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คำานำา

	 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้น 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ

และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยมีนโยบาย

ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจำานวนน้อยลง	 กระชับและสะท้อนถึง 

คุณภาพอย่างแท้จริง	เน้นการประเมินตามสภาพจริง	ไม่ยุ่งยาก	สร้างมาตรฐาน 

ระบบการประเมิน	 เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล	 ลดการจัดทำาเอกสาร 

ที่ใช้ในการประเมิน	 รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน	 

มีความน่าเชื่อถือ	 สามารถให้คำาชี้แนะและให้คำาปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ 

	 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่จึงมีจำานวนไม่มาก	 

แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูล 

ในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา	 ไม่เพิ่มภาระการจัดทำาเอกสาร 

ให้สถานศึกษา	รวมท้ังพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน	มีความน่าเช่ือถือ	 

สามารถใหค้ำาชีแ้นะและใหค้ำาปรกึษาแกส่ถานศกึษาได้	ปรับกระบวนทศัน์

ในการประเมินทีม่เีป้าหมายเพือ่พฒันา	(evaluation	and	development)	 

บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา	 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสำาคัญที่สุด 

ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้	 และปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กำ าหนดและร่ วมรั บผิ ดชอบต่ อผลการจั ดการศึ กษาที่ เ กิ ดขึ้ น	 

(accountability)	



	 เอกสารเล่มนี้ 	 จัดทำาขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบายปฏิรูประบบ 

การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 และประกาศ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 สำาหรับ 

ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำาเนินงาน	 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา	 และเตรียมการสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 

ซึ่งจะทำาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน 

จากการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 หวังว่า 

สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จะได้รับประโยชน์จาก 

การศึกษาเอกสารเล่มนี้	 ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการกำาหนดกรอบ 

และแนวทางในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำาหนด	ทั้งนี้	ขอขอบคุณผู้บริหาร	

ครูอาจารย์	 ศึกษานิเทศก์	 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ 

จัดทำาเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์	 สามารถนำาไปปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)

	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 …ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	
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	 	 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ	 ๗๒
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หน้�





1

บทนำา

	 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทำาให้คนมีความรู้และคุณสมบัติ

ต่าง	ๆ 	ทีช่่วยให้คนนัน้อยูร่อดในโลกได้	เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครวั

และสังคมส่วนรวม	 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,	

๒๕๔๕)	คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการ

จัดการศึกษา	ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน	รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ ่

จะเป็นการศึกษาในระบบ	 ดังนั้น	 สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก 

ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา	โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่	 ยังมีความ 

เหลื่อมลำ้าแตกต่างกัน	 ทั้งในด้านงบประมาณ	 คุณภาพ	 บุคลากร	 หรือ

แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน	 รวมท้ังปัจจัยเอื้ออื่น	 ๆ	 เช่น	 ความร่วมมือของ 

คณะกรรมการสถานศกึษา	การสนบัสนนุจากชมุชน	หน่วยงานหรอืองค์กร

ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา	 และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจาก

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด	สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา	 อีกท้ัง	 ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระ

ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง	 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตามบริบทและความต้องการของตนเอง	 คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ 

ในการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน	 พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 

จึงกำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา	 อันนำาไปสู่การกำาหนดให้มีมาตรฐาน 

ส่วนที่ ๑
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น	 ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และกระทรวงศึกษาธิการ 

มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย ์การศึกษาพิเศษ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ลงวันที่	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 สำาหรับให้สถานศึกษา 

ใช้เป็นแนวทางดำาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

และเตรียมการสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ซึ่งจะทำาให้เกิด 

ความมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายว่าการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

ความสำาคัญและความจำาเป็นในการกำาหนดมาตรฐาน

การศึกษา

	 มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง	

มาตรฐานถูกกำาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำาหรับการส่งเสริม 

และกำากับดูแล	 การตรวจสอบ	 การประเมินผลและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 ๒๕๔๘)	

มาตรฐานในบรบิทนีจ้งึเปน็มาตรฐานทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

โดยองค์รวมการกำาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาทำาให้เกิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน 

ในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนา

ที่แท้จริงอยู่ที่ใด	 การกำาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความ

สำาคัญกับการจัดการศกึษา	๒	ประการ	ไดแ้ก	่๑)	สถานศกึษาทกุแหง่มเีกณฑ์

เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒)	 มาตรฐานทำาให้
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สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด 

นอกจากน้ี	การกำาหนดมาตรฐานยงัเปน็การกำาหนดความคาดหวงัทีช่ดัเจน

ให้กับครู	 ผู้บริหาร	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ชุมชนและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มี 

ส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา	 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือ 

รวมพลัง	 เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่กำาหนด	มาตรฐาน

การศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมาย

สำาคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ท่ีกำาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน	(accountability)	

	 มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 ๑. ผู้เรียน	 ทำาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตาม 

ความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่าต้องการคนที่มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์อย่างไร	จะทำาอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน

การศึกษากำาหนด

 ๒. ครู	 ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบ 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 และเป็นแนวทางในการพัฒนา

ตนเองตามคณุลกัษณะและคณุสมบตัติามมาตรฐานทีก่ำาหนด	เพ่ือใหผู้้เรียน

มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำาหนดไว้

 ๓. ท้องถิ่นและสถ�นศึกษ�	 ใช้มาตรฐานเป็นแนวทาง 

ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 ๔. พ่อแมผู่ป้กครอง ประช�ชนและผูน้ำ�ชุมชน	ใชม้าตรฐาน

เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา	 

การจัดการเรียนการสอนที่จะทำาให้คนไทยในท้องถ่ินเข้าใจและเข้ามา 

มีส่วนร่วม	 เพื่อให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ 

ตามมาตรฐานที่กำาหนด
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 ๕. ประเทศช�ต ิใชม้าตรฐานเปน็เครือ่งมอืทีท่ำาใหท้กุองคก์ร

ประกอบของระบบการศกึษาขบัเคลือ่นไปพรอ้ม	ๆ 	กนั	สู่เปา้หมายเดียวกนั	

และทำาให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย

แนวคิดในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 จากการศึกษางานวิจัย	 บทความ	 บทสัมภาษณ์ผู ้นำาทาง 

การศึกษา	ผู้บริหารดีเด่น	ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล

ทั่วไป	 สรุปได้ว่า	 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

มีสิ่งสำาคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ	 ได้แก่	 มีการกำาหนด

ภารกิจของสถานศึกษาท่ีชัดเจน	 มีการกำากับติดตามงานสมำ่าเสมอ	 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและ 

ไว้วางใจกัน	 มีการตั้งความคาดหวังของผลสำาเร็จไว้สูง	 มีความเป็นผู้นำา 

ด้านการจัดการเรยีนรูอ้ย่างมอือาชพี	ทัง้ครแูละผูบ้รหิาร	มกีารสร้างโอกาส

ในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการทำางานกลุ่มมากขึ้น	 จัดสิ่งแวดล้อม

ที่จำาเป็นอย่างมีระเบียบ	สะอาด	และปลอดภัย	มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน	

สอดคล้องกับเป้าหมาย	ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย	จัดการเรียน

การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ	 กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้	

จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	 ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรค

สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน	 พัฒนางานอยู่บนพื้นฐาน

ของการวิจัย	 ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ	จากแนวคดิในการจดัการศกึษาและพฒันาคณุภาพการศกึษา

ดังกล่าว	ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติง่าย	ประเมินได้จริง	กระชับและจำานวนน้อย	

แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง	 ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ 

ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา	ระดับเขตพื้นที่
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การศึกษา	 ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ	 ดังนั้นการกำาหนด

มาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพของผู้เรียน	 คุณภาพของกระบวนการบริหาร

และการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	โดยมีแนวคิดในการกำาหนดมาตรฐานในด้านต่าง	ๆ 	ดังนี้

 ๑. แนวคดิในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นด�้นคณุภ�พของผูเ้รยีน

	 	 คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ	 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มาตรา	 ๖	 ที่ว่า	 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย	 จิตใจ	 (หมายถึง	 

สุขกาย	 สุขใจ)	 สติปัญญา	 ความรู้	 (หมายถึง	 เป็นคนเก่ง)	 และคุณธรรม	 

มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวีติสามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้อยา่ง

มีความสุข	(หมายถึง	เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)”	และในมาตรา	

๗	 ที่ว่า	 “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

การเมือง	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเปน็ประมขุ	รูจ้กัรกัษาและสง่เสรมิ	สทิธ	ิหนา้ที	่เสรภีาพ	เคารพกฎหมาย	

ความเสมอภาคและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย	์มคีวามภมูใิจในความเปน็ไทย	

รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ	 รวมท้ัง	 ส่งเสริม

ศาสนา	ศลิปะ	วฒันธรรมของชาต	ิการกฬีา	ภมูปิญัญาท้องถ่ิน	ภมูปิญัญาไทย 

และความรู้อันเป็นสากล	 ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 

สิ่งแวดล้อม	มีความสามารถในการประกอบอาชีพ	รู้จักพึ่งตนเอง	มีความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ใฝ่รู้และเรียนรู้	ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”	นอกจากนี้ 

เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยี 

เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว	กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๖๑)	 ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ 

คนไทยยคุใหมว่า่	คนไทยยคุใหมต่อ้งไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ	มสีติรู้ทนั	มปีญัญา
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รู้คิด	 มีสมรรถนะและมีคุณธรรม	 รับผิดชอบต่อครอบครัว	 ประเทศชาติ 

และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก	 ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นคนดี	 มีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพ	 ดังนั้น	 ในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน	จงึมุง่เนน้ทีก่ารพฒันาผูเ้รยีน

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 โดยได้กำาหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย	 จำานวน	 

๒	ด้าน	ได้แก่	๑)	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ	๒)	ด้านคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มุ่งเน้นคุณภาพ

มาตรฐานขั้นต้น	ในระดับ	“ปานกลาง”	ที่การมีความสามารถในการอ่าน	 

การเขียน	การส่ือสารและการคิดคำานวณ	รวมท้ัง	การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา	ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง	ได้แก่	ระดับ	“ดี”	 

“ดีเลิศ”	 และ	 “ยอดเยี่ยม”	 จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานใน

ระดับที่แตกต่างกันในเรื่อง	 การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา	 

การมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม	 การมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และการมีความรู้	 ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	 สำาหรับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้เรียน	มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐานในระดับ	“ปานกลาง”	ที่การมี

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำาหนด	 และการมีสุขภาวะ

ทางร่างกายและจิตสังคม	ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง	ได้แก่	ระดับ	“ดี”	

“ดีเลิศ”	 และ	 “ยอดเยี่ยม”	 จะมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 

ที่แตกต่างกันในเรื่อง	 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย	 รวมทั้ง	 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	
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 ๒. แนวคดิในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นด�้นกระบวนก�รบรหิ�ร

และก�รจัดก�ร

	 	 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่สำาคัญ	

๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา	 ด้านการบริหาร 

หลกัสตูรและงานวชิาการของสถานศกึษา	ดา้นการพัฒนาครูและบคุลากร	

และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ	ด้�นก�รบริห�รคุณภ�พ

ของสถ�นศึกษ� เน้นที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม	 โดยให้ 

