Bruner และทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง กล่าวคือ  

ปรัชญาการศึกษา กลุ่มพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคน
สามารถพัฒนา จากปัจจัย 2 อย่าง คือ 1) สิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ 2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม 

จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้แนวมนุษยนิยม (Humanism) มุ่งเน้นคุณค่าของประสบการณ์
ในกระบวนการเรียนรู้  นักจิตวิทยาที่สนันสนุนแนวคิดนี้  คือ โรเจอร์ (Carl Roger) และมาสโลว์ 
(Abraham Maslow) ทฤษฎีแรงจูงใจเชื่อว่ามนุษย์มีพ้ืนฐานบนล าดับขั้นความต้องการจากต่ าสุดไปสูงสุด 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของแมคเคอแลนด์ (Devid McClelland) จากการศึกษาวิจัย
เรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ผู้ที่มีความต้องการท าอะไรให้ประสบ
ความส าเร็จ เครื่องล่อใจของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การท าอะไรให้ดียิ่งขึ้น (Doing Something 
Better) ส าหรับพวกที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงการท าอะไรให้ดียิ่งขึ้นก็เพ่ือความสุขของตนเอง 
(Intrinsic Satisfaction) ท าให้บุคคลมีความปรารถนาที่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ  รู้สึกมีความสุขสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จ  มีความพยายามที่จะ
ท าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ระดับมาตรฐานดีกว่าคนอ่ืนๆ  

หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การสอนหรือเรียกว่าการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Learning 
experience) แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะครูซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
มีนักการศึกษาและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้ให้เสนอแนวคิดในหลักในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ไว้มากมาย ซึ่งกล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไปในท านองเดียวกัน ได้แก่ โนลส์ (Milano &Ullius. 
2000: 24 citing Knowles. 1984: 38) เดลาเฮย์ (Delahaye. 2000: 34-36) มิลาโนและอัลเลียส 
(Milano; & Ullius. 2000: 24) โดลาซินสกี (Dolasinski. 2004: 54–55) แกลทธอร์นและฟอกซ์
(Glatthorn; & Fox. 1996 : 7-8) ซึ่งสรุปลักษณะที่ผู้ใหญ่ต้องการในการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดประสบการณ์
ที่ต้องการ บรรยากาศในการเรียน จุดเน้นในการเรียนรู้ วิธีการสอนและสื่อ 

หลักการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ดี โดยยึดหลักการเช่นเดียวกับการอบรม กล่าวคือ  
ควรประกอบด้วย การสนองความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศการ
สัมมนาที่เหมาะสม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ความรู้ในการสัมมนากับผู้รับการสัมมนา 
เน้นกระบวนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การท างานร่วมกันเป็นทีม การสร้าง
ความผูกพัน การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน การสะท้อนผลการสัมมนา และมีกระบวนการประเมินผลที่
เป็นระบบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เบเดอร์และบลูม (Bader and Bloom. 1995 : 7 - 15)  
ได้เสนอแนวคิดการจัดฝึกอบรมให้ประสบผลส าเร็จว่าควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ก าหนดการฝึกอบรมและติดตามผล (Defining Training Follow - Through) โดยเริ่ม
ตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการฝึกอบรมนั้น  
เป็นประโยชน์สูงสุด  

2. สร้างมุมมองให้กว้างไกล (The Boarder View) ความชัดเจนของเป้าหมาย บรรยากาศ
ของการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Environment) 
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3. ผู้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้จัดการฝึกอบรมกับสภาวะแรงจูงใจ การฝึกหัด และ
การประเมินผล คณะวิทยากรฝึกอบรมที่ได้มาจากภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้ารับการอบรม  
กับแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วม  

4. การสร้างพันธะการติดตาม (The Commitment to Follow-Through) เป็นกระบวนการ
ติดตามสร้างเสริมแรงจูงใจ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจสอบผล  

รูปแบบการด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ความต้องการของผู้เข้าสัมมนาเป็น
ส าคัญตามแนวคิดของ บีบี  มอทเทต์  และโรช (Beebe; Mottet; & Roach. 2004: 17–19) 
(Training and development : Enhancing Communication and Leaderships) ประกอบด้วย
ล าดับขั้นวิเคราะห์งานผู้เข้ารับการสัมมนา  ก าหนดเป้าหมายของการสัมมนา ก าหนดเนื้อหาการ
สัมมนา หาวิธีการสัมมนา  เลือกวิธีการสัมมนา  เติมเต็มแผนการสัมมนา ด าเนินการสัมมนา และการ
ประเมินผลการสัมมนา และรูปแบบการสัมมนาแบบล าดับขั้น (Sequential-iterative model) หรือ 
SIM ของมิ ล าโนและอัล เลี ยส  (Milano & Ullius. 2002:3) (Designing Powerful Training) 
ประกอบด้วยล าดับขั้น ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์  ก าหนดหัวข้อการสัมมนา ก าหนด
กระบวนการที่ใช้ในการสัมมนา ก าหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมมนา  และก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลการสัมมนา รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาการสัมมนาแบบ Critical Event Model ของ 
Nadler (Nadler, L & Nadler .1994: 15) (Designing Training Programs)  

เทคนิคการฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ งที่ท าให้การฝึกอบรม 
ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่ งหมาย  เทคนิควิธีที่น ามาใช้ ในการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้อง 
กับองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกอบรม และต้องมีวิธีด าเนินการที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามเป้าหมายของการฝึกอบรม  เทคนิค 
ในการฝึกอบรมประกอบด้วยหลายแบบต่างๆ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายโดยคณะวิทยากร การ
สาธิต การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษากรณีตัวอย่าง การอภิปรายกลุ่ม การระดม
สมอง การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (Agochica, 2002 และ 
Arnold. 2006)  

1. การบรรยาย (lecture) วิธีการบรรยายเป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
แต่จ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วม การบรรยายเป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้บรรยายอาจใช้
สื่อทางการศึกษาหลายอย่างประกอบการบรรยาย  ผู้ เข้ารับการอบรมอาจมีส่วนร่วมได้บ้าง 
เมื่อสิ้นสุดการบรรยาย เช่นการถาม การแสดงความคิดเห็น ข้อดีของการบรรยายคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย
มากในการเตรียมการ และง่ายต่อการเตรียมการ ใช้ได้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่  
ข้อพึงระวังคือ หากใช้เวลามากผู้เข้าอบรมจะเบื่อ หากวิทยากรไม่มีทักษะการสื่อสารจะท าให้เนื้อหา
ไม่น่าสนใจ ควรมีการเตรียมตัวมาอย่างดี เนื้อหาควรสั้นและกระชับรวมทั้งสื่อที่ใช้ประกอบการ
บรรยายควรน่าสนใจ 

2. การอภิปรายโดยคณะวิทยากร (panel discussion) เป็นวิธีการฝึกอบรมโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3 – 7 คน คณะผู้เชี่ยวชาญร่วมกันให้ความเห็นให้เรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ด าเนินการอภิปราย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ด าเนินการอภิปรายเป็นผู้จัดล าดับ 
ให้แสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม สรุปประเด็นการอภิปรายของแต่ละท่าน วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับฟังความคิดเห็น ท าให้ได้ข้อคิดท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการท างาน 



…๑๔ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

3. การสาธิต (demonstration) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมใช้ควบคู่กับการบรรยาย  
การสาธิตเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการฝึกอบรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ  
ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือให้ทราบกระบวนการท างาน 

4. การสัมภาษณ์  (interview) เป็นวิธีการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยบุคคล  
2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์  วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาได้รับฟังความคิดเห็นและสาระประโยชน์จากบุคคลที่มีชื่อเสียง  
มีผลงานดีเด่น เพ่ือจุดประกายความคิด หรือเร้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
ลงมือปฏิบัติในเรื่องท่ีได้รับฟัง 

5. การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) เป็นการฝึกอบรมโดยใช้การจ าลองสถานการณ์
และก าหนดบทบาทให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทตามที่ ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ 
ใช้เพ่ือแก้ปัญหา เช่นปัญหาเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยฝึกทักษะ
ในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเข้าใจกัน เป็นการกระตุ้นส านึกภายใน รวมทั้งการหยั่งรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม ข้อดีคือผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมเต็มที่ ฝึกการท างานเป็นทีม แต่ใช้เวลาค่อนข้างมาก 

6. การใช้กรณีศึกษา (case study) การใช้กรณีศึกษาเป็นการให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์จากกรณีใดกรณีหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งที่เป็นจริงหรือเสมือนจริง โดยยกมาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือหา
ข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน กรณีศึกษาอาจเป็นค าพูดข้อเขียน วีดีโอ หรือรูปแบบอ่ืนๆ  
ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ดีมาก ข้อดีของการใช้กรณีศึกษาคือ กระตุ้นให้ผู้เข้ารับ
อบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิจารณ์และหาเหตุผล การใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและ
ได้ผล คุ้มค่า ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเหตุการณ์และปัญหาที่อภิปรายเป็นอย่างดี หลักการเลือก
กรณีศึกษา เรื่องที่น ามาศึกษาควรเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและวัยผู้
เข้ารับการฝึกอบรม สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

7. การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิก
ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการแสวงหา
แนวทางการแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

8. การระดมสมอง (brainstorming) การระดมสมองเป็นการระดมแนวคิดในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งจากผู้ เข้าอบรม หรือหากจะเป็นการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา  ซึ่งวิทยากร 
จะเป็นผู้รวบรวมความคิดต่างๆ  ไว้ทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดของใครผิดหรือถูก 
แต่วิทยากรจะแยกประเภทหรือจัดหมวดหมู่ให้ เห็นได้ชัด  การระดมสมองเป็นวิธีการกระตุ้น 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ดีและสามารถดึงเอาประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมมาใช้ได้ในทันที  
ทันใด ข้อดีของการระดมสมองคือ กระตุ้นให้ผู้มีประสบการณ์ได้แสดงความคิดเห็น  ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ จูงใจให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วม ในการระดมสมองวิทยากรต้องมีทักษะ 
ในการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็นไม่ใช่กดดัน 

9. การสัมมนา (seminar) การสัมมนาโดยทั่วไปหมายถึงการร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ของกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน การสัมมนาเป็นกิจกรรม 
ที่อ านวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้น าการสัมมนามาใช้ในการแก้ปัญหา 
การพัฒนาการด าเนินงานและพัฒนาการเรียนการสอน 



…๑๕ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

10. การประชุมเชิ งปฏิบั ติการ  (workshop) การประชุม เชิ งปฏิบั ติการมีลักษณ ะ 
เป็นการประชุมเข้ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนเกิดความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
  ดังนั้น ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงได้น าเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายมาใช้ใน
กระบวนการสัมมนา ได้แก่ การบรรยาย  (lecture) การอภิปรายโดยคณะวิทยากร  (panel 
discussion) การใช้กรณีศึกษา (case study) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การระดม
สมอง (brainstorming) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  
 
แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสัมมนา  

แนวคิดในการก าหนดกระบวนการสัมมนา ได้ดัดแปลงใช้แนวคิดจากการฝึกอบรมแบบ 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job training) และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่เน้นผู้เข้ารับการ
สัมมนาเป็นส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On the job 

Training) 
การอบรมแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (On the job Training) เป็นรูปแบบของ 

การเรียนรู้ โดยตรงกับปรากฏการณ์ ที่ ก าลั งเป็นอยู่ ในขณ ะนั้ นและเป็นการใช้ประโยชน์  
จากประสบการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือท าให้มโนทัศน์หรือทฤษฎีมีความเป็นเหตุเป็นผลและ
ตรวจสอบได้ นักวิชาการหลายคนต่างให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดของบุคคลว่าไม่สามารถแบ่งแยก
ออกจากประสบการณ์ได้ บุคคลต้องมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองในปัจจุบัน
เพ่ือที่จะเรียนรู้ถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต (Bound, Cohen & Walker, 1993; Gass, 
1995; Keeton & Tate, 1978 citing Beaudin& Quick, 1995) นอกจากนี้ Dewey (1938) 
ยังได้ เน้น ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้  โดยย้ าว่า  
การที่บุคคลจะมีประสบการณ์  บุคคลต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต และการที่บุคคล 
จะเกิดความรู้ได้นั้นจ าเป็นต้องมีการตีความกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ได้
เกิ ดขึ้ น มาเพี ยงอย่ างเดี ยวแต่ ต้ อ งมี การวางแผนอย่ างมี ความหมาย  และผู้ เรี ยนต้ องมี 
การตรวจสอบยืนยันกับประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เหล่านั้นอีกด้วย 

