
LOGO 

การประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

(รอบท่ี 2 ของ สพม.1)      

8  กรกฎาคม   พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สพม.1  



2. ค ำสั่ง สพม.1 ที ่247/2557 

3. เอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณภำพ ฯ 

1. ก ำหนดกำรประชุมสัมมนำฯ 

เอกสารที่แจกคณะกรรมการ 

4. เอกสำรประกอบกำรประชุมกลุ่ม 

5. แผ่นซีดีรูปแบบรำยงำนให้ศน./โรงเรียนรับประเมินฯ 



 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา รุ่นท่ี2 

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำ... 
ท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำโดยสพม.1ท ำหน้ำที่ประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยตน้สังกัด 



 กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 (ข้อ18) 

ให้หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำ... 
จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี  
และแจ้งผลให้สถำนศึกษำทรำบ  
รวมทั้งให้เปิดเผยต่อสำธำรณชน 



 ประกาศคณะกรรมการฯพ.ศ.2554 
พ.ศ.2553 (ข้อ18) 

ให้หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำ... 
จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี  
และแจ้งผลให้สถำนศึกษำทรำบ  



การประเมินฯโดยต้นสังกัด 

• กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล         
กำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล         
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

• ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำเขตฯ 

• โดยคณะกรรมกำรที่ สพม.1แต่งตั้ง 



วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 

1. 
เสริมสร้ำงควำมตระหนักและควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

2. เพื่อประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ               
ของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกันฯ             
และมำตรฐำนกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ    



วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 

3. 

4. 

เพื่อให้ทรำบประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
กำรจัดกำรศึกษำ และให้ข้อเสนอแนะ           
ในกำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนกำรศึกษำ 

เพื่อกำรชื่นชมยินดี กำรให้ขวัญ  ก ำลังใจ       
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 

5. 

6. 

เพื่อยืนยันคุณภำพของสถำนศึกษำต่อต้นสังกัด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชน 

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกัน
ภำยในฯ ให้สำมำรถรองรับกำรประเมินภำยนอก 



การจัดระบบการประเมิน ฯ 

สพม.1 ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน          
ในกำรประเมินคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 



องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ 

Click to add Title Click to add Title 

Click to add Title Click to add Title 
   คณะกรรมการ               
กองทุนฯ  กทม.  

• ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      ประธำน 
    หรือรองผอ.สพม.1  
• ผอ.หรือรองฯ                   รองประธำน 
• รองฯ                             กรรมกำร 
• หัวหน้ำงำนประกันฯ/ครู       กรรมกำร 
• ศึกษำนิเทศก์ 2-4 คน   กรรมกำรและทีมเลขำฯ 



1.สวนกุหลาบ
วิทยาลัย 

2.เตรียม
อุดมศึกษา 

4.เบญจม 
ราชาลัยฯ 

3.เทพศิรินทร์ 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 1 

ประธำน 
• นำยเชิดศักด์ิ  ศุภโสภณ 

• นำยศรีรัตน์  รัตนรำศรี 

ทีม
เลขำ 

• นำยบัณฑิต  แท่นพิทักษ ์
• นางอัจฉรำ  มำกแก้ว 
• นำงปริมฤดี  แท่นพิทักษ ์
• นำงรวิภัทร  เหล่ำคุ้ม 



1.สตรีวิทยา 

2.ศรีอยุธยาฯ 4.วัดราชาธิวาส 

3.ราชนันทา
จารย์ฯ 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 2/1 

ประธำน 
• นำงเบญญำภำ  คงรอด 

• นำงงำมพิศ  ลวำกร 

ทีม
เลขำ 

• นำยชำติ  แจ่มนุช 
• นำงปรำณี  บุญไทย 



1.สามเสน
วิทยาลัย 

2.สันตริาษฎร์
วิทยาลัย 

4.โยธินบูรณะ           
2 ฯ 

3.วัดน้อย          
นพคุณ 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 2/2 

