
4 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร พญาไท  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา  
พ.ศ. 2561 



1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนนิงาน 
    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตาม 
    กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  
    พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษา   ระดับ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
2. เพื่อการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ร่วมกัน  ในเรื่อง 
    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วตัถุประสงค ์



ขอบเขตในการน าเสนอ 

1. กฎกระทรวง ฯ  พ.ศ. 2561 
2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
3. การประเมินคุณภาพภายในและ 
    การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
4. สถานศึกษาใน สพม. 1 จะต้องท าอะไร 





เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศกึษา  พ.ศ. 2561 

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553   ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศกึษาที่แท้จรงิ  จงึส่งผลให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกดิความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการ
ปฏบิัติ  ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจรงิ และเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศกึษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับดูแลและหน่วยงาน
ภายนอกเกนิความจ าเป็น 



    หมายถึง การประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา   โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพการศกึษา   
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกดิการพัฒนาและสร้าง                   
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์                           
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 



จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา...  
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและด าเนินการตามแผน 
ท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศกึษา ตดิตามผลการด าเนินการ                 
เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน                   
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกป ี    



 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศกึษา
รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา                
และประประเด็นต่างๆ  ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและ              
การติดตามตรวจสอบ ให้ สมศ. 

 ให้ สมศ. ด าเนินการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่ง
รายงานให้แก่สถานศกึษาหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแลสถานศกึษา 

 ใหห้น่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศกึษา
ติดตามผลการด าเนินการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 



สถ
าน

ศึก
ษา

 
จากกฎกระทรวงฯ สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดั ตอ้งท าอะไร 

จัดท าและส่งรายงานผลการประเมนิตนเอง  

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนดไว ้

ประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ตดิตามผลการด าเนินการและน าผลไปใช้  

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
นิเทศ  ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ช่วยเหลือ 

รวบรวม และสังเครำะห์  
SAR ของสถำนศึกษำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร             
และปรับปรุงพัฒนำ 

ให้ควำมร่วมมือกับ สมศ. 

หน
่วย

งำ
นต

้นส
ังก

ัด/
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ม.
1 

ให้ความร่วมมอืกับ สมศ. 



 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

จ านวน 3 มาตรฐาน 13 ประเด็น/ข้อ 



การบริหารและ
การจัดการ 

การจัดการเรียน
การสอน 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำร 

คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ 

พัฒนำวิชำกำรเน้นคุณภำพ
ผู้เรียน 

พัฒนำครูและบุคลำกร 

จัดสภำพแวดล้อม 

เทคโนโลยี สำรสนเทศ 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ            
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีฯ และแหล่ง
เรียนรู้ 

บริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร    
                และการคิดค านวณ 
   2) มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างม ี
                วจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             
                และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
                การสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดี่ตามที่ 
               สถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภาคภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
               และหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
      2.1 มเีป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศกึษา             
             ก าหนดชัดเจน 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 
      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน                
             รอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ                 
             การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน                       
             การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง   
              และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ  
              การเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
       3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                   
               และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
               เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 
   1 

เปรียบเทยีบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2559  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
1. จ านวน 4 มาตรฐาน 20 ประเด็นพิจารณา 1. จ านวน  3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 

2. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน

และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
 

2. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ฯ และคุณลักษณะฯ 
เพิ่ม 
 ความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
ปรับ  
 มคีวามรู้ทักษะพื้นฐาน และ              

เจตคตทิี่ดีต่องานอาชพี               
(เดิม *ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝกึงานหรอืการท างาน) 

รวม 
  ความก้าวหน้าทางการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ ฯ อยู่ในข้อเดียวกัน 



เปรียบเทยีบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
 การวางแผน (พัฒนา

วิชาการ ครู บุคลากร 
บริหารจัดการข้อมูล 
สภาพแวดล้อม)  

 การมีส่วนร่วม  
 การก ากับติดตาม 
 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์   
ปรับ 
 มีระบบการบริหารจัดการ

พัฒนาวิชาการ                 
พัฒนาครูและบุคลากร                             
จัดสภาพแวดล้อม 