ความสำาคญักบัการกำาหนดเป้าหมายวสิยัทัศนแ์ละพนัธกจิของสถานศกึษา	

รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	ด้�นก�รบริห�รหลักสูตรและง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ� 

หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สำาเร็จการศึกษา 

ไดเ้ปน็อยา่งด	ีมหีลกัสตูรสถานศกึษาจะมกีารกำาหนดจดุมุง่หมาย	แนวทาง	

วธิกีารและเนือ้หาสาระท่ีเรยีน	ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีน 

การสอนในสถานศึกษา	 ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ	

เจตคติ	 และพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำาหนดไว้

หรือไม่	 หลักสูตรที่ดีควรคำานึงถึงบริบทของผู้เรียน	 ท้องถิ่นและชุมชน	 

มกีารบรูณาการสาระการเรยีนรู	้หรอืจดัทำารายวชิาเพิม่เติมทีส่อดคลอ้งกบั

ความถนดั	ความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีนและจดักจิกรรมพฒันา

ผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถทำาให้ผู้เรียน

มีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย	 สังคม	 อารมณ์	 จิตใจและสติ

ปัญญา	 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร	 ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำาหนด	

การพัฒนาครูและบุคลากร	 เน้นไปท่ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมี

การพัฒนาที่ตรงตามความต้องการจำาเป็นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในส่วนของ
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บุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ	 สภาพแวดล้อม 

และการบรกิารทีด่เีป็นปัจจยัสำาคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา	

สถานศึกษาที่มีห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 อาคารเรียนท่ีมั่นคง	 สะอาด	 

มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ	 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	 

ทำาให้ผู้เรียนดำาเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข	 ปลอดภัย	 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ซึ่งจะส่งผลถึงความสำาเร็จในการเรียนของผู้เรียน 

ด้วยมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	 มุ่งเน้นคุณภาพ

มาตรฐานขั้นต้น	ในระดับ	“ปานกลาง”	ที่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ที่สถานศึกษากำาหนดและระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา	 

สว่นคณุภาพมาตรฐานขัน้สงู	ไดแ้ก	่ระดบั	“ด”ี	“ดีเลิศ”	และ	“ยอดเยีย่ม”	 

จะมุ่งเน้นไปท่ีคุณภาพมาตรฐานในระดับท่ีแตกต่างกันในเร่ืองการดำาเนินการ 

พัฒนาวิชาการ	 การพัฒนาครูและบุคลากร	 การจัดสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพและสังคม	 รวมท้ังการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา

 ๓. แนวคิดในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นด้�นกระบวนก�รจัด 

ก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 	 การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา	 ในปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ	เปน็การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	ซึง่เนน้ 

ที่การปฏิบัติ	(active	learning)	เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
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และการปฏิบตัทิีน่ำาไปสูก่ารเรยีนรูท้ีล่กึซึง้และคงทน	มาตรฐานดา้นการจดั 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น 

ในระดับ	 “ปานกลาง”	 ท่ีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด	 และ

ปฏิบัติจริง	 รวมทั้งความสามารถในการนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต	 การใช้

สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 ตลอดจน 

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและการนำาผลมาพัฒนา 

ผู้เรียน	 ส่วนคุณภาพมาตรฐานข้ันสูง	 ได้แก่	 ระดับ	 “ดี”	 “ดีเลิศ”	 และ	 

“ยอดเยี่ยม”	 จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน	 

ในเรื่อง	 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก	 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำาเอกสาร

	 ๑.	 เอกสารฉบบันีจ้ดัทำาขึน้สำาหรบัสถานศกึษาใชเ้ปน็แนวทาง

ดำาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียม 

การสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	 ซึ่งจะทำาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน	 และ 

คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา

	 ๒.	 เอกสารฉบับนี้จัดทำาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง 

ในการกำาหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำาหนด	และใช้

เปน็แนวทางในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา
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	 ๓.	 โครงสร้างของเอกสารประกอบด้วย	๓	ส่วน	คือ	ส่วนที่	๑	

บทนำา	ส่วนที่	๒	มาตรฐานการศึกษา	คำาอธิบาย	และระดับคุณภาพ	และ

ส่วนที่	๓	แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

	 ๔.	 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน

ต้นสังกัดดำาเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	ดังนี้

	 	 ๔.๑	 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน 

ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

	 	 ๔.๒	 การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนางานตามความรับผิดชอบ 

ของตน	ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวม

ของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา

	 	 ๔.๓	 การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา	 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ใช่ทำาเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราว

เท่านั้น

	 	 ๔.๔	 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือ 

ของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น	 ๆ	

ดำาเนินการแทนได้

	 	 ๔.๕	 การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและ 

นำาผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา คำาอธิบาย  

และระดับคุณภาพ

	 การพฒันามาตรฐานการศกึษา	มแีนวคดิวา่ตอ้งเปน็มาตรฐาน

ที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง	 ประเมินได้จริง	 กระชับ	 และจำานวนน้อย	 

แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง	

ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ	 ต้ังแต่ระดับ 

สถานศึกษา	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ระดับหน่วยงานต้นสังกัด	 และ 

ระดับชาติ	 ดังนั้น	 การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพ 

ผูเ้รยีน	คุณภาพผูบ้รหิารสถานศกึษา	และคณุภาพคร	ูมคีวามสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศกึษาชาต	ิและขอ้กำาหนดในกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพ

การศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ	 กำาหนดเกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพของมาตรฐานมี	๕	ระดับ	คือ	ระดับกำาลังพัฒนา	ระดับปานกลาง	

ระดับดี	 ระดับดีเลิศ	 และระดับยอดเยี่ยม	 รายละเอียดของมาตรฐาน 

การศึกษาแต่ละระดับ	ประเด็นพิจารณา	และระดับคุณภาพ	ดังนี้

ส่วนที่ ๒
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...มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

	 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีจำานวน 

๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของเด็ก

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที่	๓	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ

ร�ยละเอียดแต่ละม�ตรฐ�น มีดังนี้

 ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของเด็ก

	 ๑.๑	 มพีฒันาการดา้นรา่งกาย	แขง็แรง	มสุีขนสัิยทีดี่	และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้

	 ๑.๒	 มีพัฒนาการด้านอารมณ์	จิตใจ	ควบคุม	และแสดงออก

ทางอารมณ์ได้	

	 ๑.๓	 มพีฒันาการดา้นสงัคม	ชว่ยเหลอืตนเอง	และเปน็สมาชกิ

ที่ดีของสังคม	

	 ๑.๔	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา	 สื่อสารได้	 มีทักษะการคิด

พื้นฐาน	และแสวงหาความรู้ได้	
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คำ�อธิบ�ย 

 ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของเด็ก

	 ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	สังคม	และ

สติปัญญา

 ๑.๑ มีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ 

ดูแลคว�มปลอดภัยของตนเองได้

	 	 เด็กมีนำ้าหนัก	 ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน	 เคลื่อนไหว

ร่างกายคล่องแคล่ว	 ทรงตัวได้ดี	 ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี	 ดูแล

รกัษาสขุภาพอนามยัส่วนตนและปฏบิตัจินเป็นนสัิย	ปฏบิติัตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย	 หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค	 สิ่งเสพติด	 และ 

ระวังภัยจากบุคคล	สิ่งแวดล้อม	และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย

 ๑.๒ มพัีฒน�ก�รด�้นอ�รมณ ์จิตใจ ควบคมุและแสดงออก

ท�งอ�รมณ์ได้ 

		 	 เด็กร่าเริงแจ่มใส	 แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม	

รู้จักยับยั้งชั่งใจ	 อดทนในการรอคอย	 ยอมรับและพอใจในความสามารถ	

และผลงานของตนเองและผู้อื่น	 มีจิตสำานึกและค่านิยมที่ดี	 มีความมั่นใจ	

กล้าพูด	กล้าแสดงออก	ช่วยเหลือแบ่งปัน	เคารพสิทธิ	รู้หน้าที่รับผิดชอบ	

อดทนอดกลัน้	ซือ่สตัยส์จุรติ	มคีณุธรรม	จรยิธรรมตามทีส่ถานศกึษากำาหนด

ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ	ดนตรี	และการเคลื่อนไหว
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 ๑.๓ มีพัฒน�ก�รด้�นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น

สม�ชิกที่ดีของสังคม 

		 	 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน	 

มีวินัยในตนเอง	 ประหยัดและพอเพียง	 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในและนอกห้องเรียน	มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย	เช่น	การไหว้	การยิ้ม

ทักทาย	 และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่	 เป็นต้น	 ยอมรับหรือเคารพความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล	 เช่น	 ความคิด	 พฤติกรรม	 พื้นฐานครอบครัว	 

เชื้อชาติ	ศาสนา	วัฒนธรรม	เป็นต้น	เล่นและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	แก้ไข

ข้อขัดแย้ง	โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง	

 ๑.๔ มพัีฒน�ก�รด�้นสตปิญัญ� สือ่ส�รได ้มทีกัษะก�รคดิ

พื้นฐ�น และแสวงห�คว�มรู้ได้ 

		 	 เดก็สนทนาโตต้อบและเลา่เรือ่งใหผู้อ้ืน่เขา้ใจ	ตัง้คำาถาม

ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย	 และพยายามค้นหาคำาตอบ	 อ่านนิทาน 

และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย	 มีความสามารถในการคิด 

รวบยอด	 การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 การคิด 

แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย	 ๆ	 ได้	 สร้างสรรค์ผลงาน 

ตามความคิดและจินตนาการ	 เช่น	 งานศิลปะ	 การเคล่ือนไหวท่าทาง	 

การเล่นอิสระ	 เป็นต้น	 และใช้สื่อเทคโนโลยี	 เช่น	 แว่นขยาย	 แม่เหล็ก	 

กล้องดิจิตอล	เป็นต้น	เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
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ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 มีพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา 

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

ป�นกล�ง ◆	 มีพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา 

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด	

◆   มกีารจดัประสบการณก์ารเรยีนรูต้ามหลกัสตูรและมแีผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

ดี ◆		มพีฒันาการดา้นรา่งกาย	อารมณ	์จติใจ	สงัคม	และสตปิญัญา	

บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด	

ดีเลิศ  ◆	มพีฒันาการดา้นรา่งกาย	อารมณ	์จติใจ	สงัคม	และสตปิญัญา	

บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด	

◆  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

ยอดเยี่ยม ◆	 มีพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา 

บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำาหนด	 มีความพร้อม 

ในการศึกษาระดับประถมศึกษา

◆		มกีารจดัประสบการณก์ารเรยีนรูต้ามหลักสูตรและมแีผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

◆	 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว	 ชุมชน	และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
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ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง	๔	ด้าน	สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น

	 ๒.๒	 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน	

	 ๒.๓	 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์

	 ๒.๔	 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู	้อยา่งปลอดภยั	

และเพียงพอ	

	 ๒.๕	 ใหบ้รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์

	 ๒.๖	 มรีะบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย

มีส่วนร่วม	

คำ�อธิบ�ย

 ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 สถานศึกษาดำาเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ	 ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ	 

ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้	และด้านระบบประกันคุณภาพ

ภายใน	โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

มีการกำากับติดตามการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เพื่อสร้าง

ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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 ๒.๑ มหีลกัสตูรครอบคลมุพฒัน�ก�รทัง้ ๔ ด้�น สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น

	 	 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น	 และ

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 โดยสถานศึกษาออกแบบการ

จัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ	เน้นการเรียนรู้	 

ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ	 ตอบสนองความต้องการและความ 

แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 และสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของครอบครัว	ชุมชนและท้องถิ่น

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

	 	 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน 

การสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษา

ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน	

  ๒.๓ ส่ ง เส ริม ให้ ครู มี คว�ม เชี่ ยวช�ญด้ �นก�รจั ด

ประสบก�รณ ์

	 	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา	 มีทักษะในการจัด

ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก	 ใช้ประสบการณ์สำาคัญ 

ในการออกแบบการจัดกิจกรรม	 มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เป็นรายบุคคล	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก	และครอบครัว
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 ๒.๔ จัดสภ�พแวดล้อมและสื่อเพ่ือก�รเรียนรู้ อย่�ง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

	 	 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

หอ้งเรยีนทีค่ำานงึถึงความปลอดภยั	สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ปน็รายบคุคล

และกลุ่ม	 เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ	 มีมุมประสบการณ์หลากหลาย	 มีส่ือ 

การเรียนรู้	 เช่น	 ของเล่น	 หนังสือนิทาน	 สื่อจากธรรมชาติ	 สื่อสำาหรับ 

เด็กมุด	ลอด	ปีนป่าย	สื่อเทคโนโลยี	สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้	

 ๒.๕ ให้บริก�รสื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศและสื่อก�รเรียนรู้ 

เพื่อสนับสนุนก�รจัดประสบก�รณ์สำ�หรับครู

	 	 สถานศึกษาอำานวยความสะดวก	 และให้บริการส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศวสัด	ุและอปุกรณ	์เพือ่สนบัสนนุการจัดประสบการณ์

และพัฒนาครู

 ๒.๖ มีระบบบริห�รคุณภ�พที่เปิดโอก�สให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่�ยมีส่วนร่วม 

	 	 สถานศกึษากำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย	 และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา

กำาหนด	จดัทำาแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาทีส่อดรบักบัมาตรฐาน

ที่สถานศึกษากำาหนดและดำาเนินการตามแผน	 มีการประเมินผลและ 

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ติดตามผลการดำาเนินงาน	 และ 

จัดทำารายงานผลการประเมนิตนเองประจำาปี	นำาผลการประเมนิไปปรบัปรงุ 

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	 โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด	
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ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีไ่มย่ดืหยุน่	ไมส่อดคลอ้งกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถ่ิน

◆	 มีระบบบริหารคุณภาพ	 แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

เด็กปฐมวัย

ป�นกล�ง ◆	 มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดืหยุ่น	สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการ

ศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

◆	 มีระบบบริหารคุณภาพ	 แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

เด็กปฐมวัย

ดี ◆	 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น	 สอดคล้องกับหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น

◆	 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน

◆	 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล

◆	 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย	 และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้

อย่างเพียงพอและหลากหลาย	

◆	 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท 

ของสถานศึกษา

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ก�รให้ระดับคุณภ�พ      



 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ        
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 

  จัดครูใหเพียงพอและเหมะสมกับช้ันเรียน 
  มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 

ที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครู
และสถานศึกษา 

  จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรูอยาง
เพียงพอและหลากหลาย 

  ใหบริการ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ ส่ือการ เรียนรู         
เพื่ อส นับสนุนการ จัดประสบการณ เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา 

  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะ 
ระ หว าง ก า รปฏิ บั ติ ง านที่ ส ง ผ ลต อคุณภาพมาต ร ฐ าน 
ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปดโอกาส         
ใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ        
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 

  จัดครูใหเพียงพอและเหมะสมกับช้ันเรียน 
  มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 

ที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของ 
ครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

  จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรูอยาง
เพียงพอและหลากหลาย 
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ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

◆	 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้	 

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท 

ของสถานศึกษา

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสม 

และต่อเน่ือง	มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของสถานศกึษา	บรูณาการการปฏิบตังิานและ 

เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ม�ตรฐ�นที่ ๓ ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ
	 ๓.๑.	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ	
	 ๓.๒	 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
	 ๓.๓	 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย
	 ๓.๔	 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำาผล 
การประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก

คำ�อธิบ�ย
 ม�ตรฐ�นที่ ๓ ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ
	 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล	
เต็มศักยภาพ	 รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง	เลน่และลงมอืกระทำาผา่นประสาทสมัผสั	จดับรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้	 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย	 มีการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
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 ๓.๑ จัดประสบก�รณท์ีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒัน�ก�รทกุด�้น

อย่�งสมดุลเต็มศักยภ�พ  

	 	 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล	 จัดทำาแผน 

การจัดประสบการณ	์จากการวเิคราะหม์าตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ในหลกัสตูรสถานศกึษา	โดยมกีจิกรรมท่ีสง่เสรมิพฒันาการเดก็ครบทกุดา้น	

ทัง้ดา้นรา่งกาย	ดา้นอารมณ์	จติใจ	ดา้นสงัคม	และด้านสติปญัญา	ไมมุ่ง่เนน้

การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

 ๓.๒ สร้�งโอก�สให้เด็กได้รับประสบก�รณ์ตรง เล่นและ

ปฏิบัติอย่�งมีคว�มสุข  

	 	 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

ใหเ้ดก็มโีอกาสเลอืกทำากจิกรรมอยา่งอสิระ	ตามความต้องการ	ความสนใจ 

ความสามารถ	 ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 เด็กได้เลือกเล่น	 

เรียนรู้	ลงมือ	กระทำา	และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 ๓.๓ จัดบรรย�ก�ศทีเ่อ้ือตอ่ก�รเรยีนรู ้ใชส้ือ่ และเทคโนโลยี

ที่เหม�ะสมกับวัย  

	 	 ครจูดัหอ้งเรยีนใหส้ะอาด	อากาศถา่ยเท	ปลอดภยั	มพีืน้ที ่

แสดงผลงานเด็ก	 พื้นท่ีสำาหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม	 

เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน	 เช่น	 ป้ายนิเทศ	 

การดแูลตน้ไม	้เปน็ตน้	ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัชว่งอาย	ุระยะ

ความสนใจ	 และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก	 เช่น	 กล้องดิจิตอล	 คอมพิวเตอร์

สำาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย	 สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำาตอบ	

เป็นต้น
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 ๓.๔ ประเมินพัฒน�ก�รเด็กต�มสภ�พจริง และนำ�ผลก�ร

ประเมินพัฒน�ก�รเด็กไปปรับปรุงก�รจัดประสบก�รณ์และพัฒน�เด็ก

	 	 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร

ประจำาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย	 ไม่ใช้แบบทดสอบ	

วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

มสีว่นรว่ม	และนำาผลการประเมนิทีไ่ดไ้ปพฒันาคณุภาพเดก็และแลกเปลีย่น

เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย	

อารมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	ไม่สมดุล	

◆	 ไมส่รา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง	เลน่และปฏบิตัิ

กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ	 ความสนใจและ 

ความสามารถของเด็ก

ป�นกล�ง ◆	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย	

อารมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญาอย่างสมดุล

◆	 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	เล่น	และปฏิบัติ

กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ	 ความสนใจ	 และ 

ความสามารถของเด็ก

ดี ◆	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ	์จติใจ	สงัคม	และสตปิญัญา	อยา่งสมดลุ	เตม็ศกัยภาพ 

ของเด็กเป็นรายบุคคล

◆	 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม	 เรียนรู้ลงมือทำาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

อย่างมีความสุข
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ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

◆	 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู้	ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

◆	 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 

ท่ีหลากหลาย	 โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

นำาผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

และพัฒนาเด็ก

ดีเลิศ ◆	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ	์จติใจ	สงัคม	และสตปิญัญา	อยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 
โดยความร่วมมือของพ่อแม่	 และครอบครัว	 ชุมชน	 และ 
ผู้เกี่ยวข้อง

◆	 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ 
กิจกรรม	 เรียนรู้ลงมือทำา	 และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข

◆	 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม	 ใช้ ส่ือและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมกับวัย

◆	 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย	 โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
นำาผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก
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ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

ยอดเยี่ยม ◆	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ 	 จิตใจ	 สั งคม	 และสติ ปัญญาอย่างสมดุล	 
เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว	
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	และเป็นแบบอย่างที่ดี

◆	 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติ 
กิจกรรม	 เรียนรู้ลงมือทำา	 และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข

◆	 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม	 ใช้ ส่ือและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย	

◆	 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย	 โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
นำาผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก

...มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๖๑	

มีจำานวน	๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

	 	 	 	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

	 	 	 	 ๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที	่๓	กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน 

	 	 	 	 เป็นสำาคัญ
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ร�ยละเอียดแต่ละม�ตรฐ�น มีดังนี้

 ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีความสามารถในการอ่าน	 การเขียน	 การสื่อสาร	

และการคิดคำานวณ

	 	 ๒)	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมี

วิจารณญาณ	อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และแก้ปัญหา

	 	 ๓)	มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม	

	 	 ๔)	มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

	 	 ๕)	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	

	 	 ๖)	มคีวามรู	้ทกัษะพืน้ฐาน	และเจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี

	 ๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำาหนด
	 	 ๒)	ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
	 	 ๓)	การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
	 	 ๔)	สุขภาวะทางร่างกาย	และจิตสังคม
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คำ�อธิบ�ย 

 ม�ตรฐ�นที่ ๑ ด้�นคุณภ�พผู้เรียน

	 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางวชิาการ	ประกอบดว้ย	ความสามารถในการอา่น	การเขยีน	การส่ือสาร 

การคิดคำานวณ	 การคิดประเภทต่าง	 ๆ	 การสร้างนวัตกรรม	 การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ผลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร	 

การมคีวามรู้	ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี	และดา้นคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำาหนด	 ความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและความเป็นไทย	การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย	รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

  ๑) มีคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น ก�รเขียน ก�รสื่อส�ร 

และก�รคิดคำ�นวณ

		 	 	 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการอา่น	การเขยีน	การส่ือสาร	และ

การคิดคำานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนดในแต่ละระดับชั้น

  ๒) มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์ คิดอย่�งมี

วิจ�รณญ�ณ อภิปร�ยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น และแก้ปัญห�

		 	 	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำาแนกแยกแยะ	

ใคร่ครวญไตร่ตรอง	 พิจารณาอย่างรอบคอบ	 โดยใช้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ	 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล
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  ๓) มีคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งนวัตกรรม
		 	 	 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ 
ทัง้ดว้ยตวัเองและการทำางานเป็นทีม	เชือ่มโยงองคค์วามรู	้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ 	อาจเป็นแนวความคิด	โครงการ	โครงงาน	

ชิ้นงาน	ผลผลิต

  ๔) คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

และก�รสื่อส�ร

		 	 	 ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	 เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้	 