ประธำน 
• นำงฎำทกำจน์  อุสตัส 
• นำงงำมพิศ  ลวำกร 

ทีม
เลขำ 

• นำยชำติ  แจ่มนุช 
• นำงปรำณี  บุญไทย 



===========
=1.ไตรมติร
วทิยาลัย 

2.ฤทธิ  
ณรงค์รอน 

1.ทวีธาภเิษก 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 3 

ประธำน • นำยวิฑรูย์   วงศ์อิน 

ทีม
เลขำ 

• นำงศิริวรรณ ์ อินทรก ำแหง 
• นำยปกำศิต  จ ำปำทอง 

• นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย 
• นำงวิรัตน์  ขวัญยืน 



1.ศึกษานารี 

2.วัดราชโอรส 3.ทปัีงกรณ์
วิทยาพัฒน์ฯ 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 4 

ประธำน 
• นำงสุภำณี  โลหิตำนนท ์

• นำงสำววนิดำ  มิตรอุปถัมภ ์

ทีมเลขำ 
• นำยกลิ่น  สระทองเนียม 
• นำงศันสนีย์  จันไกรผล 
• นำงสำวธนวรรณ  จินดำ 



1. บางปะกอก
วทิยาคม 

งงาน 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 5 

ประธำน • นำยประมำณ  ชูพิพัฒน์ 

ทีม
เลขำ 

• นำยกุณฑล  รำชนิล 
• นำยทองดี  ศรีอันยู้ 
• นำงสมบรูรณ์  รำชนิล 



1.สตรีวัด
อัปสรสวรรค์ 

2.วัด
นวลนรดศิ 

3.มัธยม            
วัดหนองแขม 

5.ราชวินิต 
บางแคปานข า 

4.วัดรางบัว 

การประเมินของโรงเรียนกลุ่มท่ี 6 

ประธำน 
• นำงอัญชลี  ประกำยเกียรติ 
• นำยธนำรัชต์  สมคเณ 

ทีมเลขำ 
• นำงสำวพรรณงำม  เสำะแสวง 
• นำงสำวจรินทร์  โฮ่สกุล 
• นำงฐิตำภรณ์  บุญประเสริฐ 



 
หลักการส าคัญของการประเมิน

ฯ 
Click to add Title Click to add Title 

Click to add Title Click to add Title 

1. เป็นกำรประเมินเพื่อพัฒนำ 
2. เป็นกำรประเมินตำมสภำพจริง ผลลัพธ์ตรงตำม
วัตถุประสงค ์
3. เป็นกำรประเมินที่ยึดกลุ่มโรงเรียนเป็นฐำน 
4. เป็นกำรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร(ไม่ขัดแย้ง;ไม่
จับผิด;เป็นมิตร จริงใจ) 
5. เป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือภำยในกลุ่มโรงเรียน 



ขอบข่ายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสพม.1 

2. มำตรฐำนกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต1 

       16 มำตรฐำน 60 ตัวบ่งชี้ 

1. กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
8 องค์ประกอบ(80ข้อ)  

ตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 



  (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (2) จัดท าแผนพฒันาการจัดการศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  
 การศกึษาของสถานศึกษา 
  (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  (4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
  (5)* จัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
  (6)** จัดให้มีการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
 การศึกษาของสถานศึกษา 
  (7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน(ข้อ 14) 



 
 

  มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  6 27 30 

2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  6 25 50 

3. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  1 2 5 

4. ด้ำนอัตลักษณ ์ 2 4 10 

5. ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  1 2 5 



 
แนวทางการประเมินคุณภาพ 

  1.ตรวจสอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน
 ของสถำนศึกษำ  
2.ยืนยันสภำพกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ

 3.ให้ค ำนิยม 
4.ให้ข้อเสนอแนะ 
 



มิติท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพ 

Click to add Title Click to add Title 

Click to add Title Click to add Title 

1. ควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
  (awareness:A1)  ของกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ   
2. ควำมพยำยำม (attempt:A2) ร่องรอยของ 
ควำมพยำยำมปรับปรุง แก้ไข พัฒนำให้ดีขึ้น 
3. กำรบรรลุผลตำมเกณฑ์ (achievement:A3)  
 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  



      ระยะเวลาในการประเมินฯ 

 

