
รูปแบบและแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่

ส านักทดสอบทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ

คุณภาพการจัดการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

- การประกันคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การประกันคุณภาพ

(Quality assurance)

: กระบวนการที่ออกแบบเพื่อประกันความส าเร็จ
ตามมาตรฐาน

: วิธีการทบทวนที่ออกแบบเพื่อให้มาตรฐาน
ที่ก าหนดเป็นไปและเป็นที่ยอมรับ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



รูปแบบการประกันคุณภาพ

พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างผู้มีสว่นได้-เสียทุกกลุ่ม 
จุดส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาระบบเพื่อให้กิจกรรมหลัก
ที่เราต้องการพัฒนาตามนโยบาย ด าเนินไปอย่างดีที่สุด
และสร้างความมั่นในเกี่ยวกับการบริการที่มีคุณภาพสูง

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การประเมินภายใน

(Internal evaluation)

- กระบวนการทบทวนคุณภาพด าเนินการภายในองค์กร
เพื่อผลปลายทางของตนเอง

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ประเมินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การออกแบบการประเมิน
การด าเนินการประเมิน
การใช้ผลการประเมิน

ประสิทธิผลของการประเมินขึ้นอยู่กับ...

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



• การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในระดับต่างๆได้
• การให้ข้อมูลย้อนกลับต้องมีคุณภาพสูง เพื่อผู้มีส่วนได้เสีย 

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• การน าเสนอข้อมูล ข้อค้นพบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้สนับสนุน ผู้ตัดสินใจ ด้วยรายงาน

จะท าอย่างไรกับข้อมูลที่ได้ ?

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



แนวคิดการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

: การประเมินแบบองค์รวม
: การประเมินโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
: การประเมินตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้หลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์

: การตรวจสอบทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การประเมินแบบองค์รวม

 บางคนเรียกว่า “การประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment)”
 มุ่งประเมินงาน/กิจกรรม/องค์กร ในภาพรวมมากกว่าจะประเมินองค์ประกอบย่อยๆ
 ส่วนย่อย/หน่วยงานย่อยจะถูกประเมินรวมไปด้วยกัน
 ต้องใช้ผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญ/มีประสบการณ์ (Professional judgement) ซึ่งจะช่วยลด
เวลาการประเมินลงได้มาก และช่วยขจัดความไม่น่าเชื่อถือในการประเมินได้
 อยู่บนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว (Evidence - based)

* ผู้ประเมินต้องสามารถชี้ร่องรอยที่สะท้อนศักยภาพของสิ่งท่ีประเมินเฉพาะที่จ าเป็นและ
มีเทคนิคท่ีจะรวบรวมข้อมูล+เหตุการณ์ให้เพียงพอ แล้วจึงทบทวนร่องรอยหลักฐานและ
ตัดสินใจ* 

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ประโยชน์ของการประเมินแบบองค์รวม

สะท้อนโลกแห่งความเป็นจริง (Reflect the real world)
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงขององค์กร 

(Reflect skill requirement of Institution)
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย (Save the time and reduce cost)
เน้นกระบวนการด าเนินการเป็นหลัก (Streamline Processes)
โอกาสที่จะเห็นร่องรอยหลักฐานชัดเจนขึ้น (Optimise evidence 

opportunities)
ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



Grade Description of Grade

High 

Distinction

Distinction

Credit

Pass

Fail

Holistic rubric template

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



จะระบุและประเมินองค์ประกอบย่อยๆ ของผลงาน 
ผลการปฏิบัติที่ท าให้รู้ว่า อะไรที่ดี และอะไรที่ควรปรับปรุง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา

การประเมินแบบแยกส่วน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



Criteria

Level  of  Student  Performance

High

Distinction
Distinction Credit Pass Fail

Criteria
High

Distinction
Distinction Credit Pass Fail

Analytic rubric template 1

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การประเมินแบบองค์รวม (Holistic) การประเมินแยกส่วน (Analytic)
1. ประเมินในภาพรวม 1. ประเมินแยกเป็นประเด็นย่อย
2. ให้คะแนนสิ่งที่ต้องการประเมินแบบกว้างๆ