Lewen (อ้างถึงใน Kolb, 1984) ได้กล่าวว่า ไม่มีทฤษฎีหรือการปฏิบัติใดที่จะดีกว่ากัน 
แต่เขาเชื่อว่าทฤษฎีและการปฏิบัติต้องมีการบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกัน ผลจากการศึกษา
ทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยปฏิบัติการ และ T-Group and sensitivity training ของ Lewen พบว่า
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดต้องมีการอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีการโต้แย้งอภิปราย
กันด้ วย เหตุ และผลอย่ างตั้ ง ใจ  และมี การสะท้ อนความคิดอย่ างตรงไปตรงมา รวมทั้ ง 
มีการสร้างประสบการณ์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยปราศจากความล าเอียงในเชิงการวิเคราะห์ 

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคคลทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติ พบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย 
คือ การฝึกอบรม (T47raining) เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ท าให้ เกิดการเรียนรู้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง และเป็นวิธีการพัฒนาที่มีระบบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน (Agochica, 
2002) นอกจากนี้การฝึกอบรมก็ยังสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาความขัดแย้ง 
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คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

ปัญหาสัมพันธภาพของบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาด้านทัศนคติและปัญหาอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน  

จากงานวิจัยของ Arnold (2006)  ที่ใช้การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการประเมิน
ให้กับบุคคลในองค์กรด้วยการสอนการประเมินให้กับบุคคล ยุทธวิธีส าคัญส าหรับใช้ในการฝึกอบรม 
คือ การใช้โมเดลเชิงตรรกะ (Logic model) ในการวางแผนการประเมิน การให้ความช่วยเหลือด้าน
การประเมินกับผู้เข้ารับการอบรมแบบตัวต่อตัว การจัดให้มีการประเมินโดยใช้รูปแบบการร่วมมือรวม
พลังของทีมงานขนาดเล็ก และใช้การประเมินแบบพหุพื้นที่ (multisite evaluation) ผลจากการวิจัย
พบว่าการด าเนินการอบรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ
ทางด้านการประเมินเพ่ิมสูงขึ้น เกิดความรู้สึกทางบวกต่อการประเมิน ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า
องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมด้านการประเมินเชิงบวก 
อีกด้วย  จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และเป็นวิธีที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคคล  

 
ทฤษฎีที่ใช้ในการสัมมนา 

ทฤษฎีที่ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินในครั้งนี้มีดังนี้   

๑. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนา  
การท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ จุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การศึกษา
กลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นบิดาของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท เลวิน (Kurt Lewin) 
นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1920  
เป็นต้นมา และได้มีผู้น าหลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
การพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค์อ่ืนๆ รวมทั้งในวงการศึกษา 

หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม 
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาม ของเคริร์ท เลวิน 

(Kurt Lewin) ที่กล่าวโดยสรุปไว้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน และ

จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 
3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า ความรู้สึก 

และความคิด 
4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างานโดยอาศัย

ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม 
 

หลักการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ที่ส าคัญมีดังนี้ 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิด

จากการบรรยายเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม แต่
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
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คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระท าและความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2. การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มที่สร้างสรรค์บรรยากาศการท างาน  
กลุ่มที่ให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน
โดยมี ส่ วน ร่ วม ในกิ จกรรมการเรียนรู้ จ ะช่ วยให้ การเรียน รู้ เป็ น ไปอย่ างมี ชี วิ ตชี ว าและ 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 

3. การเรียนรู้ควรเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการกระท า
กิจกรรมด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาวิชาหรือสาระจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความ เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง จดจ าได้ดี  อันจะน าไปสู่ การปรับ เปลี่ ยน 
เจตคติและพฤติกรรมของตนได้ รวมทั้งสามารถน าไปสู่การน าไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด้านของผู้เรียน 

4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน 
การแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ดังนั้นถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีระบบ
และมีขั้นตอน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้หรือตอบค าถาม 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment)  
การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในครั้งนี้ ด าเนินการโดยให้แต่ละ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานตามคุณสมบัติ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้เข้าร่วมการสัมมนา ดังนั้น ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนากลุ่มดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับหนึ่งอยู่แล้ว 
ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินตามโครงการนี้จึงได้น าแนวคิดการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ (Empowerment) มาใช้เป็นแนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา เนื่องจากการเสริมสร้าง 
พลังอ านาจเป็นกระบวนการที่ท าให้คนท างานในองค์กรได้ดึงเอาความสามารถของตนออกมาใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของบุคลากรมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลไกของการจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลรวมกัน
เป็นหมู่คณะ เป็นองค์การ อีกทั้ งบุคคลยังมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ ปัญญา ทักษะ
ความสามารถในการท างานทุกด้าน รวมถึงความสัมพันธ์และต้องการตอบสนองในการสร้างสรรค์  
การท างานที่เกิดประโยชน์ (Sergiovenni & Starratt, 1998) นอกจากนี้ แนวคิดของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในการท างาน คือกระบวนการจัดกระท าหรือการให้การสนับสนุนในสิ่งที่ เป็นปัจจัย 
เหตุการณ์ วิธีการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาเสริมสร้างพลังอ านาจที่มีอยู่ให้เพ่ิมมากข้ึน และน าพลังอ านาจ
ดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานตามบทบาทภาระหน้าที่ โดยวิธีการที่ช่วยเสริมพลังอ านาจ
การท างานของบุคคล มาจากหลักความเป็นประชาธิปไตย หลักการกระจายอ านาจ หลักความสามารถ 
หลักความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และหลักการปฏิรูป (สมชาย บุญศิริเภสัช, 2545) 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ สามารถสรุปทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับพลังอ านาจในการท างานได้ดังนี้  (http://mba-bm601.blogspot.com/2010/11/blog-
post_8493.html) 

1) ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-control theory) กล่าวถึงคุณลักษณะที่ปรากฏ  
อันเนื่องมาจากพลังภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก าหนดการกระท าที่มีผลต่อการท างานและ  
การใช้เหตุผลเพ่ือปฏิบัติงาน การกระท าที่แสดงว่าบุคคลสามารถควบคุมตนเองได้ เช่น ก าหนด  

http://mba-bm601.blogspot.com/
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คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

วิถีชีวิตและพฤติกรรมของตนเอง ตัดสินใจกระท าการใดๆ อย่างมี เหตุผล แสดงให้ เห็นถึง
ความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความอดทน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
วิกฤติต่างๆ (Kerr & Kramer, 1996) ความสามารถในการควบคุมตนเอง จึงเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน 

2) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของ Prawat (1991) ได้สรุปไว้ว่า 
พลังอ านาจในการท างานของบุคคล มาจากการที่บุคคลมีอิสระในการควบคุมการท างานของตนเอง  
มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น มีทางเลือกในการปฏิบัติงาน มีโอกาสแสดงความเชี่ยวชาญในการท างาน  
มีการประเมินการท างานของตนเอง และมีทรัพยากรสนับสนุน ซึ่ง Goens และ Clover (1991)  
มีความเห็นในท านองเดียวกันว่า ควรเปิดโอกาสให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในฐานะผู้ เชี่ยวชาญ ให้มีโอกาสในการท างานตามความรู้ ความสามารถและทักษะ  
การเสริมสร้างอ านาจด้วยการให้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ จะช่วยให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และเหมาะสมในภาวการณ์นั้นๆ ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ การท างาน 
ต้องมีความสมบูรณ์และความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ เพราะการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ไม่สามารถท าได้ตลอดเวลา บุคลากรจึงควรแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบผล  
การตัดสินใจในการกระท าที่คิดว่าดีที่สุดตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การและสังคม 
(Sergiovanni & Starrett, 1998) 

3) กระบวนการ เส ริมส ร้ างพลั งอ าน าจ ในการท างานของ Kanpol (1999) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ คือ 1) การให้อ านาจหน้าที่ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 2) การมีอิสระ
ควบคุมการท างานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 3) การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น วัฒนธรรม
เพ่ือให้ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน และ 4) การให้สิทธิแสดงความคิดเห็น  
ที่สะท้อนภาพจริงในการท างานและการให้มีการประเมินตนเอง 

ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานในการท างานของบุคคลในการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
การท างานแก่บุคคล มีดังนี้ 

 บุคลิกภาพของบุคลากร เช่น ความตระหนักในภาระหน้าที่ มีเป้าหมายในการท างาน 
ความเคารพ เชื่อถือ ไว้วางใจในเพ่ือนร่วมงาน ซึ่ งการบริหารจัดการตนเองและคุณธรรม  
ในการท างานจะก่อให้เกิดพลังอ านาจในการท างาน 

 ผู้บริหารเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้น า สามารถสนับสนุนปัจจัยและประสาน  
การท างาน ร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน 

 โครงสร้างการท างานภายในองค์การมีความสัมพันธ์กันและมีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันและกัน 

 กระบวนการในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคคลากร ได้แก่ การให้มี
อิสระในการตัดสินใจ มีโอกาสแสดงความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างาน การมีส่วนร่วมใน  
การตัดสินใจและรับผิดชอบในการท างาน การแสดงภาวะผู้น าในการท างาน การเรียนรู้และพัฒนา
ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการท างาน 

 การตรวจสอบประเมินการท างานด้วยตนเองและพร้อมรับการตรวจสอบเป็นพลัง
อ านาจการท างานที่มีผลต่อความคิดพฤติกรรมการท างานของบุคลากร ท าให้มีผลการท างาน  
เป็นที่ยอมรับ ท าให้บุคคลมีความเพียรในการท างาน และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการท างาน 



…๑๙ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

 
ดังนั้น ในกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตาม โครงการฯ นี้ จึงให้ความส าคัญกับ

การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผู้เข้าสัมมนา ให้สามารถน าความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้อย่างเต็มที่ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และในระหว่างขั้นตอนการพัฒนานั้น กิจกรรมการด าเนินงานที่จัดขึ้น
จะต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เข้าสัมมนาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีโอกาสแสดงความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการท างาน รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓. การปฏิบัติงานจากการคิดสะท้อนเชิงวิเคราะห์ (Model of critically reflective 
practice) 

การปฏิบัติงานจากการคิดสะท้อนเชิงวิเคราะห์  ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่งผลให้การ
สัมมนามีประสิทธิผล  จึ งได้น าแนวคิดของ  Lloyd และ Jackson (2003) มาประยุกต์ ใช้
ประกอบด้วยแนวคิดท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ  

1) การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้สัมมนา ต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
หลักของการร่วมมือรวมพลัง (collaborative training) คือ ต้องมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการ
วางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการสัมมนา อันจะก่อให้เกิดผลกระทบและ 
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากการสัมมนา 

2) กระบวนการพัฒนาด าเนินการโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติงานจากการคิดสะท้อน 
เชิงวิเคราะห์ (model of critically reflective practice) คือ ต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กลุ่มผู้ เข้า
รับการสัมมนาเกิดการวิจัยและเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยตนเอง ภายใต้มุมมองที่ต้องการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 

ดังนั้น ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการก านดกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จึงประกอบด้วย แนวคิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง (learning by group 
process and learning by owner) แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ(empowerment) และ
แนวคิดการปฏิบัติงานจากการคิดสะท้อนเชิงวิเคราะห์ (model of critically reflective practice)  

 

กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นหลักการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ ได้ดังนี้ 

๑. การเน้นให้บุคคลได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการสัมมนา โดยยึด  
ผู้รับการสัมมนาเป็นส าคัญในการฝึกปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจากข้อมูลจริง เพ่ือให้ผู้รับการสัมมนาสร้าง
ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิทยากรเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกโดยใช้เทคนิคการ
กระตุ้น ยั่วยุ ชี้แนะ วางเงื่อนไข และท้าทายความสามารถผู้เข้ารับการสัมมนา 

๒. การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะผ่านกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยในช่วงระหว่างการสัมมนาจะมีการสอดแทรกเทคนิคการท างานแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้
เข้ารับสัมมนา เช่น การมีส่วนร่วม (Participatory Method : PM) การระดมพลังสมอง (brain 
storming) การพัฒนาพลังสร้างสรรค์องค์กร (Appreciation Influence Control: AIC) การศึกษา



…๒๐ 
 

คู่มือการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมแ่ละเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมิน 

 

วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน (SWOT analysis) การวิเคราะห์งาน การผลิตผลงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเอกสารประกอบการสัมมนาที่จัดขึ้น 

๓. การเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา โดยในกระบวนการสัมมนา จะต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้าน
ต่างๆของตนเองมาใช้อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีโอกาสแสดงความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการท างาน รวมถึง
มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการท างานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

