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คํานํา

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกทุกฝายวาการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ

และจะคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงใหมีการปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบาย

ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใหมีจํานวนนอยลง กระชับและสะทอนถึง

คุณภาพอยางแทจริง เนนการประเมินตามสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐาน

ระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสาร

ที่ใชในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผูประเมินภายในใหมีมาตรฐาน 

มีความนาเชื่อถือ สามารถใหคําชี้แนะและใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาได

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหมจึงมีจํานวนไมมาก 

แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเนนการเก็บขอมูล

ในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไมเพิ่มภาระการจัดทําเอกสาร

ใหสถานศึกษา รวมท้ังพัฒนาผูประเมินภายในใหมีมาตรฐาน มีความนาเช่ือถือ 

สามารถใหคาํชีแ้นะและใหคาํปรกึษาแกสถานศกึษาได ปรับกระบวนทศัน

ในการประเมนิทีม่เีปาหมายเพือ่พฒันา (evaluation and development) 

บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษยและเปนเปาหมายสําคัญที่สุด

ที่ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และปฏิบัติงาน

ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายคือมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กํ าหนดและร วมรั บผิ ดชอบต อผลการจั ดการศึ กษาที่ เ กิ ดขึ้ น 

(accountability) 



 เอกสารเลมนี้  จัดทําขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบ

การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับ

ใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน

จากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังวา

สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไดรับประโยชนจาก

การศึกษาเอกสารเลมนี้ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการกําหนดกรอบ

และแนวทางในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สูเปาหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผูบริหาร 

ครูอาจารย ศึกษานิเทศก และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ

จัดทําเอกสารเลมนี้ใหสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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บทนํา

 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติ

ตาง ๆ  ทีช่วยใหคนนัน้อยูรอดในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครวั

และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 

๒๕๔๕) คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพคนที่เปนผลผลิตของการ

จัดการศึกษา ในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน รูปแบบการศึกษาสวนใหญ

จะเปนการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลัก

ที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญ ยังมีความ

เหลื่อมลํ้าแตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ

แมแตปจจัยดานผูเรียน รวมท้ังปจจัยเอื้ออื่น ๆ เชน ความรวมมือของ

คณะกรรมการสถานศกึษา การสนบัสนนุจากชมุชน หนวยงานหรอืองคกร

ที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผล

กระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกท้ัง ปจจุบันสถานศึกษามีอิสระ

ในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตามบริบทและความตองการของตนเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพ

ในการบริหารจัดการจึงมีความแตกตางกัน พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐาน

สวนที่ ๑
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ

มีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย การศึกษาพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับใหสถานศึกษา

ใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิด

ความมัน่ใจแกผูมสีวนเกีย่วของทกุฝายวาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ความสําคัญและความจําเปนในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา

 มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ

และคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง 

มาตรฐานถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม

และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ

การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๔๘) 

มาตรฐานในบรบิทนีจ้งึเปนมาตรฐานทีมุ่งเนนการพัฒนาคณุภาพการศกึษา

โดยองครวมการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาทําใหเกิดโอกาสท่ีเทาเทียมกัน

ในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแหงรูวาเปาหมายการพัฒนา

ที่แทจริงอยูที่ใด การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาจึงเปนการใหความ

สาํคัญกับการจดัการศกึษา ๒ ประการ ไดแก ๑) สถานศกึษาทกุแหงมเีกณฑ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกัน ๒) มาตรฐานทําให
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สถานศึกษาเขาใจชัดเจนวาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด

นอกจากน้ี การกาํหนดมาตรฐานยงัเปนการกาํหนดความคาดหวงัทีช่ดัเจน

ใหกับครู ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ที่มี

สวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการรวมมือ

รวมพลัง เพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด มาตรฐาน

การศึกษาจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษยและเปนเปาหมาย

สําคัญที่สุดท่ีผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทุกคนตองรับรูและปฏิบัติงาน

ในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ีกําหนดและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (accountability) 

 มาตรฐานการศึกษามีประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนี้

 ๑. ผูเรียน ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตาม

ความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติวาตองการคนที่มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคอยางไร จะทําอยางไรจึงจะเปนผูมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐาน

การศึกษากําหนด

 ๒. ครู ใชมาตรฐานเปนกรอบแนวทางในการออกแบบ

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนแนวทางในการพัฒนา

ตนเองตามคณุลกัษณะและคณุสมบตัติามมาตรฐานทีก่าํหนด เพ่ือใหผูเรียน

มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดไว

 ๓. ทองถิ่นและสถานศึกษา ใชมาตรฐานเปนแนวทาง

รวมมือกันในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว

 ๔. พอแมผูปกครอง ประชาชนและผูนาํชุมชน ใชมาตรฐาน

เปนเครื่องมือสื่อสารใหประชาชนไดรับทราบกระบวนการจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหคนไทยในทองถ่ินเขาใจและเขามา

มีสวนรวม เพื่อใหการจัดการศึกษาชวยยกระดับคุณภาพผูเรียนใหได

ตามมาตรฐานที่กําหนด
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 ๕. ประเทศชาต ิใชมาตรฐานเปนเครือ่งมอืทีท่าํใหทกุองคกร

ประกอบของระบบการศกึษาขบัเคลือ่นไปพรอม ๆ  กนั สูเปาหมายเดียวกนั 

และทําใหเกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย

แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณผู นําทาง

การศึกษา ผูบริหารดีเดน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของกลุมบุคคล

ทั่วไป สรุปไดวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีสิ่งสําคัญที่บงบอกไดอยางชัดเจนหลายประการ ไดแก มีการกําหนด

ภารกิจของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการกํากับติดตามงานสมํ่าเสมอ 

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาบานและชุมชนมีความใกลชิดและ

ไววางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลสําเร็จไวสูง มีความเปนผูนํา

ดานการจัดการเรยีนรูอยางมอือาชพี ทัง้ครแูละผูบรหิาร มกีารสรางโอกาส

ในการเรียนรูและใหเวลาผูเรียนในการทํางานกลุมมากขึ้น จัดสิ่งแวดลอม

ที่จําเปนอยางมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน 

สอดคลองกับเปาหมาย ใชกลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียน

การสอนที่กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการที่จะเรียนรู 

จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรค

สําหรับความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน พัฒนางานอยูบนพื้นฐาน

ของการวิจัย ใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูอยางเต็มที่และวางแผนงานอยางมี

ประสทิธภิาพ จากแนวคดิในการจดัการศกึษาและพฒันาคณุภาพการศกึษา

ดังกลาว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วาตองเปนมาตรฐานที่ปฏิบัติงาย ประเมินไดจริง กระชับและจํานวนนอย 

แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลที่ไดเกิดประโยชน

ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
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การศึกษา ระดับหนวยงานตนสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการกําหนด

มาตรฐานจึงเนนท่ีคุณภาพของผูเรียน คุณภาพของกระบวนการบริหาร

และการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ  ดังนี้

 ๑. แนวคดิในการกาํหนดมาตรฐานดานคณุภาพของผูเรยีน

  คุณภาพผูเรียนท่ีสังคมตองการ ไดระบุไวอยางชัดเจน

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ (หมายถึง 

สุขกาย สุขใจ) สติปญญา ความรู (หมายถึง เปนคนเกง) และคุณธรรม 

มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติสามารถอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยาง

