


 

• รอบสาม

(2554-

2558)                  

12 ตัวบ่งช้ี 

• ประกาศศธ.                      

16ก.พ.2554 

• ใช้ 15/65

มาตรฐาน 

 

• ประกาศ

สพม.1                 

18 

ก.ค.2555 

• 16 /60

มาตรฐาน 

 

 

• ร่างรอบส่ี 

• 20                          

ตัวบ่งช้ี 

 

 

• ประกาศ

สพม.1                 

11 

ส.ค.2558 

• 12/45 

มาตรฐาน 

 

 
 

• ประกาศ

ศธ.                      

11

ต.ค.2559 

• ใช้ 4/18

มาตรฐาน 

 

ทบทวนการพัฒนาของมาตรฐานการศึกษา 
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        มาตรฐานการศึกษาฯ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1               
(5 ด้าน 12 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้) 

1. ด้านผู้เรียน   6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งช้ี 50 คะแนน 

2. ด้านครู  1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 15 คะแนน 
 

3. ด้านผู้บริหาร   3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งช้ี 25 คะแนน 
 

4. ด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ 

1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งช้ี 5 คะแนน 
 

5. ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งช้ี 5 คะแนน 
 



16 มาตรฐาน หรือ 12 มาตรฐาน 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 



Copyright 2010 
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 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 
                  การจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน          
                   ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพ      
                   ภายในที่มปีระสิทธผิล  
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1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ                   
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (มฐ. 3) 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแก้ปัญหา (มฐ. 4) 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มฐ. 12.1) 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 (มฐ. 5.1และมฐ. 5.3-5.5) 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ              
(มฐ. 5.1และมฐ 5.2 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างาน (มฐ. 6) 

         มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           ประเด็นพิจารณา 

          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 
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1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศกึษาก าหนด  
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม (มฐ.2 และ
มฐ.11.1-11.2)             
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (มฐ.11.3) 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(มฐ.2.4) 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม (มฐ.1 มฐ. 2.1และ  
มฐ. 2.3) 
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      1. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (มฐ.9.2) 
      2. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (มฐ. 8.2และ
มฐ. 9.2) 
          2.1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรยีนรอบด้าน                           

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
           2.2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           2.3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
           2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมคีุณภาพ 

      3. การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาใหม้คีุณภาพและได้มาตรฐาน (มฐ. 9.1-9.2) 
      4. การก ากับ ตดิตาม ประเมนิผลการบริหารและการจัดการศกึษา (มฐ. 8.2              
มฐ. 9 และมฐ. 10.3-10.8) 
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  1. การมีกระบวนการเรยีนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรยีนทุกคนมีส่วนร่วม (มฐ. 5.5และมฐ.7.2)  
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท ของ
ชุมชนและท้องถิ่น (มฐ. 7.2 และมฐ. 12.1) 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ (มฐ.7.2)  

   

       



การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน                  
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา                      

ให้ดีย่ิงขึ้น (มฐ. 10) 
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มาตรฐานเขตฯที่ขาดหายไป 

 มฐ. 7.1 ครูมคีุณลักษณะที่ด ี
 มฐ. 8.1 ผู้บริหารมคีุณลักษณะที่ด ี
 มฐ. 12.2 โครงการพเิศษเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา / สร้าง 
ความโดดเด่นให้สถานศึกษา 

 มฐ. 12.3 พัฒนาช่วยเหลอืสถานศึกษาอื่นหรือ
ชุมชน สังคม 



12 มาตรฐาน หรือ 4 มาตรฐาน 



 

 
 



        ระดับ 4     ดีเย่ียม 

 ระดับ 3     ดี 
       ระดับ 2     พอใช้ 

           ระดับ 1      ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 1 
• ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2 
• ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 3 
• สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการชว่ยเหลอื 

ส่วนที่ 4 
• ภาคผนวก 



          • ข้อมูลทั่วไป 
          • ข้อมูลครูและบุคลากร 
 • ข้อมูลนักเรียน 
 • สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 • ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีน 
 • สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 • ข้อมูลงบประมาณ 
 • สภาพชุมชนโดยรวม 
 • สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 • ฯลฯ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน 



               • มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 • มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 • มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 • มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสิทธิผล 
 • ผลการประเมินภาพรวม 

ส่วนท่ี 2 : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จะมีองค์ประกอบส าคัญ คือ 
ระดับคุณภาพ : (ดีเยี่ยม หรือดี หรือพอใช้ หรือปรับปรุง) 
วิธกีาร ผลงานและการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา   ดังนี ้
          1. กระบวนการพัฒนา 
          2. ผลการด าเนินงาน 
          3. จุดเด่น 
          4. จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองมีหลากหลายวิธี 





ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 



1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
5. จัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  



 

1. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                   
(และค่าเป้าหมาย) 

 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

การศึกษา(และค่าเป้าหมาย)ที่ก าหนด 

3. ประเมินคุณภาพภายใน/ประเมินตนเองและจัดท ารายงาน

ประจ าปี/รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ 

4. เตรียมรับการประเมินฯ จากต้นสังกัด และสมศ. 