  

หน่วยที่ ๒  
ศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

หน่วยที่ ๒ ศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรม เนื้อหา 
รูปแบบ 

การอบรม 
เวลา สื่อประกอบ 

2.1 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่

และคุณลักษณะ
ของผู้ประเมิน
คุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

๖๐  
นาท ี

๑. power point เรื่อง บทบาทหน้าที่และ
คุณลั กษณะของผู้ ประเมิ นคุณภาพ
สถานศึกษา  

๒. power point เรื่ อง มโนทัศน์ด้ านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.๑/1 เรื่อง 
บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะของผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

๔. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.๑/2 เรื่อง 
มโนทั ศน์ ด้ านการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ใบกิจกรรมที่ 2.๑ (1) (เดี่ยว)บทบาทหนา้ที่
และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๖. ใบกิจกรรมที่ 2.๑ (2) (กลุ่ม)บทบาทหน้าที่
และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

2.๒ ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 2.2.1 การ

วิเคราะห์ 
กรอบประเด็น
การประเมิน
คุณภาพ
สถานศึกษา  
ตามแนวทาง
พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

60
นาท ี

1. Power point เรื่อง หลักและวิธีการ
วิเคราะห์กรอบ ประเด็น และการ
ออกแบบการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

2. เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง  
มโนทัศน์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๓. ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 (1) การวิเคราะห์ 
กรอบประเด็นการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ตามแนวทางพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรม เนื้อหา 
รูปแบบ 

การอบรม 
เวลา สื่อประกอบ 

 ๒.๒.2 การ
ออกแบบการ
เก็บรวบรวม
เพ่ือการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา: 
ทักษะการ
สังเกต 

- คลิปวีดีโอ 
- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

6๐ 
นาท ี

1. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.2 (1) (เดี่ยว) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: ทักษะการ
สังเกต 

2. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.2 (2) (กลุ่ม) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: ทักษะการ
สังเกต 

3. คลิปตัวอย่างข้อมูลโรงเรียน 
4. สื่อ PowerPoint ภาพนิ่ง 
 

 ๒.๒.3 การ
ออกแบบการ
เก็บรวบรวม
เพ่ือการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา: การ
ตั้งค าถามและ
สัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

๙๐ 
นาท ี

1. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3 (1) (เดี่ยว) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: การตั้ง
ค าถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3 (2)  (กลุ่ม) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: การตั้ง
ค าถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๒.๒.4 การ
ตีความ การ
ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและการ
สรุปความ 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุป

ความรู้ 

๙๐ 
นาท ี

1. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (1) (เดี่ยว) การ
ตีความ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและการสรุปความ 

2. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (2) (กลุ่ม) การตีความ 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และการสรุปความ 

3. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (3) การน าเสนอผล
การประเมิน 

4. เอกสารเพ่ิมเติมโค้ดค าพูดจากการ
สัมภาษณ์ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรม เนื้อหา 
รูปแบบ 

การอบรม 
เวลา สื่อประกอบ 

2.3 การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 รายงานประเมิน

คุณภาพ
สถานศึกษา 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 
 

90 
นาท ี

๑. power point เรื่อง การจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๒. คลิปตัวอย่างโรงเรียนตัวอย่าง เพ่ือใช้ใน
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๓. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (1) การจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

2.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 การให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพ่ือ
การประกัน
คุณภาพภายใน
ขอสถานศึกษา 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 
 

90 
นาท ี

1. power point เรื่อง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

2. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.4 
เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. ใบกิจกรรมที่ 2.4 (1) เรื่อง การให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๑. สาระส าคัญ 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการด าเนินงาน            

ใช้หลักการประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) ของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ในการตรวจทาน ทบทวน ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงามตามสภาพจริงของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการประเมินลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการตัดสินผลการประเมินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะท าหน้าที่ประเมินและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพโดยรวมของ
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นระบบและกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายหรือมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดโดยสถานศึกษา ซึ่งการด าเนินการจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และพร้อมที่จะ
ได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก  

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ

ของผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๓. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๓.๑ การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
๓.๒ การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
๓.๓ การปฏิบัติกิจกรรมใบงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
๓.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 

๑. รับฟังการ
บรรยายจาก
วิทยากร 

๒. ท ากิจกรรมใบ
งานที ่2.๑ (1) 

๓. แบ่งกลุ่ม จ านวน
กลุ่มละ 3-6 คน 

๔. ศึกษาสื่อเอกสาร
เสริมความรู้ 

๕. ท าใบกิจกรรมที่ 
2.1 (2) 

๖. ท าใบกิจกรรมที่ 
2.๑ (๓) 

90 นาที ๑. power point เรื่อง บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของ 
ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

๒. power point เรื่อง มโนทัศน์ด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๓. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.๑/1 เรื่อง บทบาทหน้าที่
และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

๔. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.๑/2 เรื่อง มโนทัศน์ด้าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ใบกิ จกรรมที่  2.๑  (1) (เดี่ ยว )บทบาทหน้ าที่ และ
คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๖. ใบกิ จกรรมที่  2.๑  (2) (กลุ่ ม )บทบาทหน้ าที่ และ
คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

 

๕. การวัดและประเมินผล 
๕.๑ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้าสัมมนา 
๕.๒ ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2.1 (2) และ2.๑ (2)   
  

๖. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๒.๑ 

ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑. พฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

สมาชิกไม่มีส่วน
ร่วมในการ
ท างานและแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกันท างาน  
มีการรับฟังและ
แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน  

มีการก าหนด
ขั้นตอนการท างาน 
สมาชิกทุกคน
ร่วมกันท างาน มี
การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันและแสดง
บทบาทของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนดขั้นตอน
การท างานที่ชัดเจน 
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
มีการรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน 
และแสดงบทบาทของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 
เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันขจัด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้ด้วยเหตุผล 
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ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
 
 

๒. ผลงานใน 
   ใบกิจกรรมที่ 

2.๑ (1)  
2.1 (2)  
และ 2.1 (3)  

มีการบันทึก
ข้อมูลตามใบ
กิจกรรมไม่
ครบถ้วน  

มีการบันทึก
ข้อมูลตามใบ
กิจกรรม
ครบถ้วน และ
แนวทางในการ
พัฒนาไม่
สอดคล้องกับข้อ
ที่ต้องการพัฒนา 

มีการบันทึกข้อมูล
ตามใบกิจกรรม
ครบถ้วน และ
แนวทางในการ
พัฒนามีความ
สอดคล้องกับข้อที่
ต้องการพัฒนา 

มีการบันทึกข้อมูลตาม
ใบกิจกรรมครบถ้วน 
และแนวทางในการ
พัฒนามีความ
สอดคล้องและเป็นไป
ได้กับข้อที่ต้องการ
พัฒนา 

 

๗. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมที่ ๒.๑ 
ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๒.๑ ในระดับดีข้ึนไปทุกรายการ

กิจกรรม  
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สื่อประกอบกิจกรรมที่ ๒.๑ 
 
สื่อรายการที่ ๒.๑/๑ : เอกสารเสริมความรู้ เร่ือง บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ 

ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 การประเมินเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องอาศัยบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ควรมีบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ ดังนี้ 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี 
(Self-Assessment Report: SAR) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒. จัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพโดยการปรึกษาหารือ
กับผู้บริหารหน่วยงาน 

๓. ก ากับดูแลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๔. ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะกรณีที่มีการแยก

ย้ายกันประเมินเฉพาะเรื่อง 
๕. ร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ 
๖. พิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
๗. แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อหน่วยงาน 
๘. ให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่หน่วยงาน 
๙. ก ากับการจัดท าและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน 

คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
1. มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย 
2. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
3. มีความสุขุม รอบคอบ 
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 
5. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
6. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และอุทิศตนในการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
8. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ มองโลกในแง่ดี 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพในระดับที่

ประเมิน 
๑๑. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
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1๒. เข้าใจบริบทและมีทักษะการประเมินตามสภาพจริงและประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
Assessment) เป็นอย่างด ี

1๓. สามารถสรุปและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
1๔. มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา เป็นกัลยาณมิตรในการประเมิน 
1๕. มีทักษะในการสื่อสารและเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักการปฏิบัติตนของผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ถือเป็นบุคคลส าคัญเพ่ือให้การ

ประเมินคุณภาพสถานศึกษา มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและส่วนรวม  
ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพสถานศึกษา จึงควรมีหลักการที่ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง 
2. มีความเที่ยงตรง โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ รายงานสิ่งที่ค้นพบตามความ

เป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน 
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใดๆ มาเบี่ยงเบนผลการตรวจสอบให้ผิดไปจาก

ความเป็นจริง และต้องไม่รายงานเท็จหรือรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
4. ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น อามิส

สินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของก านัล เป็นต้น 
5. อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง ครบถ้วนสมบูรณ์  

ตามบทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ในการประเมินคุณภาพสการศึกษา 
6. รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล และของสถานศึกษา ที่ได้รับระหว่างการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. มีความอดกลั้น และยืดหยุ่นในการท างาน 
8. ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนหรือแก่ชื่อเสียงของหน่วยงานที่มอบหมาย

ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา 
9. ไม่น าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าไปในสถานศึกษา 
10. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบกัลยาณมิตร 
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สื่อรายการที่ ๒.๑/๒ : ใบกิจกรรมที่ ๒.๑(1) บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (งานเดี่ยว) 

ค าชี้แจง 
๑. ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาแต่ละคนเขียนบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีดีและเหมาะสมลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ โดยระบุเป็นข้อๆ 
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา กลุ่มละ ๓- 6 คน ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาแต่ละกลุ่มหลอมรวม

บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของทุกคนในกลุ่มที่เขียน
ไว้ในใบกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๑ สรุปให้เป็นผลงานกลุ่ม และเตรียมรับการสุ่มเพ่ือน าเสนอผลงาน 

 
ชื่อ-สกุล................................................................................................เลขท่ี .......................... 

สพป/สพม./หน่วยงาน ............................................................................................................  

 
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาที่ดีและเหมาะสม 
คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาที่ดีและเหมาะสม 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
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สื่อรายการที่ ๒.๑/๓ : ใบกิจกรรมที่ ๒.๑ (2) บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (งานกลุ่ม) 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 
๑...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 
๒...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 
๓...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 
๔...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 
๕...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 
๖...........................................................................เลขที่.........................สพป./สพม............................. 

 สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ดีและเหมาะสม 

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................... ......................... 
 

 สรุปคุณลักษณะที่ดีของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ดีและเหมาะสม 

คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ ๒.2 
ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

1. สาระส าคัญ 
ทักษะของผู้ประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษามี ๔ 

ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ทักษะการสังเกต ๒) ทักษะการสัมภาษณ์ ๓) การตีความและการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุปผลและ 4) ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวมนั้นเพ่ือให้ผู้ประเมินมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ดี
และมีความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบความเป็น
ตัวแทนของข้อมูล การตรวจสอบผลข้างเคียง ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (บุคคล เวลา สถานที่) 
แล้วจึงประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่อ่อน 

2.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๓.๑ การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 
๓.๒ การศึกษาเอกสารเสริมความรู้ 
๓.๓ การปฏิบัติกิจกรรมใบงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
๓.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา สื่อประกอบ 

๒.2.๑ การวิเคราะห์กรอบ 
ประเด็นและ
ออกแบบ 
การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

- การบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 
 

๖๐ 
นาท ี

1. Power point เรื่อง หลักและ
วิธีการวิเคราะห์ กรอบ ประเด็น 
และการออกแบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

2. เอกสารเสริมความรู้ เรื่อง  
มโนทัศน์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 (1) การ
ก าหนดกรอบประเด็นการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา  
ตามแนวทางพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 



….77 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา สื่อประกอบ 

๒.๒.2 การออกแบบการ
เก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา: ทักษะ
การสังเกต 

- ดูคลิปวีดีโอ 
- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 

60
นาท ี

๑. คลิปตัวอย่างข้อมูลโรงเรียน 
๒. สื่อ PowerPoint ภาพนิ่ง 
๓. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.2 (1) (เดี่ยว)การ

ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: ทักษะ
การสังเกต 

๔. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.๑ (2) (กลุ่ม) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: ทักษะ
การสังเกต 

๒.๒.3 การออกแบบการ
เก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา: การตั้ง
ค าถามและ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 

๙๐ 
นาท ี

1. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3 (1) (เดี่ยว) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา: การตั้ง
ค าถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

2. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3 (2)  (กลุ่ม) การ
ออกแบบการเก็บรวบรวมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา:การตั้ง
ค าถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