มีความสุข (หมายถึง เปนคนดีของคนรอบขางและสังคม)” และในมาตรา 

๗ ที่วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุ รูจกัรกัษาและสงเสรมิ สทิธ ิหนาที ่เสรภีาพ เคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาคและศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย มคีวามภมูใิจในความเปนไทย 

รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ัง สงเสริม

ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของชาต ิการกฬีา ภมูปิญญาทองถ่ิน ภมูปิญญาไทย

และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความ

คิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง” นอกจากนี้

เพื่อใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรูและเทคโนโลยี

เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

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

คนไทยยคุใหมวา คนไทยยคุใหมตองไดเรยีนรูตลอดชวีติ มสีติรูทนั มปีญญา
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รูคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ

และเปนพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ไดมุงพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

การประกอบอาชีพ ดังนั้น ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานคณุภาพของผูเรยีน จงึมุงเนนทีก่ารพฒันาผูเรยีน

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยไดกําหนดมาตรฐานการศึกษายอย จํานวน 

๒ ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ดานคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุงเนนคุณภาพ

มาตรฐานขั้นตน ในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถในการอาน 

การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ รวมท้ัง การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา สวนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ไดแก ระดับ “ดี” 

“ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุงเนนไปที่คุณภาพมาตรฐานใน

ระดับที่แตกตางกันในเรื่อง การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแกปญหา 

การมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน

และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สําหรับดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูเรียน มุงเนนคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐานในระดับ “ปานกลาง” ที่การมี

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด และการมีสุขภาวะ

ทางรางกายและจิตสังคม สวนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ไดแก ระดับ “ดี” 

“ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุงเนนไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับ

ที่แตกตางกันในเรื่อง ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รวมทั้ง 

การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
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 ๒. แนวคดิในการกาํหนดมาตรฐานดานกระบวนการบรหิาร

และการจัดการ

  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองคประกอบที่สําคัญ 

๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา ดานการบริหาร

หลกัสตูรและงานวชิาการของสถานศกึษา ดานการพัฒนาครูและบคุลากร 

และดานการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ ดานการบริหารคุณภาพ

ของสถานศึกษา เนนที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให

ความสาํคญักบัการกาํหนดเปาหมายวสิยัทัศนและพนัธกจิของสถานศกึษา 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาจะเปนตัวสะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ไดเปนอยางด ีมหีลกัสตูรสถานศกึษาจะมกีารกาํหนดจดุมุงหมาย แนวทาง 

วธิกีารและเนือ้หาสาระท่ีเรยีน ตลอดจนวิธกีารวดัและประเมนิผลการเรยีน

การสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะทอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถ 

เจตคติ และพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม หลักสูตรที่ดีควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน 

มกีารบรูณาการสาระการเรยีนรู หรอืจดัทํารายวชิาเพิม่เติมทีส่อดคลองกบั

ความถนดั ความสามารถและความสนใจของผูเรยีนและจดักจิกรรมพฒันา

ผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามขีดความสามารถทําใหผูเรียน

มีความสมบูรณและสมดุลทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติ

ปญญา ดานการพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ

ที่ชวยใหการจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

การพัฒนาครูและบุคลากร เนนไปท่ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งตองมี

การพัฒนาที่ตรงตามความตองการจําเปนอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของ
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บุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการสรางชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ ดานการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ สภาพแวดลอม

และการบรกิารท่ีดเีปนปจจยัสาํคญัตอการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

สถานศึกษาที่มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง สะอาด 

มีแหลงเรียนรูที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ทําใหผูเรียนดําเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน

ดวยมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มุงเนนคุณภาพ

มาตรฐานขั้นตน ในระดับ “ปานกลาง” ที่เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ

ที่สถานศึกษากําหนดและระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

สวนคณุภาพมาตรฐานขัน้สงู ไดแก ระดบั “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยีย่ม” 

จะมุงเนนไปท่ีคุณภาพมาตรฐานในระดับท่ีแตกตางกันในเร่ืองการดําเนินการ

พัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคม รวมท้ังการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา

 ๓. แนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานกระบวนการจัด

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

  การจัดการเรียนการสอนเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนซึ่งจะบงบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ในปจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันวาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดอยางแทจรงิ เปนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ซึง่เนน

ที่การปฏิบัติ (active learning) เพื่อใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิด
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และการปฏิบตัทิีน่าํไปสูการเรยีนรูทีล่กึซึง้และคงทน มาตรฐานดานการจดั

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนคุณภาพมาตรฐานขั้นตน

ในระดับ “ปานกลาง” ท่ีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และ

ปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการนําไปประยุกตใชในชีวิต การใช

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ตลอดจน

การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและการนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน สวนคุณภาพมาตรฐานข้ันสูง ไดแก ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ 

“ยอดเยี่ยม” จะมุงเนนไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกตางกัน 

ในเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

วัตถุประสงคของการจัดทําเอกสาร

 ๑. เอกสารฉบบันีจ้ดัทาํขึน้สาํหรับสถานศกึษาใชเปนแนวทาง

ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียม

การสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และ

คงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

 ๒. เอกสารฉบับนี้จัดทําเพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด และใช

เปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา
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 ๓. โครงสรางของเอกสารประกอบดวย ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ 

บทนํา สวนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษา คําอธิบาย และระดับคุณภาพ และ

สวนที่ ๓ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 ๔. ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงาน

ตนสังกัดดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความรูความเขาใจและปฏิบัติ

ตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

  ๔.๑ การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคน

ที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แตละคนไดรับมอบหมาย

  ๔.๒ การประกันคุณภาพมุงพัฒนางานตามความรับผิดชอบ

ของตน ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวม

ของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา

  ๔.๓ การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราว

เทานั้น

  ๔.๔ การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือ

ของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอื่น ๆ 

ดําเนินการแทนได

  ๔.๕ การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและ

นาํผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาไปใชในการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา คําอธิบาย 

และระดับคุณภาพ

 การพฒันามาตรฐานการศกึษา มแีนวคดิวาตองเปนมาตรฐาน

ที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง ประเมินไดจริง กระชับ และจํานวนนอย 

แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไดจริง 

ขอมูลที่ไดเกิดประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหนวยงานตนสังกัด และ

ระดับชาติ ดังนั้น การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเนนที่คุณภาพ

ผูเรยีน คุณภาพผูบรหิารสถานศกึษา และคณุภาพคร ูมคีวามสอดคลองกบั

มาตรฐานการศกึษาชาต ิและขอกาํหนดในกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ กําหนดเกณฑการตัดสิน

คุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง 

ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐาน

การศึกษาแตละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้

สวนที่ ๒
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...มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน

๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

 ๑.๑ มพีฒันาการดานรางกาย แขง็แรง มสุีขนสัิยทีดี่ และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได

 ๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก

ทางอารมณได 

 ๑.๓ มพีฒันาการดานสงัคม ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชกิ

ที่ดีของสังคม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด

พื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
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คําอธิบาย 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

 ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา

 ๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได

  เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหว

รางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแล

รกัษาสขุภาพอนามยัสวนตนและปฏบิตัจินเปนนสัิย ปฏบิติัตนตามขอตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และ

ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

 ๑.๒ มพัีฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคมุและแสดงออก

ทางอารมณได 

   เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม 

รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ 

และผลงานของตนเองและผูอื่น มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ 

กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ 

อดทนอดกลัน้ ซือ่สตัยสจุรติ มคีณุธรรม จรยิธรรมตามทีส่ถานศกึษากาํหนด

ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
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 ๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปน

สมาชิกที่ดีของสังคม 

   เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความ

แตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไข

ขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง 

 ๑.๔ มพัีฒนาการดานสตปิญญา สือ่สารได มทีกัษะการคดิ

พื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

   เดก็สนทนาโตตอบและเลาเรือ่งใหผูอืน่เขาใจ ตัง้คาํถาม

ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ อานนิทาน

และเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด

รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิด

แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได สรางสรรคผลงาน

ตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง 

การเลนอิสระ เปนตน และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก 

กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
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การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดทุกดาน

ปานกลาง ◆ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดบางดาน 

ดี ◆  มพีฒันาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สงัคม และสตปิญญา 

บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ  ◆ มพีฒันาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สงัคม และสตปิญญา 

บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ยอดเยี่ยม ◆ มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด มีความพรอม

ในการศึกษาระดับประถมศึกษา
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลอง

กับบริบทของทองถิ่น

 ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 ๒.๓ สงเสรมิใหครมูคีวามเชีย่วชาญดานการจดัประสบการณ

 ๒.๔ จดัสภาพแวดลอมและสือ่เพือ่การเรยีนรู อยางปลอดภยั 

และเพียงพอ 

 ๒.๕ ใหบรกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ

 ๒.๖ มรีะบบบรหิารคณุภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกีย่วของทกุฝาย

มีสวนรวม 

คําอธิบาย

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา

ที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ 

ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพ

ภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสราง

ความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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 ๒.๑ มหีลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ ๔ ดาน สอดคลอง

กับบริบทของทองถิ่น

  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และ

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการ

จัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรู 

ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความ

แตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

 ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

  สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียน

การสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 

  ๒.๓ ส ง เสริ ม ให ครู มี ความ เชี่ ยวชาญด านการจั ด

ประสบการณ 

  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด

ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญ

ในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
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 ๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรู อยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

หองเรยีนทีค่าํนงึถึงความปลอดภยั สงเสรมิใหเกดิการเรยีนรูเปนรายบคุคล

และกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีส่ือ

การเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับ

เด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู 

 ๒.๕ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู

  สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศวสัด ุและอปุกรณ เพือ่สนบัสนนุการจัดประสบการณ

และพัฒนาครู

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม 

  สถานศกึษากาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษา

กาํหนด จดัทําแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาทีส่อดรบักบัมาตรฐาน

ที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และ

จัดทาํรายงานผลการประเมนิตนเองประจาํป นาํผลการประเมนิไปปรบัปรงุ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 
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กําลังพัฒนา ◆ มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีไ่มยดืหยุน ไมสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน

◆ มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

เด็กปฐมวัย

ปานกลาง ◆ มหีลกัสตูรสถานศกึษาทีย่ดืหยุน สอดคลองกบัหลกัสูตรการ

ศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น

◆ มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

เด็กปฐมวัย

ดี ◆ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น

◆ จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน

◆ มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ

ที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล

◆ จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู

อยางเพียงพอและหลากหลาย 

◆ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษา

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอ

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปดโอกาสให

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

การใหระดับคุณภาพ      
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ดีเลิศ ◆ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น

◆ จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน

◆ มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ

ท่ีสงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครู

และสถานศึกษา

◆ จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู

อยางเพียงพอและหลากหลาย 

◆ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษา

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการช้ีแนะ

ระหวางการปฏิบัติการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอคุณภาพมาตรฐาน

ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปดโอกาส

ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม ◆ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น

◆ จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน

◆ มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ

ทีส่งผลตอคณุภาพเดก็เปนรายบคุคล ตรงความตองการของ

ครแูละสถานศกึษา และจดัใหมชีมุชนการเรยีนรูทางวชิาชพี

◆ จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู

อยางเพียงพอและหลากหลาย
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◆ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู 

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษา

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสม

และตอเน่ือง มีการช้ีแนะระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพ

ตามมาตรฐานของสถานศกึษา บรูณาการการปฏิบตังิานและ

เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางท่ีดี

และไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
 ๓.๑. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ
ปฏิบัติอยางมีความสุข
 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล
การประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก

คําอธิบาย
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
 ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 
เต็มศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคลและสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับ
ประสบการณตรง เลนและลงมอืกระทาํผานประสาทสมัผสั จดับรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ
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 ๓.๑ จัดประสบการณทีส่งเสรมิใหเดก็มพีฒันาการทกุดาน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

  ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผน

การจัดประสบการณ จากการวเิคราะหมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค

ในหลกัสตูรสถานศกึษา โดยมกีจิกรรมท่ีสงเสรมิพฒันาการเดก็ครบทกุดาน 

ทัง้ดานรางกาย ดานอารมณ จติใจ ดานสงัคม และดานสติปญญา ไมมุงเนน

การพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

 ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข  

  ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

ใหเดก็มโีอกาสเลอืกทาํกจิกรรมอยางอสิระ ตามความตองการ ความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน 

เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

 ๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรยีนรู ใชสือ่ และเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย  

  ครจูดัหองเรยีนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภยั มพีืน้ที่

แสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 

เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ 

การดแูลตนไม เปนตน ครใูชสือ่และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัชวงอาย ุระยะ

ความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร

สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ 

เปนตน
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 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร

ประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ 

วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ

มสีวนรวม และนาํผลการประเมนิทีไ่ดไปพฒันาคณุภาพเดก็และแลกเปลีย่น

เรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ไมสมดุล 

◆ ไมสรางโอกาสใหเดก็ไดรบัประสบการณตรง เลนและปฏบิตัิ

กิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจและ

ความสามารถของเด็ก

ปานกลาง ◆ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล

◆ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติ

กิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจ และ

ความสามารถของเด็ก

ดี ◆ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

อารมณ จติใจ สงัคม และสตปิญญา อยางสมดลุ เตม็ศกัยภาพ

ของเด็กเปนรายบุคคล

◆ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ

กิจกรรม เรียนรูลงมือทําและสรางองคความรูดวยตนเอง

อยางมีความสุข
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◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอ

การเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม

นําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก

ดีเลิศ ◆ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ จติใจ สงัคม และสตปิญญา อยางสมดลุเตม็ศกัยภาพ
โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ

◆ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง
อยางมีความสุข

◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช ส่ือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย

◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม
นําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก



25

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

ยอดเยี่ยม ◆ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ  จิตใจ สั งคม และสติปญญาอยางสมดุล 
เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว 
ชุมชนและผูเกี่ยวของ และเปนแบบอยางที่ดี

◆ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง
อยางมีความสุข

◆ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรู โดยเด็กมีสวนรวม ใช ส่ือและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

◆ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม
นําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก

...มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

    เปนสําคัญ
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รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มคีวามรู ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตีองานอาชพี

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด
  ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
  ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย
  ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
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คําอธิบาย 

 มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน

 ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์

ทางวชิาการ ประกอบดวย ความสามารถในการอาน การเขยีน การส่ือสาร

การคิดคํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใช

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ผลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร 