เพิ่ม 
 จัดระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 



เปรียบเทยีบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561  

4. ด้านการจัดการเรยีน     
    การสอน 
 สร้างโอกาสให้ผู้เรยีนทุกคน                 

มีส่วนร่วม 
 จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง

กับบริบทของชุมชน 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีน 
     อย่างเป็นระบบ 
 

4. ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
ปรับ  
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ 
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
 บริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้

ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีน  
     อย่างเป็นระบบ 



เปรียบเทยีบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561  

5. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    ที่มีประสิทธิผล 

5. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    ที่มีประสิทธิผล 

ยุบ 
 ให้ไปอยู่ในระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 





      การปฏิรปูระบบการประเมิน : รปูแบบการประเมินแนวใหม่ 

 การประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Judgment) 

การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 

 การประเมินโดยอาศัยร่องรอย   หลักฐาน                
เชิงประจักษ์ (Evidences Based Assessment) 

 การประเมินโดยยึดมาตรฐานเป็นหลัก 
(Standard Based Assessment)  

 การตรวจสอบผลประเมินโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ  
(Peer Review) 



 ระดับก าลังพัฒนา 
 ระดับปานกลาง 
 ระดับดี 
 ระดับดีเลิศ 
 ระดับยอดเย่ียม 

การก าหนดระดบั มี 5 ระดบั 



การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด                      
     มคีุณภาพอย่างไร 
2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมคีุณภาพ            
     ในระดับนั้น มขี้อมูลหลักฐาน เอกสาร                             
     เชิงประจักษ์อะไรบ้าง 
3. สถานศึกษามจีุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ  
     ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
     กว่าเดิมอย่างไร 



 



1. Be proud 
2. Be honest and critical 
3. Continuosly strive for growth 
4. Track your accomplishment 
5. Be professional 

หลักการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 



 
 
 

ส่วนที่ 1 
• ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2 
• ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ส่วนที่ 3 
• สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการชว่ยเหลอื 

ส่วนที่ 4 
• ภาคผนวก 

โครงสรา้งของรายงานการประเมินตนเอง 



    • ข้อมูลท่ัวไป 
    • ข้อมูลครูและบุคลากร 
    • ข้อมูลนักเรียน 
    • สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    • ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
    • สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    • ข้อมูลงบประมาณ 
    • สภาพชุมชนโดยรวม 
    • สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

     • ฯลฯ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน 



• มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
• มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและ            
                       การจัดการ 
• มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
                       ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• ผลการประเมินภาพรวม 

ส่วนที่ 2 : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
               จะมีองค์ประกอบส าคัญ คอื 

ระดับคุณภาพ : (ระดับยอดเยี่ยม หรือระดับดีเลิศ หรือ                   
               ระดับดี  หรือระดับปานกลาง หรือระดับก าลังพัฒนา) 

ผลงาน วิธกีาร และการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา   
               1. ผลการด าเนินงาน (จะสลับที่ กับ ข้อ 2.) 
            2. กระบวนการพัฒนา 
            3. จุดเด่น 
            4. จุดที่ควรพัฒนา 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีหลากหลายวิธี 



• สรุปผลการประเมิน  
   (เดิมน าเสนอ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา) 

• แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  
• ความต้องการช่วยเหลือ  

ส่วนที่ 3 : สรุปผล แนวทางการพัฒนา   
              และความต้องการช่วยเหลือ 



1. สะท้อนงานที่ท า ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
2. มทีีมงานเกี่ยวข้องไหม 
3. ผู้น าไปใช้ เน้นผลกระทบต่อผู้เรยีน 
4. สะท้อนจุดอ่อน/จุดแข็งจากการประเมิน 
5. เป็นการวิเคราะห์ตนเอง ไม่ใชS่AR   
    ประชาสัมพันธ ์
6. ใช้คนนอกช่วยตัดสิน 

ค าถามส าคัญ 



1. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                     
    (และค่าเป้าหมาย) และประกาศใช้ 
2. ทบทวน/ปรับปรุง/จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 
    แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ                 
    การจัดการศกึษาให้ได้ตามมาตรฐานการศกึษา  
    (และค่าเป้าหมาย) ที่ก าหนด 
4. ประเมินคุณภาพภายใน/ประเมนิตนเองและจัดท า 
    รายงานการประเมินตนเอง 
    การประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ 5. เตรยีมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 





ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
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