๒.๒.4 การตีความ การ
ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
และการสรุปความ 

- บรรยาย 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติ 
- น าเสนอ 
- สรุปความรู้ 

๙๐ 
นาท ี

1. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (1) (เดี่ยว)  
การตีความ การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุป
ความ 

2. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (2) (กลุ่ม)  
การตีความ การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุป
ความ 

3. ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (3) การ
น าเสนอผลการประเมิน 

4. เอกสารเพ่ิมเติมโค้ดค าพูดจาก 
การสัมภาษณ์ 
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5. การวัดผลกิจกรรม 

5.๑ การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.๒ การตรวจผลงานกิจกรรมที่ 2.2.1 (1) กิจกรรมที่ ๒.2.2 (1) กิจกรรมที่ ๒.2.๑ (2) 

กิจกรรมที่ ๒.2.3 (1) กิจกรรมที่ ๒.2.3 (2)  กิจกรรมที่ ๒.2.4 (1) และ กิจกรรมที่ ๒.2.4 (2) 
 
6. เกณฑ์การประเมินผล 

ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑. พฤติกรรม 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

สมาชิกไม่มีส่วน
ร่วมในการท างาน
และแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม 

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมกันท างาน  
มีการรับฟังและ
แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน  

มีการก าหนด
ขั้นตอนการท างาน 
สมาชิกทุกคน
ร่วมกันท างาน  
มีการรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันและแสดง
บทบาทของตนเอง
อย่างเหมาะสม 

มีการก าหนด
ขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจน สมาชิกทุก
คนในกลุ่ม 
มีการรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และแสดง
บทบาทของตนเอง
อย่างเหมาะสม เมื่อ
เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิด สมาชิกใน
กลุ่มร่วมกันขจัด
ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนได้ด้วย
เหตุผล 

๒. การจัดการ
เวลา 

ท างานเสร็จทัน
ตามก าหนดเวลา
น้อยมาก และกลุ่ม
ต้องปรับ
ก าหนดเวลาส่ง
งานหรือความ
รับผิดชอบในการ
ท างานเนื่องจาก
การจัดการเวลาไม่
เพียงพอของ
สมาชิกกลุ่มบาง
คน 

มีแนวโน้มที่จะส่ง
งานช้า แต่มักจะ
ท างานต่างๆ 
เสร็จสิ้นตาม
ก าหนดเวลา 
กลุ่มไม่ต้องปรับ
ก าหนดเวลาหรือ
ความรับผิดชอบ
ในการท างาน
เนื่องจากการการ
ท างานล่าช้า 
ของสมาชิกกลุ่ม
บางคน 
 
 
 

มักใช้เวลาได้ดี
ตลอดทั้งกิจกรรม 
แต่อาจมีการขยาย
เวลาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง แต่กลุ่ม
ไม่ต้องปรับ
ก าหนดเวลาหรือ
ความรับผิดชอบใน
การท างาน
เนื่องจากการการ
ท างานล่าช้า ของ
สมาชิกกลุ่มบาง
คน 

ท างานเสร็จตาม
ก าหนดเวลา
สม่ าเสมอ กลุ่มไม่
ต้องปรับ
ก าหนดเวลาหรือ
ความรับผิดชอบใน
การท างานเนื่องจาก
การการท างานล่าช้า
ของสมาชิกกลุ่มบาง
คน 
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ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๓. ใบกิจกรรมที่  
๒.2.1 (1) 
เรื่อง การ
วิเคราะห์
กรอบ 
ประเด็นและ
การออกแบบ
การประเมิน
คุณภาพ
สถานศึกษา 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต
อย่างน้อย ๑
ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
2 ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
๓ ประเด็น 

มีร่องรอยการบันทึก
การสังเกตมากกว่า 
3 ประเด็น 

๔. ใบกิจกรรม
ที่ ๒.2.๒ 
(๑) เรื่อง 
การ
ออกแบบ
การเก็บ
รวบรวมเพ่ือ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา: 
ทักษะการ
สังเกต (งาน
เดี่ยว) 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต
อย่างน้อย ๑
ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
2 ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
๓ประเด็น 

มีร่องรอยการบันทึก
การสังเกตมากกว่า 
3 ประเด็น 

๕. ใบกิจกรรมที่  
๒.2.๒ (๒) 
เรื่อง การ
ออกแบบการ
เก็บรวบรวม
เพ่ือการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา: 
ทักษะการ
สังเกต  
(งานกลุ่ม) 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต
อย่างน้อย ๑
ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
2 ประเด็น 

มีร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
๓ประเด็น 

มีร่องรอยการบันทึก
การสังเกตมากกว่า  
3 ประเด็น 
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ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๖. ใบกิจกรรมที่  
๒.2.3 (1) 
เรื่อง การ
ออกแบบการ
เก็บรวบรวม
เพ่ือการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา: การ
ตั้งค าถามและ
สัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
(งานกลุ่ม) 
 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 
ประเด็นที่ต้องการ
เก็บข้อมูล และข้อ
ค าถามสัมภาษณ์ 
ได้สอดคล้องกัน
ทุกรายการ โดย
ก าหนด ๑-๒ 
รายการ และ
บันทึกประเด็น
ส าคัญจากการ
สัมภาษณ์ได้ 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 
ประเด็นที่
ต้องการเก็บ
ข้อมูล และข้อ
ค าถามสัมภาษณ์ 
ได้สอดคล้องกัน
ทุกรายการ โดย
ก าหนด 3 
รายการ และ
บันทึกประเด็น
ส าคัญจากการ
สัมภาษณ์ได้ 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 
ประเด็นที่ต้องการ
เก็บข้อมูล และข้อ
ค าถามสัมภาษณ์ 
ได้สอดคล้องกัน
ทุกรายการ โดย
ก าหนด ๔ รายการ 
และบันทึก
ประเด็นส าคัญจาก
การสัมภาษณ์ได้ 

ก าหนดผู้ให้ข้อมูล 
ประเด็นที่ต้องการ
เก็บข้อมูล และข้อ
ค าถามสัมภาษณ์ ได้
สอดคล้องกันทุก
รายการ โดยก าหนด 
๕ รายการขึ้นไป 
และบันทึกประเด็น
ส าคัญจากการ
สัมภาษณ์ได้ 

๗. ใบกิจกรรมที่ 
๒.2.3 (2) 
เรื่อง การ
ตีความ การ
ตรวจสอบ
ความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และการ
สรุปความ:  
(งานเดี่ยว) 
 

บันทึกข้อมูลไม่
กระชับ ไม่
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ และขาด
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้
ทุกรายการได้
กระชับ 
ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ 
แต่ขาดข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ  
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม
เล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลทุก
รายการ ได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 

๘. ใบกิจกรรมที่ 
๒.2.4 (1) 
เรื่อง การ
ตีความ การ
ตรวจสอบ
ความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และ
การสรุปความ:  
(งานเดี่ยว) 

บันทึกข้อมูลไม่
กระชับ ไม่
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ และขาด
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้
ทุกรายการได้
กระชับ 
ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ 
แต่ขาดข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ  
มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม
เล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลทุก
รายการ ได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 
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ราย 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๙. ใบกิจกรรมที่ 
๒.2.4 (2) 
เรื่อง การ
ตีความ การ
ตรวจสอบ
ความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และ
การสรุป
ความ:  
(งานกลุ่ม) 

บันทึกข้อมูลไม่
กระชับ ไม่
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ และขาด
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้
ทุกรายการได้
กระชับ 
ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ  
แต่ขาดข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมเล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลทุก
รายการ ได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 

๑๐. ใบกิจกรรม
ที่ ๒.2.4 
(๓) เรื่อง 
การ
น าเสนอผล
การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา  
(งานเดี่ยว) 

บันทึกข้อมูลไม่
กระชับ ไม่
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ และขาด
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้
ทุกรายการได้
กระชับ 
ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ  
แต่ขาดข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมเล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลทุก
รายการ ได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 

 
7. เกณฑ์การตัดสินการผ่านกิจกรรมที่ ๒.2 

ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๒.๑ ในระดับดีข้ึนไปทุกรายการ
กิจกรรม  
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สื่อรายการที่ ๒.๒/๑ : เอกสารเสริมความรู้ กิจกรรมที่ ๒.2.๑ เรื่อง มโนทัศน์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพภายใน ( Internal 
Quality Assessment) เป็นระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้อง
ด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการประเมิน
คุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของ
ตนเอง  (self-evaluation) โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพร้อมที่จะได้รับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
๒. การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม ข้อ ๑ ต้องท าให้การประเมินคุณภาพเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและ  
ไม่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้อง
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการท าตามแผน  
มีการตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมี
จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. การประเมินคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  พัฒนา ปรับปรุงร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันผลักดันให้สถานศึกษา
มีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคมและประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
๓. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๔. เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 
         ๕. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ประเภทของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.การประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) เป็นการประเมินผลที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในการด าเนินงาน ผลการ
ประเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแม้ว่า
การด าเนินงานยังไม่สิ้นสุด   

   ๒. การประเมินสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินผลหลังจากที่การ
ด าเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว เป็นการให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินคุณภาพของผลการด าเนินงาน และช่วย
ในการตัดสินอนาคตของการด าเนินงานหรือโครงการว่าควรยุติ ขยายงาน หรือปรับการด าเนินงาน
อย่างไรต่อไปการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปต่างมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้ง
คู่ เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน แต่ต่างกันที่ช่วงเวลาของการด าเนินงาน การประเมิน
ความก้าวหน้าจะกระท าในระหว่างที่ก าลังมีการด าเนินงานหรือโครงการและให้ข้อมูลที่ช่วยในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ท าให้การปฏิบัติงานด าเนินงานไปตามแผนงานที่ก าหนด ส่วน
การประเมินผลสรุปจะกระท าหลังจากการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้วและข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินอนาคตของกิจกรรมหรือโครงการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีความชัดเจน 

มีความเป็นปรนัย (objectivity) มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้น การเลือกใช้วิธีประเมิน
ต้องเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากข้อมูลหลายๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของความชัดเจนและความถูกต้องของ
การประเมินเป็นจุดส าคัญ 

ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑. ขั้นการเตรียมการ 
๑.๑ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนา
อย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือ การตอบค าถาม
หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคน
ตระหนักว่าการประเมินคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการท างานเป็นทีม 
และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น
เนื้อหาการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน  การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 



….84 
 

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะท างานควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษารวมไปถึงผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

๒. ขั้นการด าเนินงาน 
ขั้นการด าเนินงานเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของ

เดมมิ่ง ซึ่งวงจรเดมมิ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) ปฏิบัติตามแผน (Doing) ตรวจสอบผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Checking) และการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Action) โดยมี
ลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง 

๒.๑ การวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผน ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้
ส าหรับการจัดท าแผนของสถานศึกษา เช่น แผนปฏิบัติการประจ าป  แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา แผนงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ก าหนดวิธีการ
ประเมินความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วาง
แผนการเก็บข้อมูล วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล 

๒.๒  การด าเนินการตามแผน (Doing) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ประเด็นการ
พิจารณา ผู้บริหารควรให้การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
และให้การนิเทศ 

๒.๓ การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Checking) โดยวาง
กรอบการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สร้างเครื่องมือการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินและประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานและสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.๔ การน าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุง (Action)  สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในส่วนที่ควรพัฒนา ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทาง
ที่สถานศึกษาเลือกใช้แล้วด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุหรือไม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ ใหม่ เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

๓. ขั้นการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเสร็จแล้ว จะจัดท า

รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุปจุดแข็ งและจุดที่ควรพัฒนาของ
สถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
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แนวทางการประเมินคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด ส าหรับใช้เป็นทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เป็นการ
ส่งเสริม ก ากับดูแลระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการประเมิน
ตามมาตรฐาน ประเด็นการพิจารณาที่มีคุณภาพ น าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไปใช้และพัฒนา ส าหรับมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับ
ปรับปรุงจะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ 

๓. การรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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สื่อรายการที่ ๒.๒/๒ : ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 (1) การก าหนดกรอบประเด็นการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ตามแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 
ชื่อ..........................................................................................เลขท่ี.............................................. 
สพป./สพม. ................................................................................................................................. 

 
ค าชี้แจง  

ให้ท่านก าหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

๑. คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..................................................... 

.............................................................. 

................................................................ 

................................................................ 

............................................................... . 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

.............................................................. 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
………………………………………………………. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
……………………… 

 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..................................................... 