การมคีวามรู ทกัษะพืน้ฐานและเจตคตทิีด่ตีอวชิาชพี และดานคณุลกัษณะ

อันพึงประสงคท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจ

ในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ

    ผูเรยีนมทีกัษะในการอาน การเขยีน การส่ือสาร และ

การคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ 

ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี

เหตุผล
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  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
    ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูได
ทัง้ดวยตวัเองและการทํางานเปนทีม เชือ่มโยงองคความรู และประสบการณ
มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 

ชิ้นงาน ผลผลิต

  ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

    ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

  ๕) มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา

    ผู เรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรู

ตามหลกัสตูรสถานศกึษาจากพืน้ฐานเดมิในดานความรู ความเขาใจ ทกัษะ 

กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ 

หรือผลการทดสอบอื่นๆ

  ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

    ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติ

ที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กําหนด

   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
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  ๒) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

    ผู เรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภูมิปญญาไทย

  ๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย

    ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตาง

ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

  ๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

    ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ 

และสงัคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวยัสามารถอยูรวมกบั

คนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ ตํ่ากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษาตํา่กวา

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผู  เ รียนมีคุณลักษณะและค านิยมที่ดีตํ่ ากว า เป าหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมตํ่ากวาเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด
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ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผู เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรยีนมสีขุภาวะทางรางกาย และจติสงัคมเปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ เปนไปตาม เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คดิอยางมวีจิารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหาได

◆ ผูเรยีนมีความรู และทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวตักรรม

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย

◆ ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผู เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 

มสีวนรวมในการอนรุกัษวฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปิญญาไทย

◆ ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

◆ ผู เรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คดิอยางมวีจิารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบ

การตัดสินใจ และแกปญหาได

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู  

การสื่อสาร การทํางาน

◆ ผูเรยีนมคีวามรู ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่พีรอมทีจ่ะศกึษาตอ

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทํางานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผู  เรียนมี คุณลักษณะและค านิยมที่ดีสู งกว า เป าหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 

มสีวนรวมในการอนรุกัษวฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปิญญาไทย

◆ ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

◆ ผู เรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด
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ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผู เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คดิอยางมวีจิารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบ

การตัดสินใจ และแกปญหาได

◆ ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนําไปใช

และเผยแพร

◆ ผู  เรียนมีความสามารถในการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

◆ ผูเรยีนมคีวามรู ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่พีรอมทีจ่ะศกึษาตอ

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทํางานหรืองานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผู  เรียนมี คุณลักษณะและค านิยมที่ดีสู งกว า เป าหมาย

ที่สถานศึกษากําหนดเปนแบบอยางได

◆ ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 

มสีวนรวมในการอนรุกัษวฒันธรรม ประเพณแีละภมูปิญญาไทย

◆ ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

◆ ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 ๒.๓ ดาํเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นนคณุภาพผูเรยีนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

คําอธิบาย

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

ในทกุกลุมเปาหมาย จดัทําแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ดาํเนนิการ

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู 

รวมทัง้จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอการจัดการเรียนรู
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 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา

กําหนดชัดเจน

  สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ

ชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบ ท้ังในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

มกีารบรหิารอตัรากาํลงั ทรพัยากรทางการศกึษา และระบบดูแลชวยเหลอื

นกัเรยีน มรีะบบการนเิทศภายใน การนาํขอมลูมาใชในการพฒันา บคุลากร

และผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดาน

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

เชือ่มโยงวถิชีวีติจรงิ และครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถงึ การจดั

การเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
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 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรู

  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัด

การเรียนรู และมีความปลอดภัย

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไมชัดเจน
◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผล

ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปานกลาง ◆ เปาหมายวสิยัทศันและพนัธกจิทีส่ถานศกึษากาํหนดชดัเจน 
เปนไปไดในการปฏิบัติ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดี ◆ เปาหมายวสิยัทศันและพนัธกจิทีส่ถานศกึษากาํหนดชดัเจน 
สอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษา เปนไปไดในการปฏบิตัิ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

◆ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
◆ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัด

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ ◆ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปได
ในการปฏิบัติ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย

◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง

◆ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครู และสถานศึกษา

◆ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
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ยอดเยี่ยม ◆ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปได
ในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
มกีารนาํขอมลูมาใชในการปรบัปรงุ พฒันางานอยางตอเนือ่ง
และเปนแบบอยางได

◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได

◆ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

◆ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเรยีนอยางเปนระบบ และนาํผล

มาพัฒนาผูเรียน

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

คําอธิบาย

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน

เปนสําคัญ

 เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบ

และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู

 ๓.๑ จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศกึษาทีเ่นนใหผูเรยีนไดเรยีนรู โดยผานกระบวนการคดิ
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และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ

ตอการเรียนรู

  มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู 

รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสให

ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน

การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก

ที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล

มาพัฒนาผูเรียน

  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับ

แกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

  ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู
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การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ จดัการเรยีนรูทีไ่มเปดโอกาสใหผูเรยีนไดใชกระบวนการคดิ
และปฏิบัติจริง 

◆ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอ
การเรียนรู  

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ

ปานกลาง ◆ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

◆ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู  

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน

ดี ◆ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

◆ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู 

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน

◆ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
◆ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพือ่พฒันา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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ดีเลิศ ◆ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด
การเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

◆ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู 

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ
สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

◆ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู 
และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

◆ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม ◆ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด
การเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถ
นาํไปประยกุตใชในชีวติได มนีวตักรรมในการจดัการเรยีนรู
และมีการเผยแพร

◆ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสให
ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง
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◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

◆ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู และ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

◆ มชีมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชีพระหวางครแูละผูเกีย่วของ
เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู คร ูและผูเกีย่วของ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอ มูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

...มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนยการศึกษาพิเศษ

 มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานศนูยการศกึษา

พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

  ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

   เปนสําคัญ 
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รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน

  ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออก

ถงึความรู ความสามารถ ทกัษะ ตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ

บุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว

  ๒) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ

หรือการสงตอเขาสูการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือ

การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษา

กําหนด

  ๒) มีความภูมิ ใจในทองถิ่น  และความเปนไทย 

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล

คําอธิบาย 

 มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพของผูเรียน

 ผลการพฒันาผูเรยีนตามศกัยภาพของแตละบคุคล ทีแ่สดงออก

ถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว มีความพรอม

สามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการ

สงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ หรือ

การดาํเนนิชวีติในสงัคมไดตามศกัยภาพของแตละบคุคล และมคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 
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 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน

  ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออก

ถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว

   ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไวในแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว

  ๒) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

หรือการสงตอ เขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือ

การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

   ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ 

หรือการสงตอ เขาสูการศึกษาในระดับที่สู งขึ้น หรือการอาชีพ 

หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

   ชวงเชื่อมตอ หมายถึง การจัดกิจกรรมใหผูเรียน

จากโปรแกรมหนึ่งไปสูอีกโปรแกรมหนึ่ง การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู

อีกระดับหนึ่ง เชน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ สภาพแวดลอม ระยะเวลา 

จากที่หนึ่งไปสูที่หนึ่ง โดยมีเปาหมายขางหนาที่ดีกวาปจจุบันทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

   การสงตอ หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหสามารถ

สงตอไปรบับรกิารอืน่ท่ีเหมาะสม เชน บรกิารทางการแพทย บรกิารทางสงัคม

บริการทางการศึกษา ใหแกผูเรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพผาน

ตามเกณฑทีก่าํหนด สามารถสงตอเขาสูระบบการศกึษาในชัน้เรยีนทีส่งูขึน้ 

หรือยายสถานศึกษา หรือรับบริการดานอื่นๆ ตอไป
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 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด

   ผูเรยีนมพีฤตกิรรมเปนผูทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีงาม

  ๒) มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพ

ของผูเรียนแตละบุคคล

   ผูเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และ

ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน
◆ ผู เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ทีแ่สดงออกถงึความรู ความสามารถ ทกัษะ ตามทีร่ะบไุว
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวตํ่ากวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
◆ ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่

ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผน

การใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวเปนไปตาม

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวฒันธรรมอนัดงีาม เปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามที่

ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผน

การใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวเปนไปตาม

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

หรือการสงตอ เขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ

การอาชพีหรอืการดาํเนนิชวีติในสังคมไดตามศกัยภาพ

ของแตละบุคคลเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามเปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความ

เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณี รวมท้ังภูมิปญญาไทย ตามศักยภาพของ

ผูเรียนแตละบุคคลเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษา

กําหนด

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

◆ ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ทีแ่สดงออกถงึความรู ความสามารถ ทกัษะ ตามทีร่ะบุ

ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ

ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกวาเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

หรือการสงตอ เขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ

การอาชพีหรอืการดาํเนนิชวีติในสังคมไดตามศกัยภาพ

ของแตละบคุคลสงูกวาเปาหมายทีส่ถานศกึษากาํหนด
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
◆ ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด

◆ ผูเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความ
เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณี รวมท้ังภูมิปญญาไทย ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคลสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
◆ ผูเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ทีแ่สดงออกถงึความรู ความสามารถ ทกัษะ ตามทีร่ะบุ
ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากําหนดอยางตอเนื่อง

◆ ผูเรียนมีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 
หรือการสงตอ เขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ
การอาชพีหรอืการดาํเนนิชวีติในสังคมไดตามศกัยภาพ
ของแตละบคุคลสงูกวาเปาหมายทีส่ถานศกึษากาํหนด

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
◆ ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดงีาม สูงกวาเปาหมายทีส่ถานศึกษา
กําหนดอยางตอเนื่อง

◆ ผูเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย
มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี 
รวมทั้งภูมิปญญาไทย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 ๒.๓ ดาํเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นนคณุภาพผูเรยีนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

คําอธิบาย

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน สามารถดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ และจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
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 ๒.๑ มเีปาหมาย วสิยัทัศน และพนัธกจิทีส่ถานศกึษากาํหนด

ชัดเจน

  สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของ

ตนสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อยางเปนระบบท้ังในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหาร

อัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายใหรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษา

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุม

เปาหมายอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดาน

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนคุณภาพผูเรียนตาม

ศักยภาพและประเภทของความพิการ และใหครอบคลุมทุกประเภท

ความพิการ เชื่อมโยงชีวิตจริง

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนํากระบวนการของชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 
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 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีปลอดภัย

และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

  สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู 

จดัเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชวยเหลืออืน่ใด

ทางการศึกษาใหผูเรียนไดเขาถึง และใชประโยชนไดจากแหลงเรียนรู 

ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

  สถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางเปนระบบ เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู

ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ไมชัดเจน 

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผล
ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปานกลาง ◆ เปาหมายวสิยัทศันและพนัธกจิทีส่ถานศกึษากาํหนดชดัเจน 
เปนไปไดในการปฏิบัติ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ดี ◆ เปาหมายวสิยัทศันและพนัธกจิทีส่ถานศกึษากาํหนดชดัเจน 
สอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษา เปนไปไดในการปฏบิตัิ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

◆ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
◆ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย

และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
◆ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ ◆ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชดัเจน สอดคลองกบับรบิทของสถานศกึษา ความตองการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย

◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง

◆ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา
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◆ จัดหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ใหปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู 
จัดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาใหผูเรยีนไดเขาถงึ และ
ใชประโยชนไดจากแหลงเรยีนรู ตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ

◆ จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปน
ระบบ เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

ยอดเยี่ยม ◆ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผน
การศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัด 
เปนไปไดในการปฏิบัติ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

◆ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง 
และเปนแบบอยางได

◆ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุม
เปาหมายอยางรอบดานตามสถานศึกษา ตามศักยภาพ
และประเภทของความพกิาร และใหครอบคลมุทกุประเภท
ความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได

◆ พฒันาครแูละบคุลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ และ
นํากระบวนการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชใน
การพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
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◆ จัดหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ใหปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู
จดัเทคโนโลย ีสิง่อาํนวยความสะดวก ส่ือ บรกิารและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ใหผูเรียนไดเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากแหลงเรียนรู ตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ และเปนแบบอยางได

◆ จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปน
ระบบ เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเรยีนอยางเปนระบบ และนาํผล

มาพัฒนาผูเรียน

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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คําอธิบาย

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน

เปนสําคัญ

 เปนกระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามศกัยภาพของผูเรยีน

แตละบคุคล ตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคลทีส่อดคลอง

กับหลักสูตรของสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

มีการบรหิารจดัการเรยีนรูเชงิบวก สรางปฏสิมัพนัธทีด่ ีรวมกนัแลกเปลีย่น

เรยีนรู ดาํเนนิการตรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบและนาํผล

มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ระบุไวในแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่เนนให

ผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน

การมีสวนรวมของผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ โดยผูเรียนไดรับการฝก

ใหมีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ

ความพิการ 

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

  มีการใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ที่เอื้อตอการเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่น โดยนํามาใชในการจัด

การเรียนรู และสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูตามศักยภาพ

ของผูเรียนจากสื่อที่หลากหลาย
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 ๓.๓ มีการบริหารจัดการผูเรียนเชิงบวก   

  มีการบริหารจัดการผูเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ

เชิงบวก ครูรักเด็ก ใหเด็กรักครู และรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน

อยางมีความสุข

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน

  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรียน และผูปกครองเพื่อนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

   ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณรวมทัง้ใหขอมลูสะทอนกลบัเพือ่นาํไปใชในการปรบัปรงุ

และพัฒนาการจัดการเรียนรู 

การใหระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลังพัฒนา ◆ จดัการเรยีนรูทีไ่มเปดโอกาสใหผูเรยีนไดใชกระบวนการคดิ
และปฏิบัติจริง 

◆ ใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่ไมเอื้อตอการเรียนรู  

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ
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ปานกลาง ◆ จดักจิกรรมการเรยีนรูตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ทีเ่นนใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 

◆ ใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  

◆ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน

ดี ◆ จดักจิกรรมการเรยีนรูตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ทีเ่นนใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ
โดยผูเรียนไดรับการฝกใหมีทักษะ และการแสดงความคิดเห็น
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

◆ ใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  

◆ มีการบริหารจัดการผูเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
◆ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน โดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและ
ผูปกครองเพื่อนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรู 

◆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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ดีเลิศ ◆ จดักจิกรรมการเรยีนรูตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ทีเ่นนใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
เช่ือมโยงกบัชีวติจรงิ การมสีวนรวมของผูปกครอง โดยผูเรยีน
ไดรับการฝกใหมีทักษะ และการแสดงความคิดเห็น
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ

◆ ใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอื้อตอ
การเรียนรู  

◆ มกีารบรหิารจดัการผูเรยีน โดยเนนการมปีฏสัิมพนัธเชงิบวก
ครูรักเด็ก  ใหเด็กรักครู  และรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข

◆ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใชเครื่องมือและวิธี
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัด
การเรยีนรู  และใหขอมลูยอนกลับแกผูเรยีนและผูปกครอง
เพื่อนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรู

◆ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครู และ
ผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ยอดเยี่ยม ◆ จดักจิกรรมการเรยีนรูตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
ทีเ่นนใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน การมีสวนรวมของผูปกครอง
และผูที่เกี่ยวของ โดยผูเรียนไดรับการฝกใหมีทักษะ และ
การแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ
ความพิการ 

◆ มีการใชเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยนํามาใชในการจัดการเรียนรู  และสรางโอกาส
ใหผูเรยีนไดแสวงหาความรูตามศกัยภาพของผูเรยีนจากสือ่
ที่หลากหลาย

◆ มกีารบรหิารจดัการผูเรยีน โดยเนนการมปีฏสัิมพนัธเชงิบวก
ครูรักเด็ก  ใหเด็กรักครู  และรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข

◆ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน โดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและ
ผูปกครอง เพื่อนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง

◆ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครู และ
ผูเก่ียวของมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู



60

แนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก 

หนา ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กลาวถึง “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือม่ัน

ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวา สถานศึกษานั้นสามารถจัด

การศกึษาไดอยางมคีณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเปาประสงค

ของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษา

แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยการกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม

แผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

สวนที่ ๓
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คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจดัสงรายงานผลการประเมนิตนเอง

ใหแกหนวยงานตนสงักดัหรอืหนวยงานทีก่าํกบัดแูลสถานศกึษาเปนประจาํ

ทุกป

 ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

มหีนาทีใ่นการใหคาํปรกึษา ชวยเหลอื และแนะนาํสถานศกึษา เพ่ือใหการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง และ

จัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พรอมกับประเด็นตาง ๆ  

ทีต่องการใหมกีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น

ใหแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)เพื่อใช เปนขอมูลและแนวทางในการประเมิน

คณุภาพภายนอก สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องคการมหาชน) ดาํเนนิการประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคณุภาพและ

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และจดัสงรายงานผลการประเมนิและ

การติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให

สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอไป ทั้งนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) อาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานดําเนินการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได
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 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตาม

กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงใหสถานศกึษา

ในสังกัดทุกโรง เขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอก

รอบสี่ ดังนี้ 

 ๑) สถานศึกษาแตละแหงตองจัดใหการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมกีารกาํหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และดาํเนนิการตามแผนทีก่าํหนดไว จดัใหมกีารประเมนิผลและตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตดิตามผลการดําเนนิงานเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล 

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ใหแกหนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 ๒) สถานศกึษานํามาตรฐานการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

จะกําหนดประกาศใช ไปเทียบเคียงและจัดทําเปน “มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา” จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดําเนินงาน

ตามแผนฯ ตลอดชวงปการศึกษา และจัดทํา SAR ตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปการศึกษา แลวจึงจัดสง SAR 

ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
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 ๓) เมื่อหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษาไดรบั SAR จากสถานศกึษา กจ็ะมกีารสรปุ วเิคราะห สงัเคราะห

ผลการดําเนินงาน และจัดสง SAR พรอมประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมี

การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ใหแก สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใชเปนขอมูล

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๔) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

การตดัสนิระดบัคณุภาพตามมาตรฐานเปน ไปตามหลักการตัดสิน โดยอาศยั

ความเชี่ยวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน 

โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับ

เกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว คณะกรรมการประเมินตองมีความรู

อยางรอบดาน และวิเคราะหขอมูลรวมกันในการตัดสิน เพ่ือใหระดับ

คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็น

ของคนใดคนหนึ่ง

 ๕) การประเมินคุณภาพภายในเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

ที่ตองตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษา

ท่ีแทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน

เชิงปรมิาณควบคูกนัไป การตดัสนิคณุภาพของสถานศกึษาใหใชเกณฑการ

ใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไมแยกสวนหรือแยกองคประกอบ

ในการกําหนดคะแนนประเมิน แตเปนการประเมินในภาพรวมของผล

การดําเนินงานหรือกระบวนการดําเนินงาน
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 ๖) การกําหนดเปาหมายความสําเร็จการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมายความสําเร็จ 

และเกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบ

และประ เ มินผลการ ดํา เ นินงานตามภารกิ จ ขอ งสถานศึ กษา

โดยใหยึดหลักการดํา เนินงานเพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพ

การดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา

 ๗) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเนน

การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพ

จริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่เหมาะสม และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐาน

ของสถานศกึษาไดอยางชดัเจน และมเีปาหมาย การประเมนิเพ่ือการพัฒนา

ลดภาระการจดัเกบ็ขอมลูและเอกสารทีไ่มจาํเปนในการประเมนิ แตขอมลู

ตองมีความนาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได

ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ

 ๘) คณะที่ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาที่กําหนดใหเขาใจ

ถองแทกอนดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมิน

แลวใหแจงผลการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (self-

assessment report)
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 ๙) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาดําเนินการ โดยใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา อยางนอยปละ ๑ ครัง้ และในการประเมนิคณุภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหใชวิธีการและเคร่ืองมือ

ที่หลากหลายและเหมาะสม

 ๑๐) ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ทีส่ะทอนคณุภาพผูเรยีน และผลสาํเรจ็ของการบริหารจัดการศกึษา นาํเสนอ

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัด 

หรือหนวยงานที่กํากับดูแล เผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป

 ๑๑) โครงสรางรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษาจัดทําในสิ่งที่สถานศึกษาตองการ

นาํเสนอได สิง่สาํคญัทีส่ดุของรายงานการประเมนิตนเอง คอื กระบวนการ

พัฒนาคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษา

ดาํเนนิการทีจ่ะสะทอนใหเหน็ถงึหลกัการ แนวคดิของผูบริหารสถานศกึษา

การมีเปาหมาย หรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ซึง่ทกุกจิกรรม/โครงการ/งานสงผลถงึการพฒันาผูเรียนใหบรรลเุปาหมาย

ของสถานศึกษา โดยใหนําเสนอขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของสถานศึกษา 

และมุงเนนตอบคําถามดังนี้ คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มีคุณภาพในระดับใด ๒) ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ

สนับสนุนมีอะไรบาง และ ๓) แนวทางพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม

เปนอยางไร
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 ๑๒) ขอควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน

  ๑๒.๑) ผูประเมินควรมีความรูลึกและเขาใจบริบทของ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแงมุมของภาระงาน โครงสราง 

เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู

และมีประสบการณเพียงพอ เพ่ือการชวยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน และตรงประเดน็ เกดิประโยชนตอสถานศกึษาอยางแทจรงิ

  ๑๒.๒) ผูประเมนิควรวเิคราะหอภปิรายดวยใจเปนกลาง

โดยพิจารณาจากขอมูลหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ดาน ทั้ง

ขอมูลปจจุบัน และผลการประเมินการดําเนินงานที่ผานมา (อาจพิจารณา

ยอนหลัง ๓ ป) ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาวา

อยูในระดับใด

  ๑๒.๓) สิ่งท่ีมีคุณคามากที่สุดที่ไดรับจากการประเมิน

ภายในของสถานศึกษา คือ การไดรับขอชี้แนะ คําแนะนํา แนวทาง

การพัฒนาสถานศึกษาท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง ดังนั้น ผูประเมิน