การสื่อสาร	การทำางานอย่างสร้างสรรค์	และมีคุณธรรม

  ๕) มผีลสัมฤทธิท์�งก�รเรียนต�มหลกัสตูรสถ�นศกึษ�

		 	 	 ผู้ เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 

ตามหลกัสตูรสถานศกึษาจากพืน้ฐานเดมิในดา้นความรู	้ความเขา้ใจ	ทกัษะ	

กระบวนการต่าง	 ๆ	 รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ	 

หรือผลการทดสอบอื่นๆ

  ๖) มีคว�มรู้ ทักษะพ้ืนฐ�น และเจตคติท่ีดีต่อง�นอ�ชีพ

		 	 	 ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะพื้นฐานในการจัดการ	เจตคติ

ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น	การทำางานหรืองานอาชีพ

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

  ๑) มีคุณลักษณะและค่�นิยมที่ดีต�มที่สถ�นศึกษ�

กำ�หนด

	 	 	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	

เคารพในกฎกติกา	 มีค่านิยมและจิตสำานึกตามท่ีสถานศึกษากำาหนด	 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
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  ๒) มีคว�มภูมิใจในท้องถิ่นและคว�มเป็นไทย

		 	 	 ผู้ เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น	 เห็นคุณค่าของ 

ความเป็นไทย	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย	 

รวมทั้งภูมิปัญญาไทย

  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนคว�มแตกต่�งและ 

หล�กหล�ย

		 	 	 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในด้าน	เพศ	วัย	เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษาวัฒนธรรม	ประเพณี

  ๔) มีสุขภ�วะท�งร่�งก�ย และจิตสังคม

		 	 	 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย	 สุขภาพจิต	 อารมณ์	

และสงัคม	และแสดงออกอยา่งเหมาะสมในแตล่ะชว่งวยัสามารถอยูร่ว่มกบั 

คนอื่นอย่างมีความสุข	เข้าใจผู้อื่น	ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน	การเขยีน	การสือ่สาร	

และการคิดคำานวณ	 ตำ่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำาหนด

◆	 ผู ้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษาตำ่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตำ่ากว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผูเ้รยีนมีสขุภาวะทางร่างกาย	และจติสังคมตำา่กว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำาหนด
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ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

ป�นกล�ง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน	การเขยีน	การสือ่สาร	

และการคดิคำานวณ	เป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา

กำาหนด

◆	 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

◆	 ผู ้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เป ็นไปตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทางร่างกาย	และจติสงัคมเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอ่าน	การเขยีน	การสือ่สาร	

และการคดิคำานวณ	เป็นไปตาม	เป้าหมายทีส่ถานศกึษา 

กำาหนด

◆	 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมี

วิจารณญาณ	อภิปรายแลกเปลี่ยน	ความคิดเห็น	และ

แก้ปัญหาได้

◆	 ผูเ้รยีนมคีวามรู	้และทกัษะพืน้ฐานในการสร้างนวตักรรม

◆	 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม	

ปลอดภัย

◆	 ผู้เรียนมีความรู้	 ทักษะพื้นฐาน	 และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมาย 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย  

มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมาย 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ผู เ รียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ผู เ รียนมีความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู  
การสื่อสาร การทํางาน 

 ผู เ รียนมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ ท่ีดีพรอม  
ท่ี จ ะ ศึก ษ า ต อ ใ น ระ ดั บชั้ น ท่ี สู ง ชึ้ น  แ ล ะก า ร ทํ า ง า น 
หรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ผู เ รียนมี คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมาย 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย  

มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมาย 

ท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ สู งกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา 
กําหนด 

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ผู เ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง 
มี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเ ห็น 
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนํา 
ไปใชและเผยแพร 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในดาน 
การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค  
และมีคุณธรรม 

 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพรอม  
ท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ี สู งชึ้น และการทํ างานหรือ 
งานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมาย 

ท่ีสถานศึกษากําหนดเปนแบบอยางได 
 ผู เ รียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความ 

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทย 

 ผู เ รี ยนสามารถอ ยู ร วมกันบนความแตกตา งและ
หลากหลาย 

 ผู เ รียนมีสุขภาวะทางร างกายและจิตสั งคมสู งกว า
เปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด

ชัดเจน

	 ๒.๒	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

	 ๒.๓	 ดำาเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น

ตามหลักสูตรสถานศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๔	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

	 ๒.๕	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 ๒.๖	 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้

คำ�อธิบ�ย

 ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	 

มีการกำาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน	สามารถดำาเนินงาน 

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ในทกุกลุม่เปา้หมาย	จดัทำาแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา	ดำาเนนิการ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	 และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้	 

รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้
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 ๒.๑ มีเป้�หม�ย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถ�นศึกษ�

กำ�หนดชัดเจน

	 	 สถานศึกษากำาหนดเป้าหมาย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 

ไว้อย่างชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 ความต้องการของ

ชุมชน	 ท้องถิ่น	 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 นโยบายของ

รัฐบาลและของต้นสังกัด	รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 ๒.๒ มีระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พของสถ�นศึกษ�

	 	 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	 ท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา	 การนำาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 

มกีารบรหิารอตัรากำาลงั	ทรพัยากรทางการศกึษา	และระบบดูแลชว่ยเหลอื

นกัเรยีน	มรีะบบการนเิทศภายใน	การนำาขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันา	บคุลากร

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน	ปรับปรุง	และพัฒนา	และ

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

 ๒.๓ ดำ�เนินง�นพัฒน�วิช�ก�รที่เน้นคุณภ�พผู้เรียนรอบ

ด้�นต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�และทุกกลุ่มเป้�หม�ย

	 	 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ	ทั้งด้าน

การพัฒนาหลักสูตร	กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน	

เชือ่มโยงวถิชีวีติจรงิ	และครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย	หมายรวมถงึ	การจดั

การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย

 ๒.๔ พัฒน�ครูและบุคล�กรให้มีคว�มเช่ียวช�ญท�งวิช�ชีพ

	 	 สถานศึกษาส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาครู	บุคลากร	ให้ม ี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ	 และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 

มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
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 ๒.๕ จัดสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พและสังคมที่เอื้อต่อ 

ก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน	 และสภาพแวดล้อมทางสังคม	 ที่เอื้อต่อการจัด 

การเรียนรู้	และมีความปลอดภัย

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือสนับสนุนก�รบริห�ร 

จัดก�รและก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา	การพัฒนาและการบริการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้	 

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำาหนดไม่ชัดเจน
◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ป�นกล�ง ◆	 เปา้หมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศกึษากำาหนดชดัเจน	
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดี ◆	 เปา้หมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศกึษากำาหนดชดัเจน	
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา	เปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัิ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมาย

◆	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
◆	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
◆	 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ ◆	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด
ชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	ความต้องการ
ชุมชน	 นโยบายรัฐบาล	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา	โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมาย	เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง

◆	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครู	และสถานศึกษา

◆	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	และมีความปลอดภัย

◆	 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา
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ยอดเยี่ยม ◆	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด
ชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	ความต้องการ
ชุมชน	 นโยบายรัฐบาล	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ	ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา	 โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 
มกีารนำาขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรงุ	พฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
และเป็นแบบอย่างได้

◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมาย	เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง	และเป็นแบบอย่างได้

◆	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา	และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

◆	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	และมีความปลอดภัย

◆	 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา
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ม�ตรฐ�นท่ี ๓ กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั

	 ๓.๑	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 ๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้	

	 ๓.๓	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	

	 ๓.๔	 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ	และนำาผล 

มาพัฒนาผู้เรียน

	 ๓.๕	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คำ�อธิบ�ย

 ม�ตรฐ�นที ่๓ กระบวนก�รจดัก�รเรียนก�รสอนทีเ่น้นผูเ้รียน

เป็นสำ�คัญ

	 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ของหลักสูตรสถานศึกษา	 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	

สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี	 ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 ดำาเนินการตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำาผลมาพัฒนาผู้เรียน	 รวมทั้ง 

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำาผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ	 เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 ๓.๑ จัดก�รเรียนรู้ผ�่นกระบวนก�รคดิและปฏบิตัจิรงิ และ

ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต

	 	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศกึษาทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู	้โดยผา่นกระบวนการคดิ
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และปฏิบัติจริง	มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำาไปจัดกิจกรรมได้จริง

มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำาหรับผู้ที่มีความจำาเป็น	 และต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ	 ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก	 แสดงความ 

คิดเห็น	 สรุปองค์ความรู้	 นำาเสนอผลงาน	 และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีส�รสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 

ต่อก�รเรียนรู้

	 	 มีการใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้	 

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้	 โดยสร้างโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

 ๓.๓ มีก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียนเชิงบวก

	 	 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน	 โดยเน้น 

การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	 ให้เด็กรักครู	 ครูรักเด็ก	 และเด็กรักเด็ก	 เด็กรัก 

ที่จะเรียนรู้	สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่�งเป็นระบบ และนำ�ผล 

ม�พัฒน�ผู้เรียน

	 	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

อย่างเป็นระบบ	 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้	 และให้ข้อมูลย้อนกลับ 

แก่ผู้เรียนเพื่อนำาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้

 ๓.๕ มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้

	 	 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ 

และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำาไปใช้ในการปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 จดัการเรยีนรูท้ีไ่มเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิ
และปฏิบัติจริง	

◆	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อ
การเรียนรู้		

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ

ป�นกล�ง ◆	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา	 และสามารถ 
นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต

◆	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้		

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และนำาผล 
มาพัฒนาผู้เรียน

ดี ◆	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา	 และสามารถ 
นำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต

◆	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้	

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และนำาผล 
มาพัฒนาผู้เรียน

◆	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	
◆	 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้ขอ้มลูสะทอ้นกลับเพือ่พฒันา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ดีเลิศ ◆	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้	ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา	มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถนำาไปจัดกิจกรรมได้จริง	 และสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	

◆	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้	 รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้	

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ
สมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน	และนำาผลมาพัฒนาผู้เรียน

◆	 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก	 เด็กรักที่จะเรียนรู้	 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

◆	 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม ◆	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้	ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา	มีแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถนำาไปจัดกิจกรรมได้จริง	 และสามารถ
นำาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได	้มนีวตักรรมในการจดัการเรยีนรู ้
และมีการเผยแพร่

◆	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้	 รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 โดยสร้างโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้เรียน	และนำาผลมาพัฒนาผู้เรียน

◆	 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก	เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู้	และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

◆	 มชีมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพระหวา่งครแูละผู้เกีย่วขอ้ง
เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู	้คร	ูและผูเ้กีย่วขอ้ง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อ มูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

...มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 มาตรฐานการศกึษา	ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานศนูยก์ารศกึษา

พิเศษ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจำานวน	๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

	 	 ๑.๑	ผลการพัฒนาผู้เรียน

	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที	่๓	กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน 

	 	 	 เป็นสำาคัญ	
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ร�ยละเอียดแต่ละม�ตรฐ�น มีดังนี้

ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของผู้เรียน

 ๑.๑ ผลก�รพัฒน�ผู้เรียน

	 	 ๑)	มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	ท่ีแสดงออก 

ถงึความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ตามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ

บุคคล	หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

	 	 ๒)	มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 

หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 หรือการอาชีพหรือ 

การดำาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา

กำาหนด

	 	 ๒)	มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น 	 และความเป็นไทย	 

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

คำ�อธิบ�ย 

 ม�ตรฐ�นที่ ๑ ด้�นคุณภ�พของผู้เรียน

	 ผลการพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล	ทีแ่สดงออก

ถึงความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา 

เฉพาะบุคคล	หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว	มีความพร้อม 

สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ	 (Transitional	 Services)	 หรือการ 