.............................................................. 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
 
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ 
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

.............................................................. 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
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สื่อรายการที่ ๒.2/๓ : เอกสารเสริมความรู้ กิจกรรมที่ ๒.2.๒ เรื่อง ทักษะของผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 
ทักษะของผู้ประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทักษะของผู้ประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษามี  
๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ทักษะการสังเกต ๒) ทักษะการสัมภาษณ์ ๓) การตีความและการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุปผลและ 4) ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ทักษะการสังเกต 

การสังเกตเป็นการอาศัยการเฝ้าดูเพ่ือศึกษาเหตุการณ์ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
ศึกษาโดยมีการวางแผนและจดบันทึกการสังเกตอย่างมีระบบด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ปราศจากอคติ โดยสังเกตกายภาพภายนอก การแสดงออก การใช้ภาษา บริบท เวลา ฯลฯ 

การจดบันทึกข้อมูลจากการสังเกต ท าได้โดยบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆ และบันทึก
ความรู้สึกส่วนตัวของนักวิจัย โดยบันทึกแยกออกจากกันระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ความรู้สึก
ส่วนตัวของนักประเมิน ทั้งนี้การบันทึกอาจเป็นลักษณะการจดบันทึกย่อ (jotted notes) จดบันทึก
ละเอียด (full field notes) 

สิ่งที่พึงระมัดระวังในการสังเกต คือการขออนุญาตก่อนการศึกษาภาคสนาม ความซื่อสัตย์กับ
ความรู้สึกของผู้สังเกตและต้องรับผิดชอบกับข้อมูลที่ได้สังเกต 
 
๒. ทักษะการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถโต้ตอบ/ซักถาม
ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ โดยผู้สัมภาษณ์เห็นกิริยาท่าทาง ภาษา เพ่ือน ามาใช้ในการตีความ อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ อาจใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) ใน
ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง/เป็นทางการ (Structured Interview / Formal Interview) 
แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์เริ่มจากการเตรียมวิธีการซักถามและข้อค าถาม (ค าถามปลายเปิด 
ค าถามปลายปิด) การเตรียมเครื่องมือ (ปากกา กระดาษ กล้องถ่ายรูป เครื่องอัดเสียง) 

เทคนิคการสัมภาษณ์เริ่มจากการบอกวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขออนุญาตและ
อธิบายเหตุผลในการบันทึกเสียง ให้ความมั่นใจเรื่องความลับของข้อมูล โดยท าการบันทึกข้อมูลขณะ
สัมภาษณ์ บันทึกประเด็นที่น่าสนใจ สังเกตปฏิกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ (ท่าทาง ความสนใจ ทัศนคติ) 
และภายหลังการสัมภาษณ์ ให้หยุดคิดระลึกถึงการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล  
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๓. การตีความ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุปผล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวมนั้นเพ่ือให้ผู้ประเมินมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ดีและมี

ความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินควรมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยวิธีการ ดังนี้ (อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล, ๒๕๕๙; สุภางค์ จันทวานิช, ๒๕๕๒)  
 ๑) ตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลว่าเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ 
เพียงพอหรือครอบคลุมเพียงใด เช่น หากเป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากการสังเกต 
การสัมภาษณ์จากนักเรียนโดยตรงแล้ว อาจสอบถามเพ่ือนของนักเรียน ครูประจ าชั้น ครูผู้สอนในวิชา
อ่ืน ผู้ปกครอง เพ่ือให้ได้มิติที่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอาจเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจมีข้อ
ขัดแย้งกันเพ่ือให้ผู้ประเมินได้ค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป 
 ๒) การตรวจสอบผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากครูผู้วิจัยว่ามีอคติ ความล าเอียง ความเชื่อส่วนตัว 
ฯลฯซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประเมินควรให้ความส าคัญ โดยการเก็บข้อมูลต้องเป็นไปอย่างไร้อคติ เช่น 
การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่สร้างความไม่พอใจกับครูผู้สอน ท าให้ผู้ประเมินเกิดความรู้สึกไม่ชอบ
และมีแนวโน้มที่ท าให้ข้อมูลไม่มีความเป็นกลาง เป็นต้น 
 ๓) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (บุคคล เวลา สถานที่) ว่าแหล่งที่ต่างกันจะให้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างกันหรือไม่ โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันว่าให้ข้อมูลตรงกันหรือไม่ เป็น
การสอบทานความเชื่อมั่นของข้อมูล อาจเป็นไปในลักษณะของบุคคลหลายกลุ่มในการให้ข้อมูล
เดียวกัน หรือหากมีบุคคลเดียวในการให้ข้อมูลก็พิจารณาจากช่วงเวลาที่ต่างกัน หากข้อมูลมีความ
สอดคล้องตรงกันก็สามารถยืนยันข้อสรุปได้ หากต่างกัน ผู้วิจัยต้องด าเนินการตรวจสอบและหา
ข้อเท็จจริงต่อไป 
 ๔) ประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่อ่อน รวมถึง
แนวแนวปฏิบัติส าหรับการเก็บข้อมูล ดังตาราง 
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ตารางคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลดี ข้อมูลอ่อน 

แนวปฏิบัติส าหรับการเก็บ
ข้อมูล 

ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

๑) ได้ข้อมูลมาในระยะหลังของ
การเก็บข้อมูลหลังจาก
คุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลแล้ว 

ได้ข้อมูลมาตั้งแต่ระยะแรก
ของการเก็บข้อมูลในช่วง
เข้าสนาม 

เก็บข้อมูลเป็นระยะๆ เพ่ือให้ผู้ให้
ข้อมูลเกิดความไว้เนื่อเชื่อใจและ
ยินดีที่จะให้ข้อมูล 

๒) เป็นข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้
ฟังด้วยตนเอง 

เป็นข้อมูลที่มีผู้มาเล่าอีก
ทอดหนึ่ง 

เก็บข้อมูลโดยตรงจาก
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยอาจ
เก็บหลายๆ ครั้งเพ่ือความมั่นใจ
ในข้อมูลที่ได้มา 

๓) เป็นข้อมูลของพฤติกรรม
หรือเหตุการณ์ท่ีสังเกตได้ 

เป็นข้อมูลจากการรายงาน เก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริง
โดยผสมผสานระหว่างการสังเกต
และการสัมภาษณ์ 

๔) นักประเมินได้รับความ
ไว้วางใจ 

นักประเมินถูกหวาดระแวง ให้ความเชื่อมั่นกับข้อมูลและการ
เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

๕) ผู้ให้ข้อมูลมีความยินดีเต็ม
ใจ 

ผู้ให้ข้อมูลถูกจู่โจมจากผู้
ประเมิน 

เก็บข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และสร้างบรรยากาศเปิดแก่ผู้ให้
ข้อมูล 

๖) ผู้ให้ข้อมูลอยู่กับผู้ประเมิน
ตามล าพังขณะให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลอยู่ต่อหน้าคนอ่ืน
ขณะให้ข้อมูล 

พิจารณาจังหวะและโอกาสที่
เหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
หลีกเลี่ยงการให้ผู้ให้ข้อมูลถูก
ครอบง า 

ที่มา :อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (๒๕๕๙) ปรับจาก สุภางค์ จันทวานิช (๒๕๕๒)  

 
Check and Schutt (๒๐๑๒ อ้างถึงใน อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, ๒๕๕๙) ได้เสนอแนวทางที่

จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
คุณภาพ ดังนี้ ๑) รู้จักตนเอง อคติของตนเอง และการรับรู้เรื่องราวก่อนหน้าที่อาจจะมีผลต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล ๒) รู้ค าถามของตนเองเพ่ือให้เกิดความคิดที่ชัดเจนในการท าความเข้าใจในประเด็นที่
ท าการศึกษา๓) ค้นหาความหลากหลายของข้อมูล มีการปรึกษาผู้อ่ืน และให้ความส าคัญกับการ
ตีความหลากหลายทางเลือก ๔) ยืดหยุ่นกับการวิเคราะห์ข้อมูล ๕) พยายามตีความและอธิบายข้อมูล
ในข้อความ ๖) สังเกตความผิดปกติของข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเป็นหน้าต่างสู่การต้นหา
ข้อมูลเชิงลึก ๗) ยอมรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นการทดความคิดในการปรับปรุงและ
แก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูล ๘) สร้างความชัดเจนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแบ่งปันรายละเอียด
ของข้อมูลกับผู้อื่นเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาต่อไป 
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๔. ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๙)ได้

ก าหนดตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) คุณภาพผู้เรียน 
๒) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ๔) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆของผู้เรียนเช่นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนดเช่นการเข้าแถวการแสดงความเคารพการพูดจา กิริยามารยาทการไหว้ ฯลฯ และ
พฤติกรรมการท างานร่วมกันการอภิปรายแสดงความคิดเห็นการร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 

2) ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น
แบบสรุปผลการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเอกสาร
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้นชิ้นงานผลงานนักเรียนบันทึกการอ่านแบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน โครงงานชิ้นงานบันทึกการท างานรายงาน
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ร่องรอยการจัดกิจกรรมโครงการเอกสารหลักฐานแสดงสุข
ภาวะทางร่างกายอารมณ์สังคมแบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 

๓) สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเช่นนักเรียนรู้สึกอย่างไร
ที่เกิดเป็นคนในท้องถิ่นนี้นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่นนักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญถ้าชอบ/ไม่ชอบเพราะอะไรฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร 
แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 

2) สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่นกระบวนการได้มา
ของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างสถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับ
ใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการประเมินผล
การด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) สังเกตกระบวนการเรียนการสอนพฤติกรรมการสอนของครูเช่นการใช้ค าถามที่

หลากหลายระดับเพ่ือส่งเสริมการคิดขั้นสูงพฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่การมอบหมายงานของครูปฎิ
สัมพันธ์ของครูกับผู้เรียนเช่นความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียนการสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเช่นความกระตือรือร้นในการเรียนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนความสนใจ
ในการร่วมกิจกรรมสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนปฎิบัติจริงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่มฯลฯ 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
ผลหลังสอนเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงานสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ฯลฯ 

๓) สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่นนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรนักเรียนได้ร่วมก าหนด เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ต่างๆหรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใด
และจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใดครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้างฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) สัมภาษณ์นักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา

ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเช่นท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
อย่างไรบ้างท่านมีส่วนร่วมท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่
อย่างไรฯลฯ 

2) ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีรูปแบบหรือกระบวน
การที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาฯลฯ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๔ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.2 (๑) เรื่อง การออกแบบการเกบ็รวบรวม 
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา: ทักษะการสงัเกต (งานเดีย่ว) 

 
ชื่อ-สกุล........................................................................................................... เลขที่................... 
สพป/สพม.................................................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง 

ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสังเกตข้อมูลเชิงประจักษ์ของกรณีตัวอย่างจากภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ 
แล้วบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกตลงในใบกิจกรรมตามประเด็นที่ก าหนดให้ 

สาระส าคัญ/ข้อมูลที่ท่านได้รับ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ...............................................................................  

ข้อสังเกตเพิ่มเติมของท่านเพื่อการสะท้อนคิด (ที่นอกเหนือจากข้อมูลในคลิป) 
........................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๕ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.2 (๒) เรื่อง การออกแบบการเก็บรวบรวมเพื่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษา : ทักษะการสังเกต (งานกลุ่ม) 

รายช่ือสมาชิก 
๑. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๒. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๓. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๔. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๕. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๖. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๗. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๘. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๙. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๑๐. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
 

ค าชี้แจง 
ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตกรณี

ตัวอย่างจากภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ แล้วสรุปสิ่งที่ได้จากการสังเกตลงในใบกิจกรรมตามประเด็นที่
ก าหนดให ้

สาระส าคัญ/ข้อมูลที่ได้รับ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อการสะท้อนคิด (ท่ีนอกเหนือจากข้อมูลในคลิป) 
.................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๖ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3 (1) เร่ืองการออกแบบการเก็บรวบรวมเพื่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษา: การตั้งค าถามและสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (งานกลุ่ม) 

รายช่ือสมาชิก 
๑. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๒. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๓. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๔. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๕. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๖. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๗. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๘. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๙. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
๑๐. ชื่อ-สกุล.......................................................... เลขท่ี.............สพป/สพม............................. 
 

ค าชี้แจง 
 ให้สมาชิกในกลุ่มระดมความคิดเพ่ือคัดเลือกประเด็นส าคัญที่ต้องการ และข้อค าถาม
สัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม  
 

ประเด็นที่ต้องการ ผู้ให้ข้อมูล ข้อค าถามสัมภาษณ์ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๗ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.3.(2)เร่ือง การออกแบบการเก็บรวบรวมเพื่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษา: การตั้งค าถามและสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (งานกลุ่ม) 

รายช่ือสมาชิก 
๑. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๒. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๓. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๔. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๕. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๖. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๗. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๘. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๙. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๑๐. ชื่อ-สกุล......................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................ 
๑๑. ชื่อ-สกุล.......................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................ 
 

