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ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ด้านคุณภาพการศึกษา  
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มติชนรายวนั วนัพุธท่ี 4 กนัยายน2556 หนา้12 



   ประเด็นน ำเสนอ 

1 • ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม(พ.ศ.2554-2558) สพม.1 

2 
• กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธกีำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

3 
• ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฯ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์           

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพภำยในฯ พ.ศ. 2554 

4 
• มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

5 

• มำตรฐำนกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำเขต 1 และ

มำตรฐำนเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่(พ.ศ.2554-2558) 



 ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบที่ 3 
(พ.ศ.2554-2558)               

ของสถำนศึกษำในสพม.1 



ซึ่งคาดว่าจะ
ได้รับการรับรอง
22 โรงและไม่ได้
รับการรับรอง            
4 โรง เพราะผล                   
O-NET ไม่ผ่าน
เกณฑ์สมศ. 

ยังไม่ได้ประเมิน            
แต่คาดว่าจะประเมิน

ภาคเรียนที่ 2 นี ้26โรง 

คาดว่าจะได้รับ
การรับรอง           
10 โรง 

และไม่ได้รับ 

การรับรอง 8 โรง 

(ในจ านวนนีม้ี 6 โรง         
ที่จะสามารถใช้ผล            
O-NET  ในการ
ปรับแก้คะแนนได้) 

ประเมินแล้ว               
แต่ยังไม่รู้ผล18โรง 

รับรองทุกโรง 

มีผลการ
ประเมิน 

ระดับดีมาก  
10 โรง 

ระดับด ี

13 โรง 

ประเมินและ           
รู้ผลแล้ว 23 
โรง 

ผลตวับ่งช้ี 

ผลรอบสาม 23 โรงเรียน.xlsx


ควำมหมำยของกำรประกัน
คุณภำพภำยใน  

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจาก

ภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่

ก ากับ ดูแลสถานศึกษานั้น 



ระบบที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ 
และเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้   ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 



  ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
       ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2553 



ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในฯ ตำมกฎกระทรวงฯพ.ศ.2553   

1.กำรประเมิน 

คุณภำพภำยใน 

2.กำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำ 

3.กำรพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

กำรประกัน
คุณภำพ
ภำยใน 



กำรประเมินคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ กำรติดตำม และกำร
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ... 
กระท ำโดยบุคลำกรของ
สถำนศึกษำนั้นหรือ 
หน่วยงำนต้นสังกัด 

กำร
ประเมิน                
คุณภำพ
ภำยใน  



กำรติดตำม
ตรวจสอบ
คุณภำพ
กำรศึกษำ  

กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำของ 

กำรปฏิบัติตำมแผน... 
และจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม

ตรวจสอบ... 
พร้อมท้ังเสนอมำตรกำรเร่งรัด    
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 



กำรพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ  

กระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
เข้ำสู่คุณภำพท่ีสอดคล้องกับ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ  
กำรจัดระบบและโครงสร้ำง กำร
วำงแผน และกำรด ำเนินงำนตำม
แผน รวมทั้งกำรสร้ำงจิตส ำนึก...
และควำมรับผิดชอบร่วมกันทุกคน  



ให้สถำนศึกษำด ำเนนิกำรประกัน
คุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นประจ ำทุกปี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญด้วยกำรสนับสนุนจำกต้น
สังกัดและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 5 



ให้สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี เสนอต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพจิำรณำ                        
และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 

หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 



สถำนศึกษำต้องน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอก ไปประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 7 



ให้มีคณะกรรมกำร                  
ประกันคุณภำพภำยใน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

หมวด 2 ส่วนท่ี 1 ข้อ 9 



ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. 597/2553                เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                   (รมต. ลงนามวนัที ่19 สิงหาคม 2553) 



ให้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              
จัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ...โดย
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้

หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 14 



1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
4. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
6. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
8. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง  

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 



กรณีสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบำงประกำร 

ตำมท่ีก ำหนดได้ ให้หน่วยงำนต้นสังกัด/
สพท.ประกำศผ่อนผันกำรปฏิบัติ และ
วำงแนวทำงในกำรประกันคุณภำพ
ภำยในให้เหมำะสมกับสภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น                    
แล้วรำยงำนให้รัฐมนตรีทรำบ 



ให้สพท.วิเครำะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีกำรประกัน
คุณภำพภำยใน รวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนและร่วมพัฒนำระบบQA. 

หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 17 



ให้หน่วยงำนต้นสังกัด              
จัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพ
กำรศกึษำอย่ำงน้อยหน่ึงครั้งใน
ทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำ
ทรำบรวมทั้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

หมวด 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 18 



  กำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ     

ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน...พ.ศ. 2554 
13  มถุินายน   2554 



กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ                  
ของสถำนศึกษำ 

1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาต่างๆ 
2. พิจารณาสาระที่จะก าหนดในมาตรฐาน/ 
   ตัวบ่งชี้ทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการ 
   ส่งเสริมของสถานศึกษา 
3. ก าหนดและประกาศค่าเป้าหมายแต่ละ 
    มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้



กำรจัดท ำแผนพัฒนำฯตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
3. ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการ

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ 
4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร 

C:/Users/HP/Downloads/Video/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัดคุ้งตะเภา - YouTube.flv


กำรจัดท ำแผนพัฒนำฯตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

6. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมี  
    ส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง  
    องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น 
7. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร              
8. เสนอแผนฯให้คณะกรรมการสถานศึกษา   
    ให้ความเห็นชอบ 

C:/Users/HP/Downloads/Video/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัดคุ้งตะเภา - YouTube.flv


กำรจัดท ำแผนพัฒนำฯตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
• สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
• ก าหนดปฏิทินการน าแผนฯไปสู่การปฏิบัติ 
• เสนอแผนฯให้คณะกรรมการสถานศึกษา   
    ให้ความเห็นชอบ 

C:/Users/HP/Downloads/Video/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัดคุ้งตะเภา - YouTube.flv


กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 

1. จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 
    ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
    สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 
    หรือเชื่อมโยงกับต้นสังกัด 
3. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
    ในการบริหารและการเรียนการสอน 



กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำฯ 

1. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละป ี
   สู่การปฏิบัติ  
2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  
   และประสิทธิผล 



กำรตรวจสอบและทบทวน    
คุณภำพกำรศึกษำ 



กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 



กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 



กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 





มาตรฐานที่1 
คุณลักษณะของคน
ไทยที่พงึประสงค์ทัง้
ในฐานะพลเมืองและ

พลโลก 

คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข 

มี 5 ตับ่งชี ้

มาตรฐานที่2 

แนวการจัด
การศกึษา 

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพฒันา
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ              

การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

มี 3 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้/  

  สังคมแห่งความรู้ 

การสร้างวิถีการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้                     

ให้เข้มแข็ง 

มี 3 ตัวบ่งชี ้

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
อุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ คือกำรจัดให้มีกำรศึกษำตลอดชีวิต                   

และกำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 



 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน              

ของสถำนศึกษำ 

16  กมุภาพนัธ์  2554 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2548  
(18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 
(15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 8 มาตรฐาน 
33 ตัวบ่งชี ้

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 
26 ตัวบ่งชี ้

2 ด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน 
14 ตัวบ่งชี ้

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 
33 ตัวบ่งชี ้

3 ด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

6 มาตรฐาน 
33 ตัวบ่งชี ้

3 ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้

4 ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

2 มาตรฐาน  
4 ตัวบ่งชี้ 

4 ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี้ 

5 ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้



มำตรฐำนกำรศึกษำ 
เขตพื้นที่กำรศกึษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 1 





     มำตรฐำนกำรศึกษำเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศกึษำเขต1               
(16 มำตรฐำน 60 ตัวบ่งช้ี) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 
 27 ตัวบ่งชี้ 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน  
25 ตัวบ่งชี้ 

3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้

4 ด้านอัตลักษณ์ 2 มาตรฐาน  
4 ตัวบ่งชี้ 

5 ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรยีน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (ตบช.ที ่1) น้ าหนัก 

5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 0.5 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            

1 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   1 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
                 และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ตบช.ที2่) 

น้ าหนัก 

5 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 1 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                 รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ตบช.ที่3) 

น้ าหนัก 

5 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว                

2 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

1 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน   

1 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้และน าเสนอผลงาน 1 

Read Thailand 

Read Thailand _ อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (2_6) - YouTube.FLV


มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี)้ 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                 คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                 สมเหตุผล (ตบช.ที่4) 

น้ าหนัก 

5 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

1 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 

4.5 สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
                  (ตบช.ที่ 5) 

น้ าหนัก 

5 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   1 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป               
ตามเกณฑ์   

1 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป             
ตามเกณฑ์   

2 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)เป็นไป                
ตามเกณฑ์   

1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
                 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี 
                 ต่ออาชีพสุจริต (ตบช.ที่ 4) 

น้ าหนัก 

5 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

1 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (6) 

น้ าหนัก 

10 7.1 ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน   
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

10 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล (ตบช.ท่ี 7) 

น้ าหนัก 

10 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                              

2 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด

ไวใ้นแผนปฏิบัตกิาร 

2 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อ านาจ 

2 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
                  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี 
                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ตบช.ที่ 7) 

น้ าหนัก 

5 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

2 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

2 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี)้ 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ตบช.ท่ี12) 

น้ าหนัก 

10 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถ และความสนใจ                               

2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน           

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 2 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี)้ 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่  
                   ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ตบช.ที่12) 

น้ าหนัก 

10 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

3 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี)้ 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ตบช.ท่ี 8) 

น้ าหนัก 

5 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1 

12.2 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1 

12.3 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  0.5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี)้ 

3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  
                    (ตบช.ท่ี3,12) 

น้ าหนัก 

5 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                    

2.5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

2.5 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

4 ด้านอัตลักษณ์ 2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                   ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
                   (ตบช.ที่ 9,10) 

น้ าหนัก 

5 14.1 สถานศึกษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

3 

14.2 ผลการด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนและสถานศึกษา
บรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2 



มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

4 ด้านอัตลักษณ์ 2 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาด าเนินกาพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ 
                   ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           
                   เขต 1 (รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล)                
                   (ตบช.ที่ 11-12) 

น้ าหนัก 

5 
15.1 สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 3 

15.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีโลก  

2 

เลิกความเป็นไทย 

นักเรียนไทยอยากเลิกความเป็นไทย_(360p).flv


มาตรฐานการศึกษาฯ เขต 1 พ.ศ.2555 (16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้) 

5 ด้านมาตรการส่งเสรมิ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 16 การจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น   
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ   
                   ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึน้        
                   (ตบช.ท่ี11) 

น้ าหนัก 

5 
16.1 จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
3 

16.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 



มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้                
ในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบสำม     

(พ.ศ. 2554-2558) 



กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานตาม                      

กฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน 
(ค่าน า้หนัก 80 คะแนน) 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี (10 คะแนน) 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์  

     (10 คะแนน) 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (10 คะแนน) 

4. ผู้เรียนคดิเป็น  ท าเป็น (10 คะแนน) 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน (20 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     
เป็นส าคัญ (10 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 3 

 การจัดการเรียนการสอน    

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา    
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัดการศึกษา 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา    
และต้นสังกัด (5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 4 

การประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม 



กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานตาม                        

กฎกระทรวงฯ 

กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 
(ค่าน า้หนัก 10 คะแนน) 

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   

     พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา  

     (5 คะแนน) 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
มาตรการส่งเสริม 

(ค่าน า้หนัก 10 คะแนน)  

11. ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสริม    

      บทบาทของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ   
    มาตรฐานรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏรูิปการศึกษา      
     (5 คะแนน)  

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม (ต่อ) 



ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

การปฏบิัตงิาน
ของสถานศึกษา 

(P-D-C-A) 

การประเมินตนเอง 

การตรวจเยี่ยม 

รายงานผล
การประเมิน 

การตดิตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันภายใน การประเมินภายนอก 



สวัสดีและขอขอบคุณยิ่ง 

ดร.บณัฑิต แท่นพกัษ ์และทีมงานศึกษานิเทศก ์เจา้หนา้ท่ี สพม.1 



1. แบ่งกลุ่มตามกลุ่มโรงเรียน  เลือกประธาน/เลขาฯ  
เพื่อด าเนินการประชุมกลุ่มตามใบงาน 
2. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
โรงเรียนของตนเอง และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามใบงานที่ก าหนด 

3. เลือกผู้แทนกลุ่มละ 1-2 คนเพื่อน าเสนอผลงานของ
กลุ่ม ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 