ด ำเนินกำรประเมิน  
ระหว่ำง 15 ก.ค.-29 ส.ค. 2557 



กระบวนการประเมินฯ 

ก่อนกำร 
ประเมิน 

คณะกรรมการ 
ประเมินฯ 

ศึกษาวิเคราะห์ 
เอกสาร/ข้อมูล
ของสถานศึกษา 

ประชุมวางแผน 
การประเมิน 

นัดวันที่จะประเมินกับสถานศึกษา มอบหมายงาน 



 กระบวนการประเมิน(ต่อ) 

ระหว่าง 
การประเมิน 

คณะกรรมการ 
ประเมิน 

ไปสถานศึกษา 

ชี้แจง 
วัตถุประสงค์
และวิธีการ
ประเมิน 

ด าเนินการ
ประเมิน 

-สังเกต 
-สัมภาษณ ์
-ศึกษาเอกสาร 

วิเคราะห์ 
สรุปผล 

น าเสนอผลการ 
ประเมินด้วยวาจา 



 กระบวนการประเมิน(ต่อ) 

หลัง 
การประเมิน 

คณะกรรมการ 
ประเมิน 

จัดท ารายงาน 

ทีมเลขานุการจัดท าต้นฉบับ/
จัดพิมพ ์

สถานศึกษาที่รับประเมิน              
ช่วยด าเนินการ 

มอบรายงานผลการประเมิน
ให้สถานศึกษาและสพม.1 



วิธีการเก็บข้อมูล 

1. กำรศึกษำเอกสำร 

2. กำรสัมภำษณ์ 

3. กำรสังเกต 

3. กำรทดสอบ 



การอ่านรายงานประจ าปี 
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  ดูภำพรวม 
  ค้นหำหลักฐำนที่ปรำกฏ  ตำมมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
  บันทึกย่อข้อค้นพบ 
  จดประเด็นที่สงสัย 
  ลองประเมิน ให้คะแนนตำมเกณฑ ์
  จะเพิ่ม หรือ ลดคะแนน จำกกำรเก็บข้อมูลที่
สถำนศึกษำ 



เกณฑ์กำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน(รำยองค์ประกอบ) 

จ ำนวนข้อที่ด ำเนินกำร ระดับคุณภำพ แปลผล 

น้อยกว่ำ 6 ข้อ 1 ปรับปรุง 

6-7 ข้อ 2 พอใช้ 

8 ข้อ (ร้อยละ80) 3 ด ี

9 ข้อ (ร้อยละ90) 4 ดีมำก 

10 ข้อ (ร้อยละ100) 5 ดีเยี่ยม 



เกณฑ์กำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน(ในภำพรวม 80 ข้อ) 

จ ำนวนข้อทีด่ ำเนินกำร ระดบัคุณภำพ แปลผล 

น้อยกว่ำ 64 ข้อ 1 ปรับปรุง 
64-71 ข้อ 2 พอใช้ 

72-75 ข้อ (ร้อยละ90) 3 ดี 
76-79 ข้อ (ร้อยละ95) 4 ดีมำก 
80 ข้อ (ร้อยละ100) 5 ดีเยี่ยม 



เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน(คะแนน 100 คะแนน) 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ แปลผล 

00.00 - 59.99 1 ปรับปรุง 

60.00 - 74.99 2 พอใช้ 

75.00 - 89.99 3 ด ี

90.00 - 94.99 4 ดมีำก 

95.00 - 100.00 5 ดเียีย่ม 



จรรยาบรรณผู้ประเมิน 

1. ยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นกลำง โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบได ้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยในตนเอง 
3. รักษำควำมลับของข้อมูลสำรสนเทศส่วนบุคลและ

สถำนศึกษำ 
4. ไม่รับ ไม่เรียกร้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน 
5. ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงำน 
6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



           1. ศึกษำเอกสำร/ข้อมูลสถำนศึกษำ (พ.ร.บ.กศ. / กฎกระทรวง 
/ มำตรฐำนกศ.เขตฯ/ร.ร.  รำยงำนประจ ำป)ี 