ค าชี้แจง 
 ให้สมาชิกในกลุ่มระดมความคิดเพ่ือคัดเลือกประเด็นส าคัญที่ต้องการ และข้อค าถาม
สัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม (แหล่งผู้ให้ข้อมูลละ ๑ ข้อค าถาม) 
 

ผู้ให้ข้อมูล ประเด็นที่ต้องการ ข้อค าถามสัมภาษณ์ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

บันทึกผลการสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
..................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
..................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๘ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4 (๑) เร่ือง การตีความ การตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล และการสรุปความ: (งานเดี่ยว) 

 
ชื่อ-สกุล.......................................................................................เลขท่ี........................................ 
สพป/สพม.................................................................................................................................... 

 

ค าชี้แจง 
 ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาน าข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ มาตีความและสรุป
เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

สรุปผลการตีความจากสาระส าคัญท่ีได้ 
 

ประเด็นที่ต้องการ สรุปผลจากการสังเกต สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๙ : ใบกิจกรรมที่ ๒.2.4(2) เร่ือง การตีความ การตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล และการสรุปความ: (งานกลุ่ม) 

รายช่ือสมาชิก 
๑. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๒. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๓. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๔. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๕. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๖. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๗. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๘. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๙. ชื่อ-สกุล.........................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................. 
๑๐. ชื่อ-สกุล......................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................ 
๑๑. ชื่อ-สกุล.......................................................................เลขที่.............สพป/สพม............................ 
 
ค าชี้แจง 
 ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาน าข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกต และการสัมภาษณ์ แล้วสรุปประเด็น
สาระส าคัญที่ได้ โดยระบุข้อมูลตามประเด็นต่อไปนี้ 
 

ผลการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และข้อมูลเพิ่มเติมท่ีก าหนด 
 
๑. บริบทของสถานศึกษา (เช่น สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ความพร้อมของผู้บริหาร ครู/บุคลากร นักเรียน) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

๒. กระบวนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๓. ความสอดคล้องของผลส าเร็จที่รายงานกับหลักฐานที่พบ  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

๔. ข้อสังเกตเพ่ิมเติม (เช่น จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา/อุปสรรค) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.2/๑๐ : ใบกิจกรรมที ่๒.2.4 (3) เร่ือง การน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................เลขท่ี........................ 
สพป/สพม................................................................................................................................... 

 

ค าชี้แจง 
 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

 

สรุปผลประเมินสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
สรุปร่องรอยหลักฐาน/แหล่งข้อมูล ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรมที่ ๒.3 
การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. สาระส าคัญ  

 การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการจัดท าเอกสารที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เกิด
จากการประเมิน การรายงานผลประเมิน ประกอบด้วย วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน จุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนาที่เกิดจากการประเมินตนเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะของผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
3.1 ฟังการบรรยายความรู้ประกอบสื่อ 
3.2 ศึกษาวิดีโอคลิป วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.3 ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 
3.4 น าเสนอผลการปฏิบัติตามใบกิจกรรม 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 

1. รับฟังการ
บรรยาย 

2. แบ่งกลุ่ม  
5-6 คน 

3. ฝึกปฏิบัต ิ
4. น าเสนอ 
5. สรุปความรู้ 
 

90 นาท ี ๑. power point เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

๒. คลิปตัวอย่างโรงเรียนตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

๓. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (1) การจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 
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5. การวัดและประเมินผล 
5.1 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 

6. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๒.3 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1. พฤติกรรม
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

สมาชิกให้
ความใส่ใจ 
ตั้งใจ แสดง
ความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ท างานตาม
ค าสั่งจน
ส าเร็จ แตเ่กิน
เวลาที่ก าหนด 

สมาชิกให้ความ
ใส่ใจ ตั้งใจ แสดง
ความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ท างานตามค าสั่ง
จนส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่ ให้ความใส่
ใจ ตั้งใจแสดง
ความคิดเห็น 
ร่วมกับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สรุปผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และท างานตาม
ค าสั่งจนส าเร็จ
ตามเวลา ที่
ก าหนด มีความ
สมบูรณ์ 

สมาชิกกลุ่มทุกคน
ให้ความใส่ใจ ตั้งใจ
แสดงความคิดเห็น 
ร่วมกับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้
ข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการระดม
ความคิดเห็น และ
ท างานตามค าสั่งได้
อย่างมีระบบจน
เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

2.ตรวจสอบ
ผลการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

มีผลการ
ปฎิบัติตาม
วัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้
บางส่วน 

มีผลการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

มีผลการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์
สะท้อนผลการ
ประเมินที่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
เนื้อหาสาระใน
องค์ประกอบ
สมบูรณ์ 

มีผลการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์
สะท้อนผลการ
ประเมินที่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
เนื้อหาสาระใน
องค์ประกอบ
สมบูรณ์ และ
สามารถน าไปเป็น
แบบอย่างได้ 

7. เกณฑ์ใบกิจกรรมท่ี ๒.3 
ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับการตัดสินคุณภาพในกิจกรรมที่ ๒.3 ในระดับดีขึ้นไป ทุกรายการ

ประเมิน 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อประกอบกิจกรรมที่ ๒.3 
 
สื่อรายการที่ 2.3/1 : เอกสารเสริมความรู้ ๒.3.๑ เร่ือง การจัดท ารายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

มโนทศัน์เกี่ยวกบัมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยึดหลักการ แนวทางด าเนินงานที่เป็นไปตาม

กฎกระทรวง ซึ่งก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ที่ยึดมาตรฐานและประเด็นการพัฒนาของแต่
ละมาตรฐานเป็นสาระส าคัญประกอบการด าเนินงาน จึงก าหนดกรอบมโนทัศน์เกี่ยวข้องของแต่ละ
มาตรฐาน ประกอบด้วย วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน 
เทคนิค หรือกลยุทธ์ที่เป็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและด้าน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยมีการ
เปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแต่ละ
ประเด็นการพิจารณา 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
ด้านผู้เรียนทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและด้าน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงประเด็น
หรือข้อที่เป็น
ปัญหาที่จะต้อง
ได้รับการเร่ง
ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ดีขึ้น 

 

  



….104 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน 
เทคนิค หรือกลยุทธ์ที่เป็น
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ ที่
ครอบคลุมเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดการ
วางแผน พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การวางแผน
และด าเนินงานพัฒนา
วิชาการ ที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียน รอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย การ
วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
การวางแผนการบริหาร
และการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ การวางแผน
และจัดสภาพแวดล้อม  
ทางกายภาพและสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดรับชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และ
การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ บริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ครอบคลุม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจทีส่ถานศึกษา
ก าหนดและภาระงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยมีการเปรียบเทียบผล
ที่เกิดขึ้นกับค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ภาระงาน 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลส าเร็จ
ของการบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ครอบคลุม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
และภาระงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงประเด็น
หรือกระบวนการ
ที่เป็นปัญหาที่
จะต้องได้รับการ
เร่งด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ดี
ขึ้น 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงวิธีการ เทคนิค 
รูปแบบ หรือนวัตกรรมที่
ครูออกแบบและใช้
จัดการเรียนการสอน 
เป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่นและมี
การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการ เทคนิค รูปแบบ 
หรือนวัตกรรมที่ครู
ออกแบบและใช้จัดการ
เรียนการสอนที่
ครอบคลุมการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ยึดโยงกับริบทของชุมชน
และท้องถิ่น และมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ โดย
มีการเปรียบเทียบผลที่
เกดิขึ้น กับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในแต่ละภาระ
งานของครู 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลส าเร็จของ
การจัดการเรียนการ
สอน ของครูที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ครอบคลุมการเรียน
การสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนรว่ม ยึดโยง
กับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นและมีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ  

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงประเด็น
หรือข้อที่เป็น
ปัญหาของจัดการ
เรียนการสอน 
ของครู ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ที่จะต้องได้รับการ
เร่งด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูและ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงวิธีการ 
ขั้นตอน หรือ กลยุทธ์ 
ที่ใช้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
เพ่ือเป็น การประกัน
และยกระดับคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการข้ันตอนหรือกลยุทธ์ 
ที่ใช้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นการประกันและ
ยกระดับคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยมีการ
เปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือเป็น
การประกันและ
ยกระดับคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา ที่บรรลุ
ค่าเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา 

หลักการ/แนวคิด 
แสดงถึงมาตรฐาน
การศึกษาหรือ
ประเด็นที่เป็นปัญหา
ต่อการยกระดับ
คุณภาพ แต่ละ
มาตรฐาน และ
จะต้องได้รับการเร่ง
ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น 
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คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการประเมินและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

สื่อรายการที่ 2.3/1 : ใบกิจกรรมที่ ๒.3 (๑) การจัดท ารายงานการผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (งานกลุ่ม) 

รายช่ือสมาชิก 
1. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 
2. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 
3. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 
4. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 
5. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 
๖. ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขที.่.....................สพป./สพม........... 

 

ค าชี้แจง 
1. ให้ผู้ รับการสัมมนาชมคลิปวิดิ โอ  “การประเมิน เ พ่ือการเรียนรู้ทั้ ง โรง เรี ยน ” 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_VsyhsreE 
2. วิเคราะห์สะท้อนผลวิธีการด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการพัฒนาจุดเด่นและจุดที่

ควรพัฒนา ตามมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยวิทยากร
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มท าเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเท่านั้น 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่วิทยากรก าหนดให้
โดยท าเครื่องหมาย / ใน O หน้ามาตรฐานนั้น และบันทึกรายละเอียดของประเด็นที่
ก าหนดให้เตรียมน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔.. คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม เพ่ือน าเสนอผลการสรุปของกลุ่ม 
 

 
 
 

O มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

O มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 



….107 
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การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

O มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการพัฒนา 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

O มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการด าเนินการพัฒนา 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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การศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 

 

กิจกรรมที่ ๒.4   
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. สาระส าคัญ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความมั่นใจต่อผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพ วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ แปลความหมายส าหรับการประเมิน และให้ระดับคุณภาพโดยสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะมีข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
ภายใต้การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะแนวทางเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและความต้องการที่
แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเสนอให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
3. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

๑. ฟังการบรรยายความรู้ประกอบสื่อ 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. ปฎิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 
๔. น าเสนอการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ขั้นตอน ระยะเวลา สื่อและเอกสารประกอบ 
1. รับฟังการ

บรรยาย 
2. ศึกษาเอกสาร

เสริมความรู้ 
3. ท าใบกิจกรรม

ที่ 2.4 (1) 
4. น าเสนอ 
5. สรุปความรู้ 

9๐ นาท ี 1. PowerPoint เรื่อง  การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2. เอกสารเสริมความรู้กิจกรรมที่ 2.4 เรื่อง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. ใบกิจกรรมที่ 2.4 (1) เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(งานกลุ่ม) 
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5. การวัดและประเมินผล 
๑. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
๒. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

 
6. เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมที่ ๒.4 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

1. พฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วม
ในการแสดง
ความคิดเห็น
น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ 
ตั้งใจ มีส่วนร่วม
กิจกรรม และมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
๕๐- 59 
 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นร้อยละ  
๖๐ – ๗๙ 

ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาสนใจ ตั้งใจ 
มีส่วนร่วมกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป   

2. ตรวจสอบผล
การ
ปฏิบัติงาน 

บันทึกข้อมูล 
ไม่กระชับ 
ไม่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ 
และขาด
ข้อสังเกต
เพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ แต่ขาด
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อมูลได้ทุก
รายการได้กระชับ
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมเล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลทุก
รายการ ได้กระชับ 
ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจ 

 
7. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมที่ ๒.4 
 ผู้เข้ารับการสัมมนาต้องได้รับการตัดสินคุณภาพกิจกรรมที่ ๒.4 ในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ
ประเมิน 
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สื่อประกอบกิจกรรมที่ ๒.4 
สื่อรายการที่ 2.4/1 : เอกสารเสริมความรู้ที่ ๒.4.๑ เร่ือง เทคนิคการให้ข้อมูล

ย้อนกลับ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สวุรรณน้อย 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
paisan.suwannoi@gmail.com 

 
 
