
บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษากับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของ สพม.1 

ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ ์
หัวหน้ากลุ่มงานสง่เสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 



ประเด็นน าเสนอ 

1 

• ความเป็นมาและความหมายของ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 

2 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิฯ      

3 

• ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 



1. ความเป็นมาและความหมาย
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษา 



6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน  
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด         
ขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.2 ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือ  
ที่หลากหลายและเหมาะสม 



 

การด าเนินงานของต้นสังกัด 

3. พัฒนาผู้ ทรงคุณวุฒิที่ สามารถ    
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาของสถานศึกษาในสั งกั ด        
ที่ รั บผิดชอบ จัดท าทะ เบี ยนรายชื่ อ               
และประกาศให้สถานศึกษาทราบ 



สรุปความเป็นมา 

1. สถานศึกษาส่งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมา 
2. สพม.1 พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. สพม.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    ภายนอกสถานศึกษา 
4. สพม.1 แจ้งให้สถานศึกษาทราบ 



พจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
ของด าเนิน การเด่นและเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต  ปี2552 

ผู้ทรงคุณวุฒิ =  expert , qualified 
Expert = ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ช านาญ,                                 
ผู้มีประสบการณ ์  

Qualified = มีคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ
เหมาะสม 

  



Oxford advanced learner’s Dictionary  
ของJonathan Crowther 

Expert (n) a person with 
special knowledge , skill or 
training in a particular field : 
an internal evaluation expert 



ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ที่ไม่ใช่
บุคลากรในสถานศึกษา โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเหมาะสม และ
ได้รับการพัฒนาและขึ้นทะเบียนจาก สพม.1 
เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ทัดเทียมกัน 



2. บทบาทและหน้าที่ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถานศึกษา 



ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 

 มีบทบาทหน้าที่ในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 



บทบาทของคณะกรรมการประเมินฯ 
 1. ปฏิบัติการตามกฎหมาย 
 2. สร้างความมั่นใจในการประกันภายใน                   
     ว่าสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. สร้างการเช่ือมโยงระหว่างการประกันภายใน                         
     และภายนอก(ความเท่ียงตรงของภายใน) 
 4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืน                                
     และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมคุณภาพ 
 5. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 



กรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถานศึกษา 



ท าไมจึงต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ                       
ร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
 2. เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่สถานศึกษา  
     ด าเนินการ 
 3. เพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกคน                      
     ในคุณภาพที่สูงขึ้นของสถานศึกษา 
 4. เพื่อประสิทธิผลที่คุ้มค่า 
 5. เพื่อสร้างระบบการประเมินฯที่มีคุณภาพ 



        1. สามารถพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 2. สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. สามารถสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม 
 4. สามารถใช้ผลประเมินได้อย่างมีคุณภาพ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา : คุณภาพ
ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 



ความรู้พื้นฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 



1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันฯ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน 
    คุณภาพภายในฯ 
3. คุณสมบัติของผู้ประเมินที่ดี 



• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

• กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

• ประกาศกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในฯ 
พ.ศ.2554 

• มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา





กฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 

การประกันคุณภาพภายใน  

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน                
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย

หน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถานศึกษานั้น 



ระบบที่เราร่วมกันสร้างสรรค์ 
และเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้   ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯพ.ศ.2553 

1.การประเมิน 

คุณภาพภายใน 

2.การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

3.การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน 



การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา การติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา... 
กระท าโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นหรือ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

การ
ประเมิน                
คุณภาพ
ภายใน  



การติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา  

กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของ 

การปฏิบัติตามแผน... 
และจัดท ารายงานการติดตาม

ตรวจสอบ... 
พร้อมท้ังเสนอมาตรการเร่งรัด    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  

กระบวนการพัฒนาการศึกษา 
เข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผน และการด าเนินงานตาม
แผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึก...
และความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน  



การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  

กระบวนการพัฒนาการศึกษา 
เข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผน และการด าเนินงานตาม
แผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึก...
และความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน  



1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

หลักเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในขั้นพ้ืนฐาน 



การประเมินของคณะกรรมการฯ              
สามารถบอกได้ว่าระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาของเรา 
ในภาพรวมและแต่ละเร่ืองเป็นอย่างไร 

ควร
ปรับปรุง ด ี ดีมาก 



การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. มีมาตรฐานการศึกษา 
   ครอบคลุมตามกฎกระทรวงฯ 
2. มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3. มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 



การจัดท าแผนพัฒนาฯ            
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1. มีแผนพัฒนาฯที่มีกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

2. มีแผนงาน/โครงการสอดคล้อง                                           
    กับมาตรฐานการศึกษา 
3. ชี้แจงแผนพัฒนาฯให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 



การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 



การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ของสถานศึกษา 



การตรวจสอบและทบทวน    
คุณภาพการศึกษา 



การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



การจัดท ารายงานประจ าปี 



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง 



ความรู้พื้นฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 



รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เจ้าของงาน/โครงการรับผิดชอบ 
   ประเมินและเก็บข้อมูลเอง 
2. มีคณะกรรมการประเมิน 
3. มีทั้ง 1. และ 2. 
4. อื่นๆ  