โดยรวม 1 ค่า 
2. ให้คะแนนสิ่งที่ต้องการประเมินแบบแยกส่วน

ในแตล่ะองค์ประกอบหรือลักษณะส าคัญที่จ าเป็น

3. ใชใ้นการประเมินผลงานหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธก์ันภายใน 

3. ใช้ประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
และต้องใช้มิต/ิเกณฑ์หลายด้านส าหรับใช้บ่งชี้คุณภาพ
ของงานจึงจะคลอบคลุมและชัดเจน

4. ประเมินและตัดสินใจได้รวดเร็ว
4. ใช้เวลาในการประเมินเพราะให้ความส าคัญ

กับการประเมินแต่ละประเด็นย่อย
5. ผู้ประเมินต้องมีทักษะและความรู้รอบและรู้ลึก

(expert judgment) 
5. ผู้ประเมินพิจารณาไปตามประเด็นทีละประเด็น

ตามทีก่ าหนด

ความต่างของการประเมินแบบองค์รวมและแบบแยกส่วน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับและค าอธิบายคุณภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 4 ดีเยี่ยม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม
2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน
4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม

ระดบัคุณภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 3 ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดบัชั้น ในระดับดี 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี

3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชั้นในระดับดี

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละป ีในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรมีแนวโนม้สงูขึ้น

7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ด ีพร้อมที่จะศึกษาตอ่ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน

4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี

5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการลอ่ลวง ข่มเหง รังแก

8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งทีไ่มถ่กูตอ้ง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 2 พอใช้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับผ่าน

3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับผ่าน

4) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา ในระดับผ่าน

5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร มีแนวโน้มไม่แน่นอนในแต่ละปี

7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการแต่มีความพยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 1 ปรับปรุง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้

3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้

4) ผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้

5) ผู้เรียนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

6) ผู้เรียนไม่มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรในแต่ละปี

7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนไม่มีพัฒนาการและไม่มีความพยายามในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น

8) ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือขาดวุฒิภาวะทางอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏไม่ชัดเจน

2) ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ผู้เรียนไม่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย

4) ผู้เรียนไม่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5) ผู้เรียนไม่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 

6) ผู้เรียนไม่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีได้ 

7) ผู้เรียนไม่รู้และไม่มีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหงและรังแก

8) ผู้เรียนวางเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ประเด็นพิจารณา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

4) การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้

2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ

และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

และด าเนินการอย่างเป็นระบบ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ระดบัคุณภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงคข์องแผนการศึกษาชาติ 

แตไ่ม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความชัดเจน
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคณุภาพการบรหิารและการจัดการศกึษาไม่เหมาะสมและ

ขาดความครอบคลุมประเด็นหลกัต่อไปนี้
2.1 พัฒนาวิชาการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนินการอย่างไม่เปน็รปูธรรม
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มกีารน าไปประยุกต์ใช้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาอยู่ในระดับน้อยมาก
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ประเด็นพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี 
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
3.3 ใช้เครื่องมอืและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง

ระดบัคุณภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 1 ปรับปรุง
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

1.1 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.1 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้
1.2 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น และรักการอ่าน 
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ
1.4 ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน 
1.6 ผู้เรียนไม่มีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

2. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 ไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ชุมชนไม่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไม่เป็นระบบ และไม่มีประสิทธิภาพ 
3.1 ไม่ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 ตรวจสอบและประเมินอย่างไม่เป็นระบบ
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนไม่น าไปใช้พัฒนาตนเอง

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ประเด็นพิจารณา
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 
2. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

ระดบัคณุภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ระดับ 1 ปรับปรุง
1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ไม่ส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียน ไม่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน และไม่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 
2. ผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ระดบัคณุภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตัดสินจากผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 2 3 และ 4 
โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้นมาพิจารณา
เป็นภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา
เป็นระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ 
และผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เป็นการใช้ความรู้ 
และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ  ในการตัดสินคุณค่า

 ข้อจ ากัด : อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความล าเอียง อคติ 
ของผู้เชี่ยวชาญ  หรือการมีความรู้ที่ไม่เพียงพอในสิ่งที่ประเมิน

การประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement)

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



 ให้ความส าคัญแก่หลักฐานที่มีอยู่เพื่อให้ได้ข้อสรุป

 ผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือทางความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
 ความรู้ในการเลือกหลักฐานที่จะน ามาใช้ตอบค าถามการประเมิน
 ความสามารถในการให้น้ าหนักความส าคัญกับความถูกต้อง   

ตรงประเด็นของหลักฐาน
 การตีความส าคัญของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
 ความสามารถในการหาข้อมูลสารสนเทศ

การประเมินและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) (ต่อ)

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



 การก าหนดค าถามเพื่อใช้ในการประเมิน

 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
 มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
 ไม่ bias
 เต็มใจ

สิ่งส าคัญส าหรับ “EJ”

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



 คุณภาพการประเมินและการตัดสิน เนื่องจากการประเมินเป็นอัตนัย

 การรวบรวมผลการประเมิน และการตัดสิน
 ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการค านวณเพื่อหาข้อสรุป
 วิธีการเจรจา

สิ่งส าคัญส าหรับ “EJ”

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



evidences มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
- direct evidence

- indirect evidence
- supplementary evidence

ร่องรอยหลักฐาน (evidences) 

รวบรวมได้จาก 2 แหล่ง คือ 

ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ร่องรอยหลักฐาน (evidences) 
* เป็นได้ทั้งงานเอกสารและไม่ใช่เอกสาร
* ควรเก็บร่องรอยหลักฐานโดยใช้หลายๆวิธี 
* เก็บและใช้ร่องรอยหลักฐานหลายเหตุการณ์จะท าให้การ
ประเมินน่าเชื่อถือขึ้น

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ดังนั้น 

การประเมินบนพื้นฐานของร่องรอยหลักฐาน 

(evidence-based evaluation) 

ต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

หลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึง 
ข้อเท็จจริงที่สังเกตหรือพิสูจน์

หรือยืนยัน โดยมีข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการยืนยัน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



การตรวจสอบทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน

Peer review

: กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
ผลที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน มุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง

: ด าเนินการโดยทรงคุณวุติที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
การปฏิบัติงานท่ีคล้ายกัน

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



เชิงคุณภาพ : เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผลต่อการอธิบายพฤติกรรม เหตุการณ์ 
ปัญหา เป็นการวัดที่จะให้เรื่องราว ที่แสดงธรรมชาติของ
ปัญหาและพฤติกรรมที่ต้องการ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
• สัมภาษณ์ ค าถามปลายเปิด
• Focus groups การศึกษารายกรณี
• การสังเกต การบันทึกเรื่องราว

วิธีการประเมินที่ปรับจากเชิงปริมาณ    เชิงคุณภาพ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



จุดแข็ง : ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ตอบค าถาม “ท าไม” “อย่างไร”เกี่ยวกับพฤติกรรม 
เจตคติ การปฏิบัติ ท าให้ข้อมูลเชิงปริมาณชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้น

ข้อจ ากัด : ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์มาก ข้อมูลมีความเป็นอัตนัย 
ยากต่อการสรุป

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



เชิงปริมาณ : เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการน าจ านวน ความถี่ ร้อยละ และตัวเลข
สถิติต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทน 
ในการอ้างสรุป วิธีการมีความเป็นปรนัยและต้องใช้เครื่องมือ
ที่เป็นมาตรฐาน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
• การส ารวจ Checklists
• ใช้แบบสอบถามปลายปิด การทดสอบ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



จุดแข็ง : ง่ายต่อการด าเนินการ การน าไปใช้ ด าเนินการได้จ านวนมาก 
ง่ายต่อการสรุปเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะเชื่อว่า
มีประสิทธิภาพ

ข้อจ ากัด : ข้อมูลที่ได้จะไม่มีรายละเอียดเท่าวิธีการเชิงคุณภาพ การตอบค าถาม
อาจยุ่งยากส าหรับผู้ตอบบางกลุ่ม อาจไม่ให้สารสนเทศในการตีความ
ตามที่ต้องการ

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร



ดร.บุญชู ชลัษเฐียร