 
บทน า 
   

การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นกระบวนการที่ผู้ประเมินพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้รับการ
ประเมิน โดยเน้นการให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกับสภาพปัญหาหรือจุดอ่อนที่ได้จากการประเมินและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง การให้ข้อมูลย้อนกลับควรเป็นการด าเนินการที่สร้างแรงจูงใจ ในเชิงบวก 
ในลักษณะของการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การพัฒนาหรือการ
แก้ปัญหาทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เอกสารฉบับนี้ขอเสนอค าแนะน า ที่เป็นเทคนิคในการสนทนา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องหรือจุดอ่อนที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนอื่นขอฝากผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีสูตรส าเร็จในการให้ข้อมูลย้อนกลับที่
ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกสถานการณ์ การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ ปัญหาหรือจุดอ่อนที่ก าลังพิจารณาร่วมกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้รับข้อเสนอแนะ บุคลิกภาพและคุณลักษณะเฉพาะของทั้งสองฝ่าย การ
ยอมรับและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส าคัญที่
ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับมีอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความจริงใจ: การให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าใดๆ แก่ใครควรอยู่บนพื้นฐานของความ
จริงใจ นั่นคือต้องเป็นคนตรงไปตรงมา ให้ข้อเสนอแนะทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์
อักษรบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ผลการประเมินจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เป็นจริง  เพ่ือให้ผู้รับข้อเสนอแนะมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอแนะที่แนะน านั้นผู้ประเมินมี
ความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา 

2. ความตั้งใจ: ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าต้องแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจและสนใจที่
จะเห็นความส าเร็จในการพัฒนาตามที่ให้ค าแนะน า ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะ
ตามบทบาทหน้าที่เท่านั้น และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการ
แสดงความชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ในการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. ความเป็นธรรม: เมื่อยังไม่ชัดเจนในการที่จะสรุปปัญหาหรือจุดอ่อนเพ่ือจะให้ข้อเสน
แนะ จะต้องให้ผู้รับการประเมินมีโอกาสให้ข้อมูลเพ่ิมเติม จนมั่นใจได้ว่ามีปัญหาและ
จุดอ่อนนั้นจริงๆ จึงจะให้ข้อเสนอแนะได้ตรงกับสภาพที่แท้จริงของผู้รับการประเมิน 
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 เทคนิคในการให้ข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของผู้ประเมินประสบ
ความส าเร็จ จึงขอเสนอแนะเทคนิคที่รวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารบางส่วน ที่คิดว่าสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ให้ข้อเสนอแนะทันทีเมื่อกระบวนการประเมินเสร็จสิ้น   

การให้ข้อเสนอแนะทันทีหลังการประเมินเสร็จสิ้น จะส่งผลในทางที่ดีอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
1. การให้และรับข้อเสนอแนะจะเป็นที่เข้าใจตรงกันได้ง่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายเพ่ิงผ่านกิจกรรม

การประเมินคุณภาพร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึง จุดเด่น และสิ่งที่ต้องพัฒนาคืออะไรบ้าง  ควร
ด าเนินการเพ่ือเสริมจุดเด่นอย่างไร ควรด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือลดจุดด้อยอย่างไร และมีอะไรที่
เป็นความคาดหวังในความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาบ้าง 
  2. การให้ข้อเสนอแนะทันทีทันใด จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยินดีรับฟังและพร้อมที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน บางคนอาจจะไม่เห็นความส าคัญของข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน  
  3. การให้ข้อเสนอแนะทันทีทันใดจะท าให้เกิดบรรยากาศการสนทนาที่เป็นการเสนอแนวคิด
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาในฐานะพ่ีเลี้ยง ไม่ใช่เป็นการชี้จุดบกพร่องจากผลการประเมิน 
 
2. คิดมากกว่าหนึ่งมุมมองเสมอ  

เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมักมีมากว่าหนึ่งความหมายเสมอ การวิเคราะห์จุดเด่นและ
ข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินก็เช่นเดียวกัน อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผู้ประเมินคิดเสมอไป เมื่อ
การวิเคราะห์สรุปที่ไม่ครอบคลุมจะน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของสิ่งที่ก าลังประเมิน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ 

2.1 การรีบสรุปผลการวิเคราะห์ ในการประเมินก่อนที่สรุปว่ามีข้อเด่น ข้อที่ควรปรับปรุง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอะไรบ้างนั้น ผู้ประเมินจะต้องมั่นใจก่อนว่า มีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เรารีบด่วนสรุปเร็วเกินไปหรือไม่ อาจจะใช้วิธีตรวจสอบตนเองโดยการคิดว่า
ถ้าสถานศึกษาที่ก าลังประเมินอยู่นั้นมีชื่อเสียงในทางที่ดี คุณจะสรุปผลการวิเคราะห์แตกต่างจากเดิม
อย่างไร 
  2.2 การสรุปผลการประเมินอาจจะถูกต้อง แต่อาจมีเหตุผลอ่ืนๆ ซ่อนอยู่ ผู้ประเมินสามารถ
ตรวจสอบตนเองโดยการพิจารณาจากค าถามต่อไปนี้ มีคนเคยตัดสินผลการประเมินอย่างนี้มาก่อน
หรือไมด่้วยเหตุผลอะไรบ้าง คนอ่ืนจะคิดและพูดอย่างไรเกี่ยวกับผลการประเมินของเรา เขาจะเปิดใจ
รับผลการประเมินและข้อเสนอแนะของเราหรือไม่ จากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีอยู่สามารถสรุปผล
การประเมินส าคัญๆ ที่แตกต่างกันได้อะไรอีกบ้าง เพราะเหตุใด 
  2.3 ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมส าคัญในการแก้ไขปัญหา การช่วยให้สถานศึกษาแก้ปัญหา
หรือปรับปรุงการด าเนินงานได้ส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าค าแนะน าของผู้ประเมินชัดเจน
หรือไม่ ผู้ประเมินสามารถท าให้ผู้รับการประเมินเกิดความคิดริเริ่มหรือความมั่นใจในตัวเองที่จะ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้หรือไม ่มากน้อยเพียงใด 
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 3. คิดใหน้อกเหนือจากข้อเสนอแนะที่คิดอยู่  
ถึงแม้ผู้ประเมินจะมีความชัดเจนและมีความตั้งใจที่จะให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับจุดเด่น

และสภาพปัญหาที่วิเคราะห์จากผลการประเมินแล้วก็ตาม ผู้ประเมินควรคิดทบทวนให้แน่ใจว่า
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นจากการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ โดยถามตัวเองด้วยค าถามต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษาแห่งนี้มีอะไรบ้างที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูง
ขึ้น 

2. จากการสนทนากับผู้รับการประเมินมีข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อะไรบ้างทีเ่ราสรุปได้ 
3. ความสัมพันธ์ในการท างานของเรากับสถานศึกษาควรเป็นอย่างไร เพ่ือช่วยให้การน า

ข้อเสนอแนะของเราไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบความส าเร็จ 
  4. เราควรด าเนินการอะไรและอย่างไรถ้าต้องการให้เกิดผลตามข้อ 1-3 ดังกล่าว 
  

  4. ชื่นชมจุดแข็งและผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
การชื่นชมยินดีในความส าเร็จกับใครคนใดคนหนึ่งหรือกับสถานศึกษาหนึ่งๆ บางครั้งดู

เหมือนว่าเป็นค าหวานดังค ากล่าวที่ว่า "วาจาที่เคลือบน้ าตาล" ก็ตาม แต่การชื่นชมนั้นเป็นสิ่งส าคัญ 
อยู่ที่วิธีการพูดที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้รับการประเมินมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ยกย่องเกินความเป็นจริง 
การท าให้ผู้รับการประเมินได้ทราบถึงจุดแข็งและผลงานความส าเร็จของเขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วย
เหตุผลสองประการ 

1. คนเราเมื่อรู้สึกว่าผลงานหรือจุดแข็งได้รับการยอมรับจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกยินดีที่จะ
รับค าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเต็มใจมากกว่าที่จะได้รับทราบแต่จุดบกพร่องของตนเองเท่านั้น 
  2. คนส่วนใหญ่จ าเป็นจะต้องหาจุดแข็งของตนเองเพ่ือให้สามารถหาแนวทางการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   
5. หลีกเลี่ยงค าถามที่เปน็ "กับดัก" ของความไม่เข้าใจกัน 

การให้ข้อเสนอแนะต้องให้ความส าคัญและระวังในการใช้ค าถาม เพราะค าถามที่ไม่เหมาะสมจะ
ท าให้ผู้รับการประเมินเสียความรู้สึกและปฏิเสธข้อเสนอแนะของผู้ประเมินได้ การใช้ค าถามที่ให้ผู้รับการ
ประเมินต้องประเมินผลการตัดสินใจในแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของตนเอง ซึ่ง
เป็นค าถามที่เน้นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา จะกลายเป็นการประเมินตัวบุคคลไป เช่น  

"คุณคิดว่าคุณจะวางแผนการพัฒนาได้อย่างไร"  "คุณคิดว่ามีอะไรอีกไหมที่คุณน่าจะท าได้ดีกว่า
นี้" 

ถึงแม้ว่าบางคนคิดว่าให้ผู้รับการประเมินคิดเองจะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากเห็นว่าผู้รับการ
ประเมินมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง แต่ผู้รับการประเมินอาจไม่ทราบ
เจตนาของผู้ประเมินในประเด็นนี้ ก็เลยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จากผู้ประเมิน 
  ในทางตรงกันข้ามในสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อพบปัญหาหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงชัดเจนแล้ว 
การใช้ค าถามที่มุ่งเน้นคิดหากระบวนการท างานเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา แทนค าถามที่มุ่งเน้น
ประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแต่ละคน จะส่งผลให้ผู้รับการประเมินเกิดความรู้สึกที่ดี
และพร้อมรับข้อเสนอแนะที่คิดร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  ตัวอย่างค าถาม
ที่เหมาะสม เช่น 
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  “คุณคิดว่ากระบวนการในการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและเราควรท าอย่างไรต่อไป”  
“ช่วยอธิบายความคิดในสิ่งที่จะด าเนินการตามแนวทางที่ว่ามาให้ชัดเจนมากกว่านี้ได้หรือไม่” 

6. ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบกับกระบวนการด าเนินงานมากกว่าตัวบุคคล 
โดยทั่วไปคนเรามีแนวโน้มที่จะฟังค าวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ

ด าเนินงาน ไมมี่ใครที่จะยอมรับการชี้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล และมักจะมีปฏิกิริยา
ตอบโต้และปฏิเสธหากข้อเสนอแนะนั้นมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล  ตัวอย่างเทคนิค
การพูดคุยที่เน้นกระบวนการมากกว่าเน้นตัวบุคคล เช่น  

1. การอธิบายปัญหาและผลกระทบจากข้อเสนอแนะในมุมมองของบุคคลอื่น 
“แนวทางการแก้ปัญหานี้คิดว่าผู้บริหาร ครู และชุมชนจะมีความเห็นอย่างไร”  

2. เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์การประเมินว่าข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางแก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนานั้นสามารถบรรลุผลตามมาตรฐานหรือ
วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ต้องการได้หรือไม่  

3. ในฐานะผู้ประเมินต้องอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอ่อนน้อมและด้วย
ใจเป็นกลาง 

  
7. ใหข้้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนไม่ใช่ลักษณะท่ัวไป 

ชี้ประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และให้ข้อเสนอแนะที่ตรง
ประเด็นและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาได้จริง เนื่องจากว่าคนเราจะมีแนวโน้มที่จะ
เข้าใจปัญหามากขึ้นหากได้รับข้อเสนอแนะที่สามารถท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะที่ช่วยให้
เห็นแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ความชัดเจนดังกล่าวยังช่วยให้ผู้รับการประเมินมีแนวโน้มที่จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความ
เต็มใจถ้าผู้ประเมินสามารถชี้ไปทีป่ัญหาและแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
  
 8. ให้ข้อเสนอแนะโดยการมองอนาคตที่ดีกว่า 

การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่น ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในอดีตเพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้น
ให้สถานศึกษามีอนาคตที่ดีกว่าเดิม เพ่ือมีคุณภาพในทุกๆ ด้านสูงขึ้นจะช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะ
ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างการพูดคุยในระหว่างการให้ข้อเสนอแนะอาจเป็นดังนี้ 
  "เราจะแก้ปัญหา/พัฒนา/ในเรื่อง...นี้ได้อย่างไร" 

"สิ่งที่เป็นไปได้ส าหรับ ... มีอะไรบ้าง" 
"มันจะเป็นอย่างไรถ้าเราท าตามท่ีเราคิดและวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับ...ในวันนี้” 
"เราท างานด้วยกัน/คุยกันในสิ่งที่จะด าเนินการในเรื่อง...ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ดี" 

  
 9. การสนทนาเพื่อรายละเอียดและความเข้าใจตรงกัน  

การให้ข้อเสนอแนะเป็นการสนทนากันไม่ใช่แค่การบอกหรืออธิบายความคิดของผู้ประเมิน
เท่านั้น การถามค าถาม และบทสนทนาจะช่วยให้การอธิบายและตรวจสอบมุมมองของผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมินได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนมีความชัดเจนและเข้าใจในข้อเสนอแนะที่
ก าลังพูดคุยกัน เพ่ือเป้าหมายในการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป ให้ท่านศึกษาตัวอย่าง
การพูดคุยที่เหมาะสมในตารางต่อไปนี้ 
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สิ่งท่ีต้องการ สิ่งท่ีจะพูด 
ระบุสมมติฐานและข้อมูลที่ต้องการที่น า
คุณไปสู่สมมติฐานเหล่านั้น 

"นี่คือมุมมองของฉันและนี่คือวิธีการที่ผมคิดว่า..." 