ส่งต่อ	 (Referral)	 เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน	 หรือการอาชีพ	 หรือ 

การดำาเนนิชวีติในสงัคมไดต้ามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล	และมคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์	ความภูมิใจในท้องถิ่น	และความเป็นไทย	



1.1 ผลการพัฒนาผูเรียน  

๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ที่แสดงออก 
ถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา  
เฉพาะบคุคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ผู เ รี ยนมีพัฒนาการตาม ศักยภาพของแต ล ะบุ คคล  
ที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๒ ) มีความพรอมสามารถเข าสู บริก ารชว ง เ ช่ือมต อ  
หรือการส งตอ  เขาสูการศึกษาในระดับที่สู ง ข้ึน หรือการอาชีพหรือ 
การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ 
หรื อ กา รส ง ต อ  เ ข าสู ก า ร ศึ กษาในร ะ ดับที่ สู ง ข้ึน  ห รื อ กา รอ า ชีพ 
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ชวงเช่ือมตอ หมายถึง การจัดกิจกรรมใหผูเรียน จาก
โปรแกรมหน่ึงไปสูอีกโปรแกรมหน่ึง การเปลี่ยนจากระดับหน่ึงไปสู อีกระดับ
หน่ึง เชน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ สภาพแวดลอม ระยะเวลา จากที่หน่ึงไปสู
ที่หน่ึง โดยมีเปาหมายขางหนาที่ดีกวาปจจุบันทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

การสงตอ หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหสามารถ สงตอไป
รับบริการอื่นที่เหมาะสม เชน บริการทางการแพทย บริการทางสังคม บริการ
ทางการศึกษา ใหแกผูเรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพผาน ตามเกณฑที่
กําหนด สามารถสงตอเขาสูระบบการศึกษาในช้ันเรียนที่สูงข้ึน หรือยาย
สถานศึกษา หรือรับบริการดานอื่น ๆ ตอไป 
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 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำาหนด

	 	 	 ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูท้ีม่คีณุธรรม	จรยิธรรม	และ

จิตสำานึกตามที่สถานศึกษากำาหนด	 โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีงาม

	 	 ๒)	มีความภูมิใจในท้องถ่ิน	และความเป็นไทยตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล

	 	 	 ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น	 และ 

ความเป็นไทย	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี	 รวมทั้ง

ภูมิปัญญาไทย	ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ๑.๑ ผลก�รพัฒน�ผู้เรียน
◆	 ผู ้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ทีแ่สดงออกถงึความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ตามทีร่ะบไุว้ 
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	 หรือ	 แผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตำ่ากว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตสำานึกตามที่สถานศึกษา
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ป�นกล�ง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ที่แสดงออกถึงความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 ตามที่

ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	หรือแผน 

การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตสำานึกตามที่สถานศึกษากำาหนด	 โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวฒันธรรมอันดงีาม	เปน็ไปตามเปา้หมาย

ที่สถานศึกษากำาหนด

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ที่แสดงออกถึงความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 ตามที่

ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	หรือแผน 

การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ	 

หรือการส่งต่อ	 เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 หรือ 

การอาชพีหรอืการดำาเนนิชวีติในสงัคมไดต้ามศกัยภาพ 

ของแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำาหนด
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตสำานึกตามที่สถานศึกษากำาหนด	 โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น	 และความ

เป็นไทย	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณี	 รวมท้ังภูมิปัญญาไทย	 ตามศักยภาพของ 

ผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำาหนด

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน

◆	 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ทีแ่สดงออกถึงความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ตามทีร่ะบุ

ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	หรือแผนการ 

ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ	 

หรือการส่งต่อ	 เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 หรือ 

การอาชพีหรอืการดำาเนนิชวีติในสงัคมไดต้ามศกัยภาพ 

ของแตล่ะบคุคลสงูกวา่เปา้หมายทีส่ถานศกึษากำาหนด
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตสำานึกตามที่สถานศึกษากำาหนด	 โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำาหนด

◆	 ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น	 และความ
เป็นไทย	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี	 รวมท้ังภูมิปัญญาไทย	 ตามศักยภาพของ 
ผู้เรียนแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำาหนด

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ท�งวิช�ก�รของผู้เรียน
◆	 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ทีแ่สดงออกถึงความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ตามทีร่ะบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษากำาหนดอย่างต่อเนื่อง

◆	 ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ	 
หรือการส่งต่อ	 เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 หรือ 
การอาชพีหรอืการดำาเนนิชวีติในสงัคมไดต้ามศกัยภาพ 
ของแตล่ะบคุคลสงูกวา่เปา้หมายทีส่ถานศกึษากำาหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
◆	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จิตสำานึกตามท่ีสถานศึกษากำาหนด	โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดงีาม	สูงกวา่เปา้หมายทีส่ถานศึกษา
กำาหนดอย่างต่อเนื่อง

◆	 ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถ่ิน	และความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี	 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย	 ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล	สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำาหนด
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ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด

ชัดเจน

	 ๒.๒	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

	 ๒.๓	 ดำาเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๔	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

	 ๒.๕	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 ๒.๖	 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้

คำ�อธิบ�ย

 ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	 

มีการกำาหนดเป้าหมาย	วิสัยทัศน์	และพันธกิจอย่างชัดเจน	สามารถดำาเนินงาน 

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย	 จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา	 ดำาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ	 และจัดทำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 

บริหารจัดการและการเรียนรู้	 รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	
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	 ๒.๑	 มเีป้าหมาย	วสิยัทัศน	์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษากำาหนด

ชัดเจน

	 	 สถานศึกษามีเป้าหมาย	วิสัยทัศน์	และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน	

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 ความต้องการของชุมชน	 ท้องถ่ิน	

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 นโยบายของรัฐบาล	 และของ 

ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

	 ๒.๒	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	

	 	 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

อย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	

การนำาแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 มีการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 มีการบริหาร

อัตรากำาลัง	 ทรัพยากรทางการศึกษา	 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษา

	 ๒.๓	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม

เป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา	

	 	 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ	ทั้งด้าน 

การพัฒนาหลักสูตร	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตาม

ศักยภาพและประเภทของความพิการ	 และให้ครอบคลุมทุกประเภท 

ความพิการ	เชื่อมโยงชีวิตจริง

	 ๒.๔	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

	 	 สถานศึกษาส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	และนำากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ	มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน	
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	 ๒.๕	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย

และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 	 สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัย	 และเอื้อต่อการเรียนรู้	 

จดัเทคโนโลย	ีสิง่อำานวยความสะดวก	สือ่	บรกิาร	และความชว่ยเหลืออืน่ใด

ทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึง	 และใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้	 

ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

	 ๒.๖	 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพ่ือสนับสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้

	 	 สถานศึกษาจัดหา	พัฒนา	และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างเป็นระบบ	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	 และการจัดการเรียนรู้ 

ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด 
ไม่ชัดเจน	

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ป�นกล�ง ◆	 เปา้หมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศกึษากำาหนดชดัเจน	
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ดี ◆	 เปา้หมายวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิทีส่ถานศกึษากำาหนดชดัเจน	
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา	เปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัิ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

◆	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
◆	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย 

และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
◆	 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ ◆	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด
ชดัเจน	สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา	ความตอ้งการ 
ของชุมชน	 นโยบายรัฐบาล	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภาพ	ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา	โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย	 เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง

◆	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา



53

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

◆	 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา	 ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้	 
จัดเทคโนโลยี	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 สื่อ	 บริการ	 และ
ความชว่ยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถงึ	และ
ใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากแหลง่เรยีนรู	้ตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ

◆	 จัดหา	พัฒนา	และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	 และการจัดการเรียนรู้
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

ยอดเยี่ยม ◆	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด
ไว้อย่างชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 
ความต้องการของชุมชน	 ท้องถิ่น	 วัตถุประสงค์ของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ	นโยบายของรัฐบาล	และของต้นสังกัด	
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ	 รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม

◆	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน	 
มีประสิทธิภาพ	ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 
มีการนำาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง	พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง	
และเป็นแบบอย่างได้

◆	 ดำาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา	 ตามศักยภาพ
และประเภทของความพกิาร	และใหค้รอบคลมุทกุประเภท
ความพิการ	เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	และเป็นแบบอย่างได้

◆	 พฒันาครแูละบคุลากรใหม้คีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ	และ
นำากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
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◆	 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา	 ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จดัเทคโนโลย	ีสิง่อำานวยความสะดวก	ส่ือ	บรกิารและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	 ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้	 ตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ	และเป็นแบบอย่างได้

◆	 จัดหา	พัฒนา	และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	 และการจัดการเรียนรู้ 
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

ม�ตรฐ�นท่ี ๓ กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั

	 ๓.๑	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 ๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้	

	 ๓.๓	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	

	 ๓.๔	 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ	และนำาผล 

มาพัฒนาผู้เรียน

	 ๓.๕	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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คำ�อธิบ�ย

 ม�ตรฐ�นที ่๓ กระบวนก�รจดัก�รเรียนก�รสอนทีเ่น้นผูเ้รียน

เป็นสำ�คัญ

	 เปน็กระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามศกัยภาพของผูเ้รยีน

แตล่ะบคุคล	ตามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคลทีส่อดคลอ้ง

กับหลักสูตรของสถานศึกษา	สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล	 

มกีารบรหิารจัดการเรยีนรูเ้ชงิบวก	สรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่	ีรว่มกนัแลกเปลีย่น

เรยีนรู	้ดำาเนนิการตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบและนำาผล

มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.๑	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา	 ที่เน้นให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	เช่ือมโยงกับชีวิตประจำาวัน 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้เรียนได้รับการฝึก 

ให้มีทักษะ	 และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ 

ความพิการ	

	 ๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้	

	 	 มีการใช้เทคโนโลยี	สิ่งอำานวยความสะดวก	สื่อ	บริการ 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 โดยนำามาใช้ในการจัด 

การเรียนรู้	 และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพ 

ของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย
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	 ๓.๓	 มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก		 	

	 	 มีการบริหารจัดการผู้เรียน	 โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 

เชิงบวก	ครูรักเด็ก	ให้เด็กรักครู	และรักที่จะเรียนรู้	สามารถเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีความสุข

	 ๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และ 

นำาผลมาพัฒนาผู้เรียน

	 	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

อย่างเป็นระบบ	มีข้ันตอนชัดเจน	โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล 

ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้	 และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 

ผู้เรียน	และผู้ปกครองเพื่อนำาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

	 ๓.๕	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

		 	 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ 

และประสบการณร์วมทัง้ใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่นำาไปใชใ้นการปรบัปรงุ

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้	

ก�รให้ระดับคุณภ�พ

ระดับคุณภ�พ ประเด็นพิจ�รณ�

กำ�ลังพัฒน� ◆	 จดัการเรยีนรูท้ีไ่มเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการคดิ
และปฏิบัติจริง	

◆	 ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 ส่ือ	 บริการและ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้		

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
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ป�นกล�ง ◆	 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา	 
ทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ	

