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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
17 สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานที่เกี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
จานวน 1 ชุด
๒. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จานวน ๑ ชุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว1010ว๘๖

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่ อ เป็ น หลั ก เที ย บเคี ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นั้น
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ขอแจ้งแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาในเบื้องต้น ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แทนมาตรฐานเดิมที่ต้องยกเลิกไปตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลั กในการเทียบเคียงส าหรั บ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับ
ดู แ ล และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตั้ ง แต่ วั น ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงนาม
ประกาศใช้ (วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นต้นไป
๓. แนวคิดการจัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ยึดหลักการและแนวทาง
ตามนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกับมาตรฐานที่ประกาศใช้ เมื่อ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือ เป็นมาตรฐานสาคัญ สะท้อนคุณภาพ และจาเป็น มีจานวนไม่มาก และเป็นแนวทาง
ให้กับสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น
3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน 3 มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐาน
คุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ส่วนมาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ)
4. สถานศึกษาปรั บ แผนการดาเนินงาน การกาหนดค่าเป้าหมาย ตั ว ชี้วัด แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
5. แนวทางใน...

- ๒ 5. แนวทางในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ ร ะดับ คุณภาพของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น 5 ระดับ
คุณภาพ (ระดับ “กาลังพัฒนา” “ปานกลาง” “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมิน
ตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้นการประเมินที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย
คุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน
6. สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report: SAR) ส่งให้ต้นสังกัด โดยสถานศึกษาสามารถนาเสนอและจัดทารายงานการประเมินตนเองให้
สอดคล้องกับบริบท สภาพ และความต้องการของสถานศึกษา และไม่เน้นให้จัดทาเป็นเอกสารเสนอเป็น
จานวนมาก แต่ให้สะท้อนผลคุณภาพของการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยโครงสร้างของรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) มุ่งเน้นตอบคาถามดังนี้ คือ 1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มี
คุณภาพเป็นอย่างไร 2) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิง
ประจักษ์อะไรบ้างที่จะสนับสนุน และ 3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพให้ดีขนึ้ ต่อไปอย่างไร เป็นต้น
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ น ไปตามแนวทางที่ ก าหนดได้ อย่ างถูกต้อง มีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปในทิศ ทางเดี ยวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และแนวปฏิ บั ติ ก าร
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือท่าน
ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักทดสอบทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๗ – ๕๘