รูปประเมินภายในสวนธนฯ 

ประกันสวนธน


 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
  1.ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

ตามตัวบ่งชี้/มาตรฐาน  
2.ยืนยันสภาพ/ผลการพัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
 3.ให้ค านิยม 

4.ให้ข้อเสนอแนะ 
 



    มิติท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพ 

1. ความตระหนักถึงความส าคัญ(awareness:A1)  
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานฯ   
2. ความพยายาม (attempt:A2) ร่องรอยของ 
ความพยายามปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น 
3. การบรรลุผลตามเกณฑ์ (achievement:A3)  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  



ระยะเวลาในการด าเนินการประเมิน  
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 



   กระบวนการประเมิน                     

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ก่อน             
การ

ประเมิน 

ระหว่าง
การ

ประเมิน 

หลัง             
การ

ประเมิน 



 1.วางแผน เลือกกลยุทธ์ที่   
    จะเก็บข้อมูล/ประเมิน 
2. เก็บข้อมูล/ประเมิน 
3. วิเคราะห์สังเคราะห์ และ 
    วินิจฉัย/ตัดสินใจ 
4. ให้ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการประเมินตามระบบ/วงจรคุณภาพ 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสังเกต   การสัมภาษณ์   การทดสอบ  การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน อย่างหลากหลาย 



เราต้องการเห็นภาพความส าเร็จความมี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ในเร่ือง... 

1. การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. คุณภาพผู้เรียน 

4. คุณภาพการเรียนการสอน 

5. คุณภาพการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนc.21 ครูเวยีดนาม 

บริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 - YouTube.flv
vdo teaching.mpg


วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

โครงการ/                          

กิจกรรมที่ท า 

ผล(บรรลุ/             

ไม่บรรลุ) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

    ตัวอย่างการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 



1. เชิงปริมาณ 
2. เชิงคุณภาพ 
3. เชิงพัฒนา 





• ผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
• ผลการประเมินโดยต้นสังกัด 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 



Where are we now? 

ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน 

Where do we want to go? 

เราต้องการไปสู่จุดไหน 

How do we get there? 

เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร 

การวางแผนกลยุทธ์ คือ                 
การตอบค าถาม ๓ ค าถาม 

SWOT 
Analysis 

Vision & Goals 

Strategies 



 มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อ                        

การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 
 26 ตัวบ่งชี้ 

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน  
33 ตัวบ่งชี้ 

3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้

4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี้ 

5 ด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน  
2 ตัวบ่งชี ้



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรยีน 6 มาตรฐาน 26 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 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            

1 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น   1 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

1 



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 26 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 



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 26 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 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 

Read Thailand 

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


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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
                 คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                 สมเหตุผล (ตบช.ที่4) 

น้ าหนัก 

5 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
                  (ตบช.ที่ 5) 

น้ าหนัก 

5 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   1 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป               
ตามเกณฑ์   

1 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป             
ตามเกณฑ์   

2 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์   1 



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

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน 26 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 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(6) น้ าหนัก 

10 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา       

2 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับการน าบรบิทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรยีนรู ้

1 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

1 

7.4 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน 

1 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบัมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 1 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 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 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
                 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 และเกิดประสิทธิผล (ตบช.ท่ี 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 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (ตบช.ท่ี12) 

น้ าหนัก 

10 

10.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 2 

10.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                              

2 

10.2 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด

ไวใ้นแผนปฏิบัตกิาร 

1 

10.3 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อ านาจ 

1 

10.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 2 

10.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 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 



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

2 ด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 33 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 



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

3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี ้

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

น้ าหนัก 

10 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                    

5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

5 



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

4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 

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

น้ าหนัก 

5 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

3 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

2 



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

5 ด้านมาตรการส่งเสรมิ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง 
                   การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (ตบช.ที่11) 

น้ าหนัก 

5 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 



ตรวจสอบคุณสมบัติของ
การเป็นนักประเมินที่ดี 



แบบตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของการเป็นนักประเมินท่ีดี 

ข้อความ  ใช่ ไม่ใช่ 

  1 ความรู้ในด้านการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
  2 ความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 3 ความรู้เรื่องการประเมินคณุภาพภายใน 
 4 ความรู้เรื่องมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชีต้าม

มาตรฐานการศึกษา 
 5 มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 



ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

  6 มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์           
มีความเป็นประชาธิปไตย และการท างานเป็นทีม 

7 มีความเป็นกัลยาณมิตร ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง 
เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8 มีทักษะการสังเกต และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

9 มีทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การสรุปผล 

10 สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 



ท่านจะท าหน้าที่กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างไร? 



Thank you! 

สมศกัด์ิศรี วถีิคนกลา้ 

สมศักดิ์ศรี วิถีคนกล้า - YouTube.flv