◆	 ใช้เทคโนโลยี	สิ่งอำานวยความสะดวก	สื่อ	บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้		

◆	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และนำาผล
มาพัฒนาผู้เรียน

ดี ◆	 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา	 
ทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ	และการแสดงความคิดเห็น 
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

◆	 ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 ส่ือ	 บริการและ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้		

◆	 มีการบริหารจัดการผู้เรียน	โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
◆	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ	 มีข้ันตอนชัดเจน	 โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้	 และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ 
ผู้ปกครองเพื่อนำาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้	

◆	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ดีเลิศ ◆	 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา	 
ทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ	
เชือ่มโยงกับชีวติจรงิ	การมสีว่นรว่มของผู้ปกครอง	โดยผู้เรยีน 
ได้รับการฝึกให้มีทักษะ	 และการแสดงความคิดเห็น 
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

◆	 ใช้เทคโนโลยี	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 ส่ือ	 บริการและ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้	 รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้		

◆	 มกีารบรหิารจดัการผูเ้รยีน	โดยเนน้การมปีฏสัิมพนัธเ์ชงิบวก 
ครูรักเด็ก		ให้เด็กรักครู		และรักที่จะเรียนรู้	สามารถเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

◆	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอนชัดเจน	 โดยใช้เครื่องมือและวิธี
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัด 
การเรยีนรู้		และใหข้อ้มลูยอ้นกลับแกผู้่เรยีนและผู้ปกครอง
เพื่อนำาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้

◆	 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 	 ครู	 และ 
ผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ยอดเยี่ยม ◆	 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา	 
ทีเ่นน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ	
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ	 และ
การแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ
ความพิการ	

◆	 มีการใช้เทคโนโลยี	สิ่งอำานวยความสะดวก	สื่อ	บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 รวมทั้งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	โดยนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้		และสร้างโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหาความรูต้ามศกัยภาพของผูเ้รยีนจากสือ่
ที่หลากหลาย

◆	 มกีารบรหิารจดัการผูเ้รยีน	โดยเนน้การมปีฏสัิมพนัธเ์ชงิบวก 
ครูรักเด็ก		ให้เด็กรักครู		และรักที่จะเรียนรู้	สามารถเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างมีความสุข

◆	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ	 มีข้ันตอนชัดเจน	 โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้	 และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ 
ผู้ปกครอง	เพื่อนำาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

◆	 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 	 ครู	 และ 
ผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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แนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

	 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๓๕	ตอนที่	 ๑๑	 ก	 

หน้า	๓	เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	กล่าวถึง	“การประกันคุณภาพ 

การศึกษา”	 หมายความว่า	 การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละระดับและประเภท

การศึกษา	 โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือม่ัน

ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่า	 สถานศึกษานั้นสามารถจัด 

การศกึษาไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	ตามมาตรฐานการศกึษา	และบรรลุเปา้ประสงค์

ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแล	 โดยให้สถานศึกษา 

แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	

โดยการกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการประกาศกำาหนด	พร้อมทั้งจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำาเนินการตาม

แผนที่กำาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา	 ติดตามผลการดำาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี

ส่วนที่ ๓
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คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา	และจดัสง่รายงานผลการประเมนิตนเอง

ใหแ้กห่นว่ยงานตน้สงักดัหรอืหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูลสถานศกึษาเปน็ประจำา

ทุกปี

	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษา

มหีนา้ทีใ่นการใหค้ำาปรกึษา	ชว่ยเหลอื	และแนะนำาสถานศกึษา	เพ่ือใหก้าร 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และ 

จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	พร้อมกับประเด็นต่าง	ๆ 	 

ทีต่อ้งการใหม้กีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น 

ให้แก่	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 

(องค์การมหาชน)เพื่อใช้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน 

คณุภาพภายนอก	สำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	 

(องค์การมหาชน)	ดำาเนนิการประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคณุภาพและ

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	และจดัสง่รายงานผลการประเมนิและ 

การติดตามตรวจสอบดังกล่าว	 พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษานั้น	 ๆ	 เพื่อให้

สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ต่อไป	 ทั้งนี้	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 

(องค์การมหาชน)	 อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก 

สำานักงานดำาเนินการประเมินผล	 และติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
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	 เพื่อให้การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม

กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	จึงใหส้ถานศกึษา

ในสังกัดทุกโรง	 เข้าใจถึงแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก 

รอบสี่	ดังนี้	

	 ๑)	 สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 

การศกึษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมกีารกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ	 และประเภทการศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำาหนด	 พร้อมทั้งจัดทำาแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	

และดำาเนนิการตามแผนทีก่ำาหนดไว	้จดัใหม้กีารประเมนิผลและตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	ตดิตามผลการดำาเนนิงานเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	 และจัดส่งรายงานผล	 

การประเมินตนเอง	(Self	Assessment	Report:	SAR)	ให้แก่หน่วยงาน 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำาทุกปี	

	 ๒)	 สถานศกึษานำามาตรฐานการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

จะกำาหนดประกาศใช้	 ไปเทียบเคียงและจัดทำาเป็น	 “มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา”	 จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	 และดำาเนินงาน 

ตามแผนฯ	 ตลอดช่วงปีการศึกษา	 และจัดทำา	 SAR	 ตามกรอบมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา	 หลังสิ้นปีการศึกษา	 แล้วจึงจัดส่ง	 SAR	 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษา
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	 ๓)	 เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแล 

สถานศึกษาไดร้บั	SAR	จากสถานศกึษา	กจ็ะมกีารสรปุ	วเิคราะห	์สงัเคราะห์

ผลการดำาเนินงาน	 และจัดส่ง	 SAR	พร้อมประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่ต้องการให้มี 

การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ	 ให้แก่	 สำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๔)	 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ 

การตดัสนิระดบัคณุภาพตามมาตรฐานเปน็	ไปตามหลักการตัดสิน	โดยอาศยั 

ความเชี่ยวชาญ	 (expert	 judgment)	และการตรวจทานผลการประเมิน	

โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน	(peer	review)	โดยเทียบกับ 

เกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำาหนดไว้	 คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้ 

อย่างรอบด้าน	 และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน	 เพ่ือให้ระดับ

คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็น

ของคนใดคนหนึ่ง

	 ๕)	 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา 

ที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ท่ีแท้จริง	โดยให้ความสำาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ	ผนวกกับการประเมิน 

เชิงปรมิาณควบคูก่นัไป	การตดัสนิคณุภาพของสถานศกึษาใหใ้ชเ้กณฑก์าร

ให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ	 ที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ 

ในการกำาหนดคะแนนประเมิน	 แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผล 

การดำาเนินงานหรือกระบวนการดำาเนินงาน
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	 ๖)	 การกำาหนดเป้าหมายความสำาเร็จการดำาเนินงาน 

ของสถานศึกษา	 ให้สถานศึกษากำาหนดเป้าหมายความสำา เร็จ	 

และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา	 เพ่ือตรวจสอบ 

และประ เ มินผลการดำ า เ นินงานตามภารกิ จ ขอ งสถานศึ กษา 

โดยให้ยึดหลักการดำา เนินงานเพื่อพัฒนา	 และสะท้อนคุณภาพ 

การดำาเนินงานตามเป้าหมายที่กำาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา

	 ๗)	 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้น 

การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพ

จริงของสถานศึกษา	(evidence	based)	โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหมาะสม	 และสะท้อนคุณภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐาน 

ของสถานศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจน	และมเีปา้หมาย	การประเมนิเพ่ือการพัฒนา 

ลดภาระการจัดเกบ็ขอ้มลูและเอกสารทีไ่มจ่ำาเปน็ในการประเมนิ	แตข่อ้มลู 

ต้องมีความน่าเชื่อถือ	 และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ 

ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น	ๆ

	 ๘)	 คณะที่ทำาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาที่กำาหนดให้เข้าใจ 

ถ่องแท้ก่อนดำาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน	 หลังประเมิน 

แล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	 สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง	 (self-

assessment	report)



๙) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาดําเนินการ โดยใหมีการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหใชวิธีการและเครื่องมือ  
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

๑๐) ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียน และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา นําเสนอ 
รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด  
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล เผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของและเตรียมรับ การประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

๑๑) โครงสรางรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษาจัดทําในสิ่งที่สถานศึกษาตองการ  
นําเสนอได สิ่งสําคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษา  
ดําเนินการที่จะสะทอนใหเห็นถึงหลักการ แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา 
การมีเปาหมาย หรือรูปแบบที่ ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานสงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย 
ของสถานศึกษา โดยใหนําเสนอขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของสถานศึกษา  
และมุงเนนตอบคําถามดังน้ี คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มี คุณภาพในระดับใด ๒)  ขอมูลหลักฐานและเอกสาร เ ชิงประจักษ  
สนับสนุนมีอะไรบาง และ ๓) แนวทางพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึนกวาเดิม  
เปนอยางไร 
  

 

 

65 



66

	 ๑๒)	 ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน

	 	 ๑๒.๑)	 ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 ทั้งในแง่มุมของภาระงาน	 โครงสร้าง	

เทคนิคต่าง	 ๆ	 ท่ีใช้ในการบริหาร	 และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

และมีประสบการณ์เพียงพอ	เพ่ือการช่วยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

ไดอ้ยา่งชัดเจน	และตรงประเดน็	เกดิประโยชนต์อ่สถานศกึษาอยา่งแทจ้รงิ

	 	 ๑๒.๒)	 ผูป้ระเมนิควรวเิคราะหอ์ภปิรายดว้ยใจเปน็กลาง 

โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมจากหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ทั้ง 

ข้อมูลปัจจุบัน	และผลการประเมินการดำาเนินงานที่ผ่านมา	(อาจพิจารณา

ย้อนหลัง	 ๓	 ปี)	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่า 

อยู่ในระดับใด

	 	 ๑๒.๓)	 สิ่งท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดที่ได้รับจากการประเมิน

ภายในของสถานศึกษา	 คือ	 การได้รับข้อชี้แนะ	 คำาแนะนำา	 แนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง	 ดังนั้น	 ผู้ประเมิน 

จึงควรรู้ความเคล่ือนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 ๑๒.๔)	 การกำาหนดระยะเวลาดำาเนนิการประเมนิภายใน

ของสถานศึกษานั้น	 ให้สถานศึกษากำาหนดได้เองตามความเหมาะสม	 

แตค่วรสอดคลอ้งกบัสภาพและบรบิทของการดำาเนนิงาน	เพ่ือความสะดวก

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน	 เช่น	 แผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา	แผนการเรียนรู้	บันทึกหลังสอนรายงานประชุม	เป็นต้น	

ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 เอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 นั้น	 เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	 

ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
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	 	 ๑๒.๕)	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกต 

และสัมภาษณ์นั้น	 ควรกระทำาด้วยความระมัดระวัง	 ต้องสร้างความรู้สึก

เป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ	 และควรพูดคุยสอบถาม 

ดว้ยความสภุาพ	และสรา้งความไวว้างใจเปน็อนัดบัแรก	กอ่นทีจ่ะสอบถาม

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

…บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับสถ�นศึกษ�

	 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดำาเนินการ	 

ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่จดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม	 ตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ 