อธิบายสมมติฐานของคุณ "ฉันคิดว่า ... " 
ท าให้เหตุผลของคุณชัดเจน "ฉันได้ข้อสรุปนี้เพราะ ... " 
ให้บุคคลอ่ืนส ารวจแนวทางสมมติฐานและ
ข้อมูลของคุณ 

"คุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่ฉันคิดและเสนอ” 
"เราอาจจะท าอะไรได้บ้าง ช่วยกันพิจารณาหน่อยนะ” 

กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนให้มุมมองที่แตกต่าง
กัน 

"คุณมีความเห็นอย่างไรกับข้อเสนอแนะนี้" 

ให้คนอ่ืนแสดงความคิดของตัวเอง 
 

"สิ่งที่น าคุณไปสู่ข้อสรุปนั้นคืออะไร" หรือ 
"ท าไมคุณถึงพูด/คิดอย่างนั้น" 

ให้คนอ่ืนอธิบายด้วยความเต็มใจ "ช่วยอธิบายความคิดของคุณให้มากกว่าได้ไหม” 
ให้คนอ่ืนแสดงเหตุผล "คุณคิดว่าอะไรคือความส าคัญของเรื่องนี้" 
ขอให้เสนอตัวอย่างและความหมาย "คุณช่วยยกตัวอย่างและอธิบายสิ่งที่เราก าลังคุยกัน

สักหน่อยได้ไหม" 
ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง "ฉันเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะว่า ...” 

 
 10. ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น “วิธีการในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ” 
 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจะมีคุณค่ายิ่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ดังนั้นการให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในสิ่งที่ควรพัฒนาหรือแก้ปัญหา ซึ่งบางครั้ง
จ าเป็นต้องมีการอธิบายถึงกระบวนการด าเนินงานมากกว่าการบอกว่าควรท าอะไรเท่านั้น นั่นคือ 
ข้อเสนอแนะที่ดีควรประกอบไปด้วย “เพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาเกี่ยวกับ........ควรท าอะไร อย่างไร”  
  
 11. อธิบายความตั้งใจของคุณด้วยเทคนิค “ไม่ต้องการ/ต้องการ” ("Do not / Do") 

เมื่ออยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าผู้รับการประเมินต่อต้านหรือปฏิเสธการให้ข้อเสนอแนะ ผู้ประเมิน
จ าเป็นต้องลดการต่อต้านหรือการปฏิเสธนั้นให้ได้เพ่ือให้ผู้รับการประเมินเข้าใจในความตั้งใจและ
ความคาดหวังในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่ผู้ประเมินต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค 
“ไม่ต้องการ/ต้องการ” โดยใช้รูปประโยคว่า 
“ไม่ต้องการ/ไม่อยากให้...(ระบุข้อกังวล/ปัญหา)... แต่ต้องการให้/อยากให้...(ระบุวัตถุประสงค์และสิ่ง
ที่จะท า)...” ตัวอย่างเช่น 
 

“ไม่ต้องการให้พวกเรารู้สึกว่าสิ่งที่แนะน านี้เป็นการไม่เคารพในความคิดของพวกเรา แต่
ต้องการให้ทราบว่าสิ่งที่เสนอแนะให้นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะต าหนิใครหรือไม่เห็นความส าคัญของความคิด
ของใครเลย เพียงแต่ต้องการให้แนวทางท่ีชัดเจนในการแก้ปัญหานี้ร่วมกันเท่านั้น”  
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  “ผมไม่อยากให้พวกเราคิดว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้จะท าให้ผมคิดว่าต้องเสียเวลามาท างานกับ
พวกเราอีกครั้ง  แต่อยากให้พวกเราทราบว่าผมยินดีที่จะท างานร่วมกับพวกเราเสมอ โดยเป้าหมาย
ของผมคือช่วยให้พวกเราพัฒนาสถานศึกษาของเราให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน” 
 12. ใช้การเปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล  

การให้ข้อมูล ค าอธิบาย หรือค าชี้แจงที่ชัดเจนของผู้ประเมิน จะช่วยลดข้อสงสัย ความ
ผิดพลาดและเป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสู่การพูดคุยเพ่ือการให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากขึ้น การเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ประเมินด้วยความจริงใจจะสามารถสร้างความไว้วางใจและส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและความรู้สึกร่วมกัน และในที่สุดก็เกิดการยอมรับ
ข้อเสนอแนะที่ดีต่อไป 
    
 13. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของคุณต่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกคน  

ถ้าผู้ประเมินแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ข้อเสนอแนะและเห็นความส าเร็จ
ในการพัฒนาสถานศึกษา จะส่งผลให้ผู้รับการประเมินพร้อมรับข้อเสนอแนะและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีความสุข การแสดงความมุ่งมั่นของผู้ประเมินอาจแสดงได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 
  

• การชื่นชมยินดี หรือยกย่องในความส าเร็จบุคคลทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
• แสดงความสนใจในบุคคลอื่นด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
• สามารถให้บุคคลอื่นเข้าถึงและให้เวลาในการท างานกับบุคคลอ่ืนได้ 
• ปฏิบัติตามค าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสถานศึกษา   

  
14. ถามค าถามสุดท้ายก่อนปิดการให้ข้อเสนอแนะ  

การให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของปัญหาและสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวถึงในกระบวนการให้ข้อเสนอแนะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่
กระทบต่อความรู้สึกของผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการปิด
กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่ทุกคนมีความสุข พร้อมที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาต่อไป จึง
จ าเป็นต้องให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือระบายความรู้สึกออกมาก่อนที่จะปิดกิจกรรม ซึ่งผู้
ประเมินควรใช้ค าถาม ต่อไปนี้ 
  "ใครมีความคิดเห็นอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ" 
  "ใครมีอะไรทีอ่ยากจะพูดหรือแสดงความรู้สึกกับพวกเราอีกไหมครับ" 
  
  เทคนิคที่เสนอแนะมานี้จะส่งผลต่อความส าเร็จในการให้ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับการฝึกฝนและน าไปใช้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามผู้ประเมินแต่ละท่านล้วนเป็นผู้
มีประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถเลือกน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของสถานศึกษาที่รับการประเมิน ไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับข้อเสนอแนะในเอกสารนี้เท่านั้น แต่
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ค าชี้แจง 

ให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ศึกษาข้อมูลจากสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
ต่อไปนี้ แล้วสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและคิดว่าเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติของสถานศึกษา 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศกึษา               
           จุดเด่น 
            ด้านการบริหารจัดการ  คณะผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร 
ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร 
จนท าให้งานประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ยุติธรรม รวมถึงความโปร่งใสของการจัดสรรงบประมาณ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
            ด้านครู  ครสู่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลายสาระที่มี
การแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน 
ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเอง มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน  ครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจและ
สามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
           ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานสร้าง
ชื่อเสียงได้รับถ้วยรางวัลทุกช่วงชั้น มีความสนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และได้ร่วม
อนุรักษ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์
กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้อื่น 
 
           จุดที่ควรพัฒนา 
            ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับปรับปรุง รวมทั้งขาดทักษะในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
            ด้านครู ครูบางคน/บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามสภาพจริง ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
 

 

 

 

สื่อรายการที่ 2.4/2 : ใบงานกิจกรรมที่ ๒.4 (1) เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายสรานันต์  สงวนสัตย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวยลดา  โพธิสิงห์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวนภัสนันท์  ค าทะเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ผู้ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำน 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 

คณะจัดท ำหลักสูตร 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวสุวณี  พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
นางสาวรุ่งทิวา  งามตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.ลาวัลย์  พิชญวรรธน ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ สพฐ. 



 
๑๒๖… 

 

ดร.ดารุวรรณ  ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันภาษาอังกฤษ          
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ข้าราชการบ านาญ 
นางพงษ์จันทร์  อยู่เป็นสุข ข้าราชการบ านาญ 
นายมาโนช  จันทร์แจ่ม ข้าราชการบ านาญ 
ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา ข้าราชการบ านาญ 
นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล คณะท างานปฏิรูประบบการประเมินและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.ดร.นลินี ณ นคร อาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.อรอุมา เจริญสุข อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.พนิดา มารุ่งเรือง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.วราภรณ์  แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
นายกีรติ  ฆารเจริญ ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
นางณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
นางสาวชฏาธาร มะลินิล ผู้แทนส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นางสาววาสนา  เครือมาศ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นางสาวอนงค์ จันใด ผู้แทนส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นายเอกบุตร  กิจสินธพชัย ผู้แทนส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 



 
๑๒๗… 

 

ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 

ดร.ธีรยุทธ  ภูเขา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
นางสาวพิยะดา  ม่วงอ่ิม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
นายสมโภชน์  หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ดร.กนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
ว่าที่พันตรีเทพนา เครือค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
ดร.รุ่งนภา แสนอ านวยผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์นิเทศก์ช านาญการพิเศษ       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ดร.วราภรณ์  แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
นางธิติกาญจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
นายสมบัติ  เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
นางปัทมพร  สุรกิจบวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครราชสีมา เขต 2 
นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
นางรัญญาภัทร์  อัยรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ (บุรีรัมย์) 
นายอิทธิพงษ์  ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 (พิษณุโลก) 



 
๑๒๘… 

 

นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี) 
นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี) 
นางพิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐(เพชรบุรี) 
ดร.สุชาติ   บรรจงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลศรี จังหวัดตรัง  
ดร.ศิริรัตน์  สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 
นายทวิช  แจ่มจ ารัส รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นายสรานันต์  สงวนสัตย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวยลดา  โพธิสิงห์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวนภัสนันท์  ค าทะเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

บรรณำธิกำรกิจ 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภา 
 



 
๑๒๙… 

 

๑ 
 

แบบส ำรวจควำมคิดเห นเ  ่อกำรประเมินผล 
กำรสัมมนำเชิงป ิบัติกำรเ  ่อส ่อสำรและสร้ำงควำมเ ้ำ จเกี่ วกับกำรประเมินและ 

กำรประกันค ณ ำ กำร ึกษำแนว หม่และเสริมสร้ำง ัก  ำ ด้ำนกำรประเมิน 
 
 
 
ค ำชี แจง 

แบบส ารวจ บับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบ ส ารวจตอบให้ครบทุกข้อ เพื่อให้การด าเนินงาน
สัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ้อมูล   น ำน องผู้เ ้ำสัมมนำ 
1. อำ   

 1) น้อยกว่า 31 ป    2) 31 - 40 ป    3) 41 – 50 ป  
  4) 51 – 60 ป    5) มากกว่า ๖๐ ป  
 

2. เ     1) ชาย   2) หญิง 

3. ต ำแหน่ง 
 1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 4) ศึกษานิเทศก์ 
 5) นักวิชาการศึกษา 
 6) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 7) อ่ืน  (โปรดระบุ)................................................................ 

4. ว  ิกำร ึกษำสูงส ด 
 1) ปริญญาตรี 
 2) ปริญญาโท 
 3) ปริญญาเอก 
 4) อ่ืน  (โปรดระบุ)................................................................ 

5. สังกัด 
 1) สพป. ......................................................เขต................. 
 2) สพม. ......................................................เขต..................จังหวัด............................................... 
 3) หน่วยงาน................................................................................................................................. 
 3) อ่ืน  (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

6. ประสบกำรณ  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
 1) ผู้รับผิดชอบงานประกัน  เป็นระยะเวลา....................ป  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา....................ป  

  

จ ดสัมมนำที่                ระหว่ำงวันที่                                                                                   



 
๑๓๐… 

 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
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