(โดยเน้นคนเป็นเคร่ืองมือ ใช ้ICT เป็นตัวช่วย)  
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(1) มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
(2) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
(3) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน                     
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
(4) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  



แนวทางการประเมินภายนอก (ปีการศึกษา 2560-2563)  

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับการศึกษา                          
ขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ได้ประชุมเกี่ยวกับทิศทาง                   
การพัฒนางานประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อสรุปส าคัญ    
ดังต่อไปนี้  

การประเมินคุณภาพภายนอก 



การประเมินคุณภาพภายนอก 

* มาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพื่อการประเมินภายนอกที่เป็นมาตรฐาน                
ขั้นต่ า     ใช้มาตรฐานและประเด็นตัวบ่งชี้ เหมือนกับมาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใช้เมื่อ                             
11 ตุลาคม 2559  โดย 
  1. สมศ.จะมีการก าหนด Red Zone Indicators  
หรือ Critical Indicators  ที่ถือเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ   ที่
สถานศึกษาจะบกพร่องไม่ได้  ถ้าบกพร่องในตัวบ่งชี้
ส าคัญจะได้รับการจัดอันดับคุณภาพไม่เกนิ ระดับพอใช/้
ปานกลาง (เกรด C) 



การประเมินคุณภาพภายนอก 

Red Zone Indicators หรือ Critical Indicators  
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตัวอย่างเช่น  

 (1) นิสัยรักการอ่าน-การอ่านแบบสะสมไมล ์                
ของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 
 (2) ความพยายามในการแก้ปัญหาเด็กอา่น                 
ไม่ออกหรอืไม่คลอ่งหรือเรยีนชา้ 
 (3) ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของนักเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 



การประเมินคุณภาพภายนอก 

 2. จะมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ความ                    
เป็นเลิศด้านการพัฒนาเยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่
ด้านกีฬา ด้านจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม                  
ด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์-คิดสังเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต ฯลฯ...          
สถานศกึษามีโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นเลศิ
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง เป็นความโดดเด่นที่พร้อม
ส าหรับการพิสูจน์ ตรวจสอบและเผยแพร่สู่สาธารณชน 



การประเมินคุณภาพภายนอก 
   2. จะมีการก าหนดตัวชี้วัดที่เปิดโอกาสให้สถานศกึษา  
พัฒนาตนเองให้มคีวามเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาเยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ด้านกีฬา 
ด้านจิตสาธารณะและรับผดิชอบต่อสังคม  ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านทักษะการคิดวเิคราะห-์คิด

สังเคราะห์ ด้านทักษะชีวติ ฯลฯ... สถานศึกษามีโอกาสได้รับ 
การประกาศเกียรติคุณเป็นเลิศทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง                
เป็นความโดดเด่นที่พร้อมส าหรับการพิสูจน์ ตรวจสอบและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 



การประเมินคุณภาพภายนอก 

* การก าหนดน้ าหนักคะแนนในการประเมินภายนอก ให้ความส าคัญ
กับมาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา หรือผลที่ปรากฏต่อนักเรียน 
(ก าหนดน้ าหนักคะแนนด้านคุณภาพหรือพัฒนาการของผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ50 ของคะแนนเต็ม)  ทั้งนี้ การให้น้ าหนักคะแนน              
จะปรากฏเป็น 2 ส่วน คือ  
                      1) การแจงนับร้อยละของเด็กที่ประสบความส าเร็จ
ระดับดี-ดีมาก (Absolute Model) 
            2) การแจงนับร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสูง  เมื่อ
เทยีบกับฐานเดิมตอนแรกรับ  (Growth Model) 



การประเมินคุณภาพภายนอก 
* การใช้ Advocacy Model หรือการเสริมแรงเชิงบวก   
ด้วยการชื่นชม ยนิดี ประกาศเกยีรตคิุณ สถานศกึษา                  
ที่โดดเด่นเฉพาะทาง หรือหลายทาง หรือโดดเด่น         
ในภาพรวม จ าแนกตามแผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ                        
ตามภูมิภาค เพื่อประชาชนได้ร่วมชื่นชมและใช้บริการ 
รวมทั้งการประกาศเกยีรตคิุณ เขตพื้นที่การศกึษา หรือ
ต้นสังกัดที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม (สีเขยีว) ทุกปี                           

    (โดยในชั้นต้นจะใช้ข้อมูลจากผลการประเมินรอบที่ 2-3                 
เป็นข้อมูลในการจ าแนกระดับคุณภาพและประกาศเกียรติคุณ) 





กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 

1. ประชุมปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และรูปแบบรายงาน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาฯ 

ผู้บริหาร/                     
หน.ประกัน/                    
หน.แผนงาน 

 8-9 มีนาคม 
2560 

2. จัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และรูปแบบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา 

สพม.1 เม.ย. 2560 

2. ประชุมปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  หน.ประกัน/หน.วิจัย 7-8 มิ.ย. 2560 

3. สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

หน.ประกัน/หน.
แผนงาน 

2 วัน มิ.ย.และ
ก.ค. 2560 

4. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจ าปี ของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2559 
และจัดท าโล่เกียรติยศ 20 รางวัล 

หน.ประกัน 18 ส.ค. 2560 

5. จัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ สพม.1 25  ส.ค. 2560 

5. นิเทศ/ตรวจสอบ/ประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีจะรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ (9 โรงเรียน) 

สพม.1/ร.ร.กลุ่ม
เป้าหมาย 

มิ.ย. 2560 
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 ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
 ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน  
ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตนเอง 
ให้เด็กเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนชา้กว่า 
 ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท างานร่วมกัน 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี   
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