เชื่อมั่นให้แก่สังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 ๒.	 การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน	โดยใหส้ถานศกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งดำาเนนิการและถอืเปน็ 

ความรับผิดชอบร่วมกัน	ทั้งนี้	สถานศึกษาอาจกำาหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษาเพิม่เตมินอกเหนอืจากทีก่ระทรวงศกึษาธกิารประกาศใชไ้ด้

	 	 ๒.๒	 จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษา 

อยา่งเปน็ระบบ	โดยสะทอ้นคณุภาพความสำาเรจ็อยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
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	 	 ๒.๓	 ดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา
	 	 ๒.๔	 ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา	 โดยกำาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา	ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา	และกำาหนดการ
ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	อยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ	๑	ครั้ง	โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
	 	 ๒.๕	 ติดตามผลการดำาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา	และนำาผลการติดตามไปใชป้ระโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนา
	 	 ๒.๖	 จัดทำารายงานผลการประเมินตนเอง	 (Self- 
Assessment	 Report	 :	 SAR)	 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
นำาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ	 และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจำาทุกปี
	 	 ๒.๗	 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมนิตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	และตาม
คำาแนะนำาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	 สถานศกึษาแตล่ะแหง่ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	และหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำากับดูแล	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
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ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กำากับดูแล

สถานศึกษา	ดำาเนินการดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 รายงานผลการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา	 ตลอดจนให้คำาปรึกษา	 ช่วยเหลือและแนะนำาสถานศึกษา	 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 จดัสง่รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา	(Self-

Assessment	Report	:	SAR)	พรอ้มกบัประเดน็ทีต้่องการใหม้กีารประเมนิ

ผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ	 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสถานศกึษา	ไปยงัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	และสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	

(สมศ.)	เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๓.	 ให้คำาปรึกษา	 ช่วยเหลือ	 และแนะนำาสถานศึกษา	 เพื่อ

ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๔.	 ติดตามผลการดำาเนินงาน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาตามข้อเสนอแนะของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 ๕.	 ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ 

การรับรองจากสำานักงาน	เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๖.	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 อาจมอบหมายบุคคล 

ที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้
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ระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ๑.	 กำาหนดนโยบายดา้นการศกึษา	กำาหนดมาตรฐานการศกึษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พร้อมทั้งกำาหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

	 ๒.	 ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้คำาปรึกษา	ช่วยเหลือต่อสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	 วิเคราะห์	 และสรุปผล	 ตามข้อเสนอแนะของสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	เพื่อเป็นข้อเสนอ

แนะเชงินโยบายท่ีนำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาระดบั

การศึกษาปฐมวัย	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๔.	ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับ 

การรับรองจากสำานักงาน	เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก



ภาคผนวก
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 	 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ

พฒันาคณุภาพคนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต	ประกอบกบัมนีโยบาย 

ใหป้ฏิรปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก 

ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป	จำาเป็นต้องปรับปรุง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน	 จึงให้ยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 ลงวันที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๔	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	เพือ่ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	ลงวนัที	่๑๑	ตลุาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 ให้ใช้มาตรฐาน 

การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ	 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา	ลงวันที่	๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มาตรา	 ๙	 (๓)	 ได้กำาหนด 

การจัดระบบ	โครงสร้าง	และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำาคัญ

ขอ้หนึง่	คอื	มกีารกำาหนดมาตรฐานการศกึษา	และจัดระบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา	 โดยมาตรา	 ๓๑	 ให้กระทรวง

มีอำานาจหน้าที่กำากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท	 กำาหนด

นโยบาย	แผน	และมาตรฐานการศกึษา	และมาตรา	๔๘	ใหห้นว่ยงานต้นสังกดั 

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 และ 

ใหถ้อืวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของการบรหิารการศกึษา 

ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดทำารายงานประจำาปี 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	 และเพื่อรองรับ 

การประกันคุณภาพภายนอก

	 ฉะนัน้	อาศยัอำานาจตามความในมาตรา	๕	มาตรา	๙	(๓)	มาตรา	

๓๑	และมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒ 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ประกอบกบัมติคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม	 ครั้งที่	 ๕/๒๕๖๑	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๑๑	

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จงึประกาศ 

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ	 เพื่อเป็นหลักใน

การเทียบเคียงสำาหรับสถานศึกษา	 หน่วยงานต้นสังกัด	 และสำานักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ประถมศกึษา	และมธัยมศกึษา	ในการพฒันา	ส่งเสรมิ 

สนบัสนนุ	กำากบัดแูล	และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	ตามเอกสาร

แนบท้ายประกาศฉบับนี้
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	 ทั้งนี้	 ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย	 ระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

 (น�ยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

------------------------------------

	 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีจำานวน	 

๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของเด็ก

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที่	๓	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด	ดังนี้

ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของเด็ก

	 ๑.๑	 มพีฒันาการดา้นรา่งกาย	แขง็แรง	มสุีขนสัิยทีดี่	และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้

	 ๑.๒	 มีพัฒนาการด้านอารมณ์	จิตใจ	ควบคุม	และแสดงออก

ทางอารมณ์ได้	

	 ๑.๓	 มพีฒันาการดา้นสงัคม	ชว่ยเหลอืตนเอง	และเปน็สมาชกิ

ที่ดีของสังคม	

	 ๑.๔	 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา	 สื่อสารได้	 มีทักษะการคิด

พื้นฐาน	และแสวงหาความรู้ได้	
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ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง	๔	ด้าน	สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น

	 ๒.๒	 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน	

	 ๒.๓	 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์

	 ๒.๔	 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู	้อยา่งปลอดภยั	

และเพียงพอ	

	 ๒.๕	 ให้บริการสื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสื่อการเรียนรู้ 

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

	 ๒.๖	 มรีะบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย

มีส่วนร่วม	

ม�ตรฐ�นที่ ๓ ก�รจัดประสบก�รณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำ�คัญ

	 ๓.๑	 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ	

	 ๓.๒	 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง	เลน่และปฏบิตั ิ

อย่างมีความสุข

	 ๓.๓	 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ใช้สื่อและเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับวัย

	 ๓.๔	 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำาผล 

การประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

------------------------------------

	 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๖๑	

มีจำานวน	๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

	 	 	 	 	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

	 	 	 	 	 ๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที	่๓	กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน 

	 	 	 	 	 เป็นสำาคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีความสามารถในการอ่าน	 การเขียน	 การสื่อสาร	

และการคิดคำานวณ

	 	 ๒)	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมี

วิจารณญาณ	อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และแก้ปัญหา

	 	 ๓)	มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม	
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	 	 ๔)	มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร

	 	 ๕)	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	

	 	 ๖)	มคีวามรู	้ทกัษะพืน้ฐาน	และเจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี

	 ๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำาหนด

	 	 ๒)	ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

	 	 ๓)	การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย

	 	 ๔)	สุขภาวะทางร่างกาย	และจิตสังคม

ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด

ชัดเจน

	 ๒.๒	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

	 ๒.๓	 ดำาเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น

ตามหลักสูตรสถานศึกษา	และทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๔	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

	 ๒.๕	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 ๒.๖	 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้
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ม�ตรฐ�นท่ี ๓ กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั

	 ๓.๑	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 ๓.๒	 ใช้สื่อ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้	

	 ๓.๓	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	

	 ๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และ 

นำาผลมาพัฒนาผู้เรียน

	 ๓.๕	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

------------------------------------

	 มาตรฐานการศกึษา	ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานศนูยก์ารศกึษา

พิเศษ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจำานวน	๓	มาตรฐาน	ได้แก่

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

	 	 	 ๑.๑	ผลการพัฒนาผู้เรียน

	 	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 มาตรฐานที	่๓	กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน 

	 	 	 เป็นสำาคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด	ดังนี้

ม�ตรฐ�นที่ ๑ คุณภ�พของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลการพัฒนาผู้เรียน

	 	 ๑)	 มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 

ทีแ่สดงออกถงึความรู	้ความสามารถ	ทักษะ	ตามทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดัการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล	หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
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	 	 ๒)	 มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 

หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	 หรือการอาชีพหรือ 

การดำาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	

	 ๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา

กำาหนด

	 	 ๒)	 มีความภูมิ ใจในท้องถ่ิน	 และความเป็นไทย	 

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

ม�ตรฐ�นที่ ๒ กระบวนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

	 ๒.๑	 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำาหนด

ชัดเจน

	 ๒.๒	 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

	 ๒.๓	 ดำาเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้น

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 ๒.๔	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

	 ๒.๕	 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

	 ๒.๖	 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้
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ม�ตรฐ�นท่ี ๓ กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำ�คญั

	 ๓.๑	 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 ๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้	

	 ๓.๓	 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	

	 ๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 และ 

นำาผลมาพัฒนาผู้เรียน

	 ๓.๕	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๖๑

--------------------------

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๕	วรรคหน่ึง	แห่งพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	มาตรา	๔๗	วรรคสอง	 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รัฐมนตรีว่าการ	

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	 ๑	 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์	 และ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	

	 ข้อ	๒	ในกฎกระทรวงนี้	

	 “การประกนัคณุภาพการศกึษา”	หมายความวา่	การประเมนิผล 

และการตดิตามตรวจสอบ	คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

แต่ละระดับและประเภทการศึกษา	 โดยมีกลไกในการควบคุม	 ตรวจสอบ 

ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน	เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

และสร้างความเชื่อมั่น	 ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า 

สถานศึกษาน้ัน	 สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	 ตามมาตรฐาน

การศึกษา	 และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 

ที่กำากับดูแล	

เล่มที่	๑๓๕	ตอนที่	๑๑	ก	 ราชกิจจานุเบกษา	 ๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑
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	 “สำานักงาน”	 หมายความว่า	 สำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	

	 ขอ้	๓	ใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่จดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา	 โดยการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ	 และประเภท 

การศึกษาทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารประกาศกำาหนด	พรอ้มทัง้ 

จัดทำาแผนพัฒนา	 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาและดำาเนินการตามแผนที่กำาหนดไว้	 จัดให้มี 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	ติดตามผล 

การดำาเนนิการ	เพือ่พฒันาสถานศกึษาใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง	 ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานที่กำากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำาทุกปี

	 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาตามวรรคหนึง่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับ 

ดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้คำาปรึกษา	ช่วยเหลือ	และแนะนำาสถานศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ขอ้	๔	เมือ่ไดร้บัรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

ตามข้อ	 ๓	 แล้ว	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแล 

สถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง	ๆ	ที่ต้องการให้มี

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น	 ให้แก่

สำานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

เล่มที่	๑๓๕	ตอนที่	๑๑	ก	 ราชกิจจานุเบกษา	 ๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑
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	 ให้สำานักงานดำาเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 และจัดส่ ง 

รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว	 พร้อม 

ข้อเสนอแนะให้แก่	 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน

ที่กำากับดูแลสถานศึกษานั้น	 ๆ	 เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 ในการดำาเนินการตามวรรคสอง	 สำานักงานอาจจัดให้บุคคล

หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานดำาเนินการประเมินผล 

และตดิตามตรวจสอบคณุภาพ	และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาได้ 

	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำากับดูแลสถานศึกษาน้ัน	 

ติดตามผลการดำาเนินการปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศกึษาตามวรรคสอง	เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา

	 ขอ้	๕	ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารมอีำานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

	 ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่มที่	๑๓๕	ตอนที่	๑๑	ก	 ราชกิจจานุเบกษา	 ๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑
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หมายเหต	ุเหตผุลในการประกาศใชก้ฏกระทรวงฉบบับนี	้คอื	โดยทีแ่นวทาง

ในการดำาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง	 จึงส่งผลให้การดำาเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน	 เกิดความซ้ำาซ้อนและ 

คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ	 ทำาให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการ

สรา้งภาระแกส่ถานศกึษาและบคุลากรในสถานศกึษา	ตลอดจนหนว่ยงาน

ต้นสังกัด	หน่วยงานที่กำากับดูแล	และหน่วยงานภายนอกเกินความจำาเป็น	

สมควรปรับปรุงระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือให้มีกลไกลการปฏบิตัทิีเ่อือ้ตอ่การดำาเนนิการตามมาตรฐานการศกึษา

ของแต่ละระดับ	 และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เร่ือง แนวปฏิบัติการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

	 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง	 การประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ลงวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ได้กำาหนด 

ระบบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้ 

การดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	 ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานกำากับดูแล	 และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพ 

การดำาเนินงานที่แท้จริง	 และเกิดประสิทธิภาพ	 และกำาหนดแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 และมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จึงได้จัดทำา 

แนวปฏิบัติการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น	 เพื่อให้ 

หน่วยงานต้นสังกัด	สำานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ	สำานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา	ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินการ 

เพือ่การพฒันา	สง่เสรมิ	กำากบัดแูล	และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 โดยมีรายละเอียด	

ดังนี้
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 ระดับสถ�นศึกษ�
	 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	ดำาเนินการดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 ใหส้ถานศกึษาแตล่ะแหง่จดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา	 และเพื่อเป็นกลไก 
ในการควบคุม	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
	 ๒.	 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	 ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้	 และให้สถานศึกษา
กำาหนดเป้าหมายความสำาเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท	
ทัง้นี	้สามารถเพิม่เตมิมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	นอกเหนอืจากท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้	 โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	
ดำาเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
	 	 ๒.๒	 จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นของสถานศึกษา 
อยา่งเปน็ระบบ	โดยสะทอ้นคณุภาพความสำาเรจ็อยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
	 	 ๒.๓	 ดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
	 	 ๒.๔	 ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา	โดยกำาหนดผู้รับผิดชอบ	และวิธีการที่เหมาะสม
	 	 ๒.๕	 ติดตามผลการดำาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา	 และนำาผลการติดตามไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
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	 	 ๒.๖	 จัดทำารายงานผลการประเมินตนเอง	(Self	Assessment	

Report	:	SAR)	ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	นำาเสนอรายงานผล 

การประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	เปน็ประจำาทกุปี

	 	 ๒.๗	 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมนิตนเอง	(Self	Assessment	Report	:	SAR)	และตาม

คำาแนะนำาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	 สถานศกึษาแตล่ะแหง่ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามข้อเสนอแนะของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	 (สมศ.)	 และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแล	 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

 ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/สำ�นักบริห�รง�น 

ก�รศึกษ�พิเศษ

	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำากับดูแล	 ดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 รายงานผลการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา	 ตลอดจนให้คำาปรึกษา	 ช่วยเหลือและแนะนำาสถานศึกษา	 

เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

อย่างต่อเนื่อง
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	 ๒.	 รวบรวม	 และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศกึษา	(Self	Assessment	Report	:	SAR)	พร้อมกบัประเด็นต่าง	ๆ  

ทีต่อ้งการใหม้กีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ	ซ่ึงรวบรวมได้จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น	

และจัดส่งไปยังสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(สมศ.)	เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๓.	 ติดตามผลการดำาเนินงาน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา	ตามขอ้เสนอแนะของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 ๔.	 ใหค้วามรว่มมอืกบัสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ในการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๕.	 อาจมอบหมายบุคคลท่ีไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

และให้ข้อมูลเพิ่มเติม	ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

 ระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ๑.	 ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้คำาปรึกษา	ช่วยเหลือ	ต่อสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

	 ๒.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา	(Self	Assessment	Report:	SAR)	และรวบรวมประเด็น 

ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ	 ซ่ึงรวบรวมได้

จากหน่วยงาน	 ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา	 ไปยัง

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	เพื่อใช้

เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
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	 ๓.	 ติดตามผลการดำาเนินงาน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา	ตามขอ้เสนอแนะของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 ๔.	 ประสานความร่วมมือกับสำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ในการจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมิน

คุณภาพภายนอกกับสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	(สมศ.)	

	 ๕.	 อาจมอบหมายบุคคลที่ ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วม

สังเกตการณ์	 และให้ข้อมูลเพิ่มเติม	 ในกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

    

 

      

 (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)

	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๓ - 
 

  3. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ศึกษา วิ เคราะห์  สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self 
Assessment Report: SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         
 
 
 
                (นายบญุรักษ์  ยอดเพชร) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ที่ปรึกษา

นายบุญรักษ	์ยอดเพชร	 เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

นายวิษณุ	ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อำานวยการสำานักทดสอบทางการศึกษา 

	 		 	 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำามาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำากับดูแล

รองศาสตราจารย์อนุชาติ	พวงสำาล	ี ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชนะ	นิ่มนวล	 ที่ปรึกษา

	๑.	 นางสุกัญญา	งามบรรจง	 ประธาน

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

	๒.	 นายประชาคม	จันทรชิต	 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	

	๓.	 นายวรศักดิ์	วัชรกำาธร	 กรรมการ	

	 	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	สพฐ.	

	๔.	 นางสาววิเลขา	ลีสุวรรณ์	 กรรมการ

	 	 รองเลขาธิการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

	 	 และการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทำางาน
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	๕.	 นางบุญชู	ชลัษเฐียร	 กรรมการ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	๖.	 นางวาทินี	ธีระตระกูล	 กรรมการ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	๗.	 นางสาวไพรวัลย์	พิทักษ์สาลี		 กรรมการ

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	๘.	 ศาสตราจารย์สุวิมล	ว่องวาณิช	 กรรมการ

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	๙.	 รองศาสตราจารย์พัชรี	ผลโยธิน	 กรรมการ	

	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	๑๐.	นายชยุตม์	ภิรมย์สมบัติ	 กรรมการ

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	๑๑.	นางลำาใย	สนั่นรัมย	์ กรรมการ	

	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล

	 	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	๑๒.	นางบัวบาง	บุญอยู่	 กรรมการ

	 	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	๑๓.	ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการ

	 	 และพัฒนาการเรียนรู้	

	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    

	๑๔.	นางประวีณา	อัสโย		 กรรมการ	

	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
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	๑๕.	นางรุ่งอรุณ	ไสยโสภณ	 กรรมการ	

	 	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

	๑๖.	นางสุดา	สุขอำ่า	 กรรมการ	

	 	 ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	

	 	 สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

	๑๗.	นางจิรัฐยา	ไชยสาร	 กรรมการ	

	 	 สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

	๑๘.	นายประยูร	หรั่งทรัพย์	 กรรมการ	

	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการศึกษา

	 	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	๑๙.	นางสาวโกสุม	สุขะเกศ	 กรรมการ	

	 	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	๒๐.	นางสาววาสนา	เครือมาศ	 กรรมการ	

	 	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	๒๑.	ผู้อำานวยการกองส่งเสริม	 กรรมการ

	 	 และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	

	 	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

	๒๒.	นางสาวนุชนภา	รื่นอบเชย		 กรรมการ

	 	 ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

	 	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

	๒๓.	ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐาน	 กรรมการ

	 	 การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	

	 	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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	๒๔.	ผู้อำานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	กรรมการ

	 	 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

	๒๕.	นางสาวถวิล	จันทร์สว่าง		 กรรมการ	

	 	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

	๒๖.	นายเอกบุตร	กิจสินธพชัย		 กรรมการ	

	 	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

	๒๗.	ผู้แทนสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ กรรมการ

	๒๘.	ผู้แทนสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ กรรมการ

๒๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา	ไกรเพชร	 กรรมการ

	 	 รองอธิการบดี	คณะศึกษาศาสตร์	

	 	 สถาบันการพลศึกษา

	๓๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่	ร.ต.วิสุทธิ์	ปานะกูล	 กรรมการ

	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันคุณภาพการศึกษา	

	 	 สถาบันการพลศึกษา

	๓๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์	พานิช	 กรรมการ	

	 	 รองอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	๓๒.	นางประวีนา	เอี่ยมยี่สุ่น	 กรรมการ

	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

	๓๓.	รองศาสตราจารย์ณมน	จีรังสุวรรณ	 กรรมการ	 	

	 	 ผู้อำานวยการสำานักงานรับรองมาตรฐาน

	 	 และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

	๓๔.	นางขนิษฐา	จรูญชนม์		 กรรมการ

	 	 สำานักงานรับรองมาตรฐาน	

	 	 และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)



 
35. นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ 
      ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

36. นางเพ็ญนภา  แกวเขียว 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

37. นางสุอารีย  ช่ืนเจริญ 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

คณะจดัทาํเอกสาร 

นางบุญชู  ชลัษเฐียร ขาราชการบํานาญ 
นางอมรรัตน  สรอยสังวาล ขาราชการบํานาญ 
นายมาโนช  จันทรแจม ขาราชการบํานาญ 
นางพงษจันทร  อยูเปนสุช ขาราชการบํานาญ 
นางรําไพ  ไชยพาลี ขาราชการบํานาญ 
นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 
นางเพ็ญนภา  แกวเขียว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 

นางสุอารีย  ช่ืนเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 

นายภัทรแสน  แสนยะมลู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
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นายฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาชำานาญการ	

	 	 	 สำานักติดตามและประเมินผล

	 	 	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอรอุมา	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

	 	 	 สำานักติดตามและประเมินผล

	 	 	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวอริสรา	เริงสำาราญ	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สทศ.

นายสมโภชน์	หลักฐาน	 ผู้อำานวยการกลุ่มนิเทศ	

	 	 	 ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา	

	 	 	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

	 	 	 ศรีสะเกษ	เขต	๑	

นางปัทมพร	สุรกิจบวร	 ผู้อำานวยการกลุ่มนิเทศ	

	 	 	 ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา	

	 	 	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

	 	 	 นครราชสีมา	เขต	๒

นางพิตรชาภรณ์	ชุ่มกมลธนัตย์	 ผู้อำานวยการกลุ่มนิเทศ	

	 	 	 ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา	

	 	 	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

	 	 	 เขต	๑๐

นายสมบัติ	เนตรสว่าง	 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ

	 	 	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

	 	 	 สระบุรี	เขต	๑
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นางสาวสุนทรี	จันทร์สำาราญ	 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	

	 	 	 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

	 	 	 เขต	๕

นางบัวบาง	บุญอยู่	 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	

	 	 	 ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์	

	 	 	 	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

	 	 	 ขั้นพื้นฐาน

นางศิริพร	ดาระสุวรรณ์	 ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 	 	 ประจำาจังหวัดเชียงราย

	 	 	 สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางสาวเมธาวี	ภุมรินทร์	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

	 	 	 สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางสาววาสนา	เครือมาศ	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

	 	 	 การศึกษาเอกชน