2. ประธำนกำรประชุมวำงแผนก ำหนดกำรประเมินและ  
มอบหมำยงำน 
3. ประธำนกำรประเมินฯ 
4. ประสำนงำน  ก ำกับ ดูแลกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพ 
5. ร่วมประเมินและสรุปผลกำรประเมิน 
6. ประธำนประชุมพิจำรณำสรุปผลกำรประเมินฯ 
7. ประธำนกำรประชุมน ำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ 

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการประเมินฯ 



หน้าที่ของกรรมการประเมินฯ 

1. ศึกษำเอกสำร/ข้อมูลสถำนศึกษำ (พ.ร.บ.กศ. / กฎกระทรวง / มำตรฐำน
เขตฯ/ร.ร./ รำยงำนประจ ำป)ี 

2. ร่วมวำงแผนกำรประเมินฯ   
3. ร่วมประเมิน  ร่วมสรุปผลกำรประเมิน 
4. ร่วมประชุมพิจำรณำผลกำรประเมินฯ 
5. ร่วมน ำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ 

   หน้ำที่ของเลขำนุกำร 
1. รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
2. ประสำนงำนกำรประเมินและกำรจัดท ำรำยงำนกบัสถำนศึกษำ 

 
 



หน้าท่ีของโรงเรียนรับประเมิน 

1. กำรด ำเนินกำรก่อนรับกำรประเมิน 
  เตรียมรำยงำนประจ ำปี 

  เตรียมข้อมูล หลักฐำน  กำรน ำเสนอ 

  ด ำเนินกำรประเมินตนเอง ตำมแบบประเมินระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ สพม.1 

  เตรียมครู  นักเรียน บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

  เตรียมสถำนที่/ห้องที่รับประเมิน 

  จัดรถรับคณะกรรมกำรประเมิน 



หน้าท่ีของโรงเรียนรับประเมิน (ต่อ) 

2. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงรับประเมิน 
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 น ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ฯ(ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     ของสถำนศึกษำ) 
 จัดครู นักเรียน บุคลำกรที่จะตอบค ำถำมคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 จัดครู นักเรียน เป็นผู้ประสำนงำนคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 อ ำนวยควำมสะดวกคณะกรรมกำรประเมินฯ 
 ช่วยจัดพิมพ์รำยงำนผลกำรประเมินฯ 
 จัดครู นักเรียนร่วมรับฟังผลกำรประเมินด้วยวำจำ 



หน้าที่ของโรงเรียนรับประเมิน (ต่อ) 

3. กำรด ำเนินกำรหลังกำรประเมิน 
 น ำผลกำรประเมินโดยสพม.1 สู่กำรประชุมสัมมนำ      

    ของสถำนศึกษำ 

วำงแผนปรับปรุง/พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

     ของสถำนศึกษำ 



ก าหนดการประเมิน กรณี 1 วัน 

 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมกำรฯ พบผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ผู้เก่ียวข้อง 

   - ประธำนคณะกรรมกำร แจ้งวัตถุประสงค์ แนะน ำคณะกรรมกำรประเมินฯ                     
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำต้อนรับและแนะน ำสถำนศึกษำ/เสนอผลกำรพัฒนำ                         

- เลขำนุกำรแจ้งก ำหนดกำรประเมิน และประสำนงำนกับสถำนศึกษำ 

 10.00 – 12.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล/ประเมิน 

   - สัมภำษณ์ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศกึษำฯ  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้บรหิำร
สถำนศึกษำ  ผู้แทนครู  ผู้แทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

  - เยี่ยมชมสถำนศึกษำ     - ศึกษำเอกสำร    - สังเกต/สังเกตชั้นเรียน 



ก าหนดการประเมิน  (ต่อ) 

 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล (ต่อ) 

 14.00 - 15.30 น.  คณะกรรมกำรฯ ประชุมสรุปผล 

 15.30 - 16.00 น.  เลขำนุกำรประสำนกับสถำนศึกษำ 

                         เตรียมกำรน ำเสนอผลและจัดท ำรำยงำน 

 16.00 - 17.00 น.  คณะกรรมกำรน ำเสนอผลกำรประเมิน                

                         ด้วยวำจำ 



LOGO 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 

คลิปการประกันฯ/การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา.flv