จึงควรรูความเคล่ือนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน

  ๑๒.๔) การกาํหนดระยะเวลาดาํเนนิการประเมนิภายใน

ของสถานศึกษานั้น ใหสถานศึกษากําหนดไดเองตามความเหมาะสม 

แตควรสอดคลองกบัสภาพและบรบิทของการดําเนนิงาน เพ่ือความสะดวก

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา แผนการเรียนรู บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เปนตน 

ซึ่งจะเห็นไดวา เอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

ไมใชการสรางเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
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  ๑๒.๕) การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการสังเกต

และสัมภาษณนั้น ควรกระทําดวยความระมัดระวัง ตองสรางความรูสึก

เปนมิตรมากกวาการจับผิดหรือการกลาวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม

ดวยความสภุาพ และสรางความไววางใจเปนอนัดบัแรก กอนทีจ่ะสอบถาม

เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

…บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระดับสถานศึกษา

 ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการ 

ดังตอไปนี้

 ๑. ใหสถานศกึษาแตละแหงจดัใหมรีะบบการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเปนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาและสรางความ

เชื่อมั่นใหแกสังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ

 ๒. การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ดังนี้

  ๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใหสถานศกึษาและผูเกีย่วของดาํเนนิการและถอืเปน

ความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึษาเพิม่เตมินอกเหนอืจากทีก่ระทรวงศกึษาธกิารประกาศใชได

  ๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา

อยางเปนระบบ โดยสะทอนคณุภาพความสาํเรจ็อยางชดัเจนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
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  ๒.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
  ๒.๔ ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกําหนดการ
ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา อยางนอย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
  ๒.๕ ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา และนาํผลการติดตามไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงพัฒนา
  ๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และตาม
คําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ๓. สถานศกึษาแตละแหงใหความรวมมอืกบัสาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
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ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้

 ๑. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงพัฒนา

อยางตอเนื่อง

 ๒. จดัสงรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-

Assessment Report : SAR) พรอมกบัประเด็นทีต่องการใหมกีารประเมนิ

ผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ 

ผูมสีวนไดสวนเสยีกบัสถานศกึษา ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน และสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(สมศ.) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๓. ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อ

ใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง

 ๔. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาตามขอเสนอแนะของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 ๕. ใหความรวมมอืกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับ

การรับรองจากสํานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคล

ที่ไมไดเปนผูประเมินเขารวมสังเกตรับฟงหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกดวยก็ได
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ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑. กาํหนดนโยบายดานการศกึษา กาํหนดมาตรฐานการศกึษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทั้งกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือตอสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาอยางตอเนื่อง

 ๓. วิเคราะห และสรุปผล ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเปนขอเสนอ

แนะเชงินโยบายท่ีนําไปสูการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาระดบั

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๔. ใหความรวมมอืกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับ

การรับรองจากสํานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก



ภาคผนวก
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ

พฒันาคณุภาพคนไทยและการศกึษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมนีโยบาย

ใหปฏิรปูระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก

ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป จําเปนตองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ลงวนัที ่๑๑ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

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

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดกําหนด

การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญ

ขอหนึง่ คอื มกีารกาํหนดมาตรฐานการศกึษา และจัดระบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวง

มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนด

นโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกดั

และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

ใหถอืวาการประกนัคณุภาพภายในเปนสวนหนึง่ของการบรหิารการศกึษา

ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา 

๓๑ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบัมติคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จงึประกาศ

ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลักใน

การเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ในการพฒันา สงเสรมิ

สนบัสนนุ กาํกบัดแูล และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ตามเอกสาร

แนบทายประกาศฉบับนี้
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 ทั้งนี้ ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน 

๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

 ๑.๑ มพีฒันาการดานรางกาย แขง็แรง มสุีขนสัิยทีดี่ และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได

 ๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก

ทางอารมณได 

 ๑.๓ มพีฒันาการดานสงัคม ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชกิ

ที่ดีของสังคม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด

พื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลอง

กับบริบทของทองถิ่น

 ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 ๒.๓ สงเสรมิใหครมูคีวามเชีย่วชาญดานการจดัประสบการณ

 ๒.๔ จดัสภาพแวดลอมและสือ่เพือ่การเรยีนรู อยางปลอดภยั 

และเพียงพอ 

 ๒.๕ ใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

 ๒.๖ มรีะบบบรหิารคณุภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกีย่วของทกุฝาย

มีสวนรวม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

 ๓.๑ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ๓.๒ สรางโอกาสใหเดก็ไดรบัประสบการณตรง เลนและปฏบิตัิ

อยางมีความสุข

 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับวัย

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล

การประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

     เปนสําคัญ

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ

  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
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  ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มคีวามรู ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตีองานอาชพี

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด

  ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

  ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย

  ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 ๒.๓ ดาํเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นนคณุภาพผูเรยีนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ

ตอการเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนยการศึกษาพิเศษ

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

 มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานศนูยการศกึษา

พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

   ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

   เปนสําคัญ

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน

 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน

  ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ทีแ่สดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามทีร่ะบไุวในแผนการจดัการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว
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  ๒) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ

หรือการสงตอเขาสูการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือ

การดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

  ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษา

กําหนด

  ๒) มีความภูมิ ใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 ๒.๓ ดาํเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นนคณุภาพผูเรยีนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

 ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

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

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

 “การประกนัคณุภาพการศกึษา” หมายความวา การประเมนิผล

และการตดิตามตรวจสอบ คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

แตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ

ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

และสรางความเชื่อมั่น ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวา

สถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน

ที่กํากับดูแล 

เลมที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ขอ ๓ ใหสถานศกึษาแตละแหงจดัใหมรีะบบการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภท

การศึกษาทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารประกาศกาํหนด พรอมทัง้

จัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมี

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล

การดาํเนนิการ เพือ่พฒันาสถานศกึษาใหมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป

 เพือ่ใหการดาํเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาตามวรรคหนึง่

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ

ดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง

 ขอ ๔ เมือ่ไดรบัรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา

ตามขอ ๓ แลว ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมี

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงาน

ที่เก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแก

สํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

เลมที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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 ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส ง

รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอม

ขอเสนอแนะใหแก สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน

ที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

 ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคล

หรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานดําเนินการประเมินผล

และตดิตามตรวจสอบคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาได

 ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 

ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศกึษาตามวรรคสอง เพือ่นาํไปสูการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

 ขอ ๕ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารมอีาํนาจตีความ

และวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

 ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลมที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
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หมายเหต ุเหตผุลในการประกาศใชกฏกระทรวงฉบบับนี ้คอื โดยทีแ่นวทาง

ในการดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสอดคลองกับหลักการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีแทจริง จึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอกไมสัมพันธกัน เกิดความซําซอนและ

คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทําใหไมสะทอนความเปนจริงและเปนการ

สรางภาระแกสถานศกึษาและบคุลากรในสถานศกึษา ตลอดจนหนวยงาน

ตนสังกัด หนวยงานที่กํากับดูแล และหนวยงานภายนอกเกินความจําเปน 

สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพือ่ใหมีกลไกลการปฏบิตัทิีเ่อือ้ตอการดาํเนนิการตามมาตรฐานการศกึษา

ของแตละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เร่ือง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดกําหนด

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันสงผลให

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานภายนอกที่สะทอนสภาพ

การดําเนินงานที่แทจริง และเกิดประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทาง

ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา

แนวปฏิบัติการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อให

หนวยงานตนสังกัด สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการ

เพือ่การพฒันา สงเสรมิ กาํกบัดแูล และตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

ใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้
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 ระดับสถานศึกษา
 ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการดังตอไปน้ี
 ๑. ใหสถานศกึษาแตละแหงจดัใหมรีะบบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา และเพื่อเปนกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดการ
พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ 
 ๒. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
  ๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช และใหสถานศึกษา
กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท 
ทัง้นี ้สามารถเพิม่เตมิมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นอกเหนอืจากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชได โดยใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 
ดําเนินการและรับผิดชอบรวมกัน
  ๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ โดยสะทอนคณุภาพความสาํเรจ็อยางชดัเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
  ๒.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
  ๒.๔ ประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบ และวิธีการที่เหมาะสม
  ๒.๕ ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนําผลการติดตามไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา
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  ๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา นาํเสนอรายงานผล

การประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ

และจดัสงรายงานดงักลาวตอสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เปนประจําทกุป

  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และตาม

คําแนะนําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง

 ๓. สถานศกึษาแตละแหงใหความรวมมอืกบัสาํนกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ในฐานะหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล ดําเนินการ

ดังตอไปนี้

 ๑. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา 

เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง

อยางตอเนื่อง
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 ๒. รวบรวม และสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศกึษา (Self Assessment Report : SAR) พรอมกบัประเด็นตาง ๆ

ทีต่องการใหมกีารประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมไดจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น 

และจัดสงไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๓. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา ตามขอเสนอแนะของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 ๔. ใหความรวมมอืกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๕. อาจมอบหมายบุคคลท่ีไมไดเปนผูประเมินเขารวมสังเกตการณ

และใหขอมูลเพิ่มเติม ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ตอสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒. ศึกษา วิเคราะห สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) และรวบรวมประเด็น

ที่ตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมได

จากหนวยงาน ที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา ไปยัง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช

เปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
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 ๓. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา ตามขอเสนอแนะของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 ๔. ประสานความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดบุคคลรวมเปนผูประเมิน

คุณภาพภายนอกกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ ไมไดเปนผูประเมินเขารวม

สังเกตการณ และใหขอมูลเพิ่มเติม ในกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

    

 

      

 (นายบุญรักษ 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 ทรัพยสมบัติ ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 

    สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประเภทของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล

รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี ที่ปรึกษา

ผูชวยศาสตราจารยชัยชนะ นิ่มนวล ที่ปรึกษา

 ๑. นางสุกัญญา งามบรรจง ประธาน

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๒. นายประชาคม จันทรชิต กรรมการ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ๓. นายวรศักดิ์ วัชรกําธร กรรมการ 

  ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม สพฐ. 

 ๔. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ กรรมการ

  รองเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
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 ๕. นางบุญชู ชลัษเฐียร กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๖. นางวาทินี ธีระตระกูล กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๗. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี  กรรมการ

  ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๘. ศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช กรรมการ

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ๙. รองศาสตราจารยพัชรี ผลโยธิน กรรมการ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ๑๐. นายชยุตม ภิรมยสมบัติ กรรมการ

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ๑๑. นางลําใย สนั่นรัมย กรรมการ 

  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเครื่องมือวัดผล

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑๒. นางบัวบาง บุญอยู กรรมการ

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๑๓. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

  และพัฒนาการเรียนรู 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    

 ๑๔. นางประวีณา อัสโย  กรรมการ 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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 ๑๕. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ กรรมการ 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑๖. นางสุดา สุขอํ่า กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 ๑๗. นางจิรัฐยา ไชยสาร กรรมการ 

  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 ๑๘. นายประยูร หรั่งทรัพย กรรมการ 

  ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานการศึกษา

  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 ๑๙. นางสาวโกสุม สุขะเกศ กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 ๒๐. นางสาววาสนา เครือมาศ กรรมการ 

  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 ๒๑. ผูอํานวยการกองสงเสริม กรรมการ

  และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ๒๒. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  กรรมการ

  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒๓. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน กรรมการ

  การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 ๒๔. ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ

  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น

 ๒๕. นางสาวถวิล จันทรสวาง  กรรมการ 

  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๒๖. นายเอกบุตร กิจสินธพชัย  กรรมการ 

  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๒๗. ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการ

 ๒๘. ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการ

๒๙. ผูชวยศาสตราจารยชนิตา ไกรเพชร กรรมการ

  รองอธิการบดี คณะศึกษาศาสตร 

  สถาบันการพลศึกษา

 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารยวาที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปานะกูล กรรมการ

  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานประกันคุณภาพการศึกษา 

  สถาบันการพลศึกษา

 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ พานิช กรรมการ 

  รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

 ๓๒. นางประวีนา เอี่ยมยี่สุน กรรมการ

  ผูชวยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๓๓. รองศาสตราจารยณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ  

  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน

  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

 ๓๔. นางขนิษฐา จรูญชนม  กรรมการ

  สํานักงานรับรองมาตรฐาน 

  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
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 ๓๕. นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ กรรมการและ 

  ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา  เลขานุการ

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓๖. นางเพ็ญนภา แกวเขียว กรรมการและ

  สํานักทดสอบทางการศึกษา ผูชวยเลขานุการ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓๗. นางสุอารีย ชื่นเจริญ  กรรมการและ  

  สํานักทดสอบทางการศึกษา  ผูชวยเลขานุการ

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

คณะจัดทําเอกสาร

นางบุญชู ชลัษเฐียร ขาราชการบํานาญ

นางอมรรัตน สรอยสังวาลย ขาราชการบํานาญ

นายมาโนช จันทรแจม ขาราชการบํานาญ

นางพงษจันทร อยูเปนสุข ขาราชการบํานาญ

นางรําไพ ไชยพาลี ขาราชการบํานาญ

นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 

นางเพ็ญนภา แกวเขียว ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการประกัน

   คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   สํานักทดสอบทางการศึกษา

นางสุอารีย ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

   สํานักทดสอบทางการศึกษา 

นายภัทรแสน แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   สํานักทดสอบทางการศึกษา 



97

นายฉัตรชัย หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

   สํานักติดตามและประเมินผล

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอรอุมา หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

   สํานักติดตามและประเมินผล

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวอริสรา เริงสําราญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สทศ.

นายสมโภชน หลักฐาน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

   ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

   ศรีสะเกษ เขต ๑ 

นางปทมพร สุรกิจบวร ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

   ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

   นครราชสีมา เขต ๒

นางพิตรชาภรณ ชุมกมลธนัตย ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

   ตดิตามและประเมนิลการจัดการศกึษา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

   เขต ๑๐

นายสมบัติ เนตรสวาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

   สระบุรี เขต ๑
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นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

   เขต ๕

นางบัวบาง บุญอยู ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

   ชวยราชการหนวยศึกษานิเทศก 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

   ขั้นพื้นฐาน

นางศิริพร ดาระสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ

   ประจําจังหวัดเชียงราย

   สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางสาวเมธาวี ภุมรินทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางสาววาสนา เครือมาศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

   การศึกษาเอกชน


