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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒ นาขึ้นเพื่อให้ เกิดความมั่นใจแก่ทุ กฝ่ ายว่าการจัด
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี คุ ณ ภาพและจะคงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง มาตรฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ให้ มี ก ารปฏิ รู ป
ระบบการประเมิน และการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา โดยมีนโยบายปรับปรุ งมาตรฐานและตัว ชี้วั ด ให้ มี
จ านวนน้ อ ยลง กระชั บ และสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพอย่ า งแท้ จ ริ ง เน้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ไม่ ยุ่ ง ยาก
สร้ า งมาตรฐานระบบการประเมิ น เพื่ อ ลดภาระการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลดการจั ด ท าเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมิ น รวมทั้ ง พั ฒ นาผู้ ป ระเมิ น ภายในให้ มี ม าตรฐาน มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถให้ ค าชี้ แ นะ และให้
ค าปรึ กษาแก่ สถานศึ กษาได้ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ป รั บ ใหม่ จึ ง มี จ านวนไม่ ม าก แนวทางการ
ประเมิน คุณภาพของสถานศึก ษาจะเน้ น การเก็บ ข้อ มูล ในเชิง คุณภาพตามบริบทของสถานศึ กษา ไม่เพิ่ ม
ภาระการจั ด ท าเอกสารให้ ส ถานศึ ก ษา รวมทั้ งพั ฒ นาผู้ ประเมิ นภายในให้ มี มาตรฐาน มี ความน่ าเชื่ อ ถื อ
สามารถให้ คาชี้แนะและให้ คาปรึ กษาแก่สถานศึ กษาได้ ปรับกระบวนทั ศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่ อ
พั ฒ นา (evaluation and development) บนพื้ น ฐานบริ บ ทของสถานศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาจึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ละเป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติง านในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่
สถานศึกษากาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability)
เอกสารเล่ ม นี้ จั ด ท าขึ้ น ตามกรอบกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561
นโยบายปฏิรู ประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.
2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้ เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง จะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หวั ง ว่ า สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการศึ ก ษาเอกสารเล่ ม นี้ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การก าหนด
กรอบและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ เ ป้ า หมายตามมาตรฐานที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ทั้ ง นี้
ขอขอบคุณผู้ บริห าร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสาร
เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,
๒๕๔๕) ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน
หลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ
แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุน
จากชุมชน หน่ ว ยงานหรื อ องค์ กรที่ อ ยู่ ใกล้ เ คี ยงสถานศึ กษา และการติ ดตามช่ว ยเหลื อ อย่า งใกล้ ชิ ด จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่ว ยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
อีกทั้ง ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
บริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนาไปสู่การ
กาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรี ย มการส าหรั บ การประเมิ นคุ ณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้ เกิด ความมั่ นใจแก่ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ความสาคัญและความจาเป็นในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมิ น ผลและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน, ๒๕๔๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม
การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาทาให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุก
แห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษา ๒ ประการ ได้แก่ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ๒) มาตรฐานทาให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้
การกาหนดมาตรฐานยังเป็นการกาหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือรวมพลังเพื่อให้เกิด
คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนด มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และ
เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
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บรรลุ ถึงเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดและร่ว มรับผิ ดชอบต่ อผลการจัดการศึก ษาที่เ กิ ด ขึ้ น
(accountability)
มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ผู้เรียน ทาให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่า
ต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะทาอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานการศึกษา
กาหนด
๒. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานกาหนดไว้
๓. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้
๔. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้นาชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้คนไทยในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
๕. ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ทาให้ทุกองค์กรประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อน
ไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และทาให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย

แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้นาทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งสาคัญที่บ่ง
บอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการกาหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการกากับติดตามงาน
สม่าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตั้งความ
คาดหวังของผลสาเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู้และให้ เวลาผู้ เรี ยนในการทางานกลุ่มมากขึ้น จัดสิ่ งแวดล้อมที่จาเป็นอย่างมีระเบียบ
สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย
จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสาหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่
บนพื้นฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานว่าต้องเป็น มาตรฐานที่ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จริง กระชับและจานวนน้อย แต่สามารถสะท้ อน
คุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
ระดับ เขตพื้น ที่ การศึ กษา ระดับ หน่ ว ยงานต้นสั งกั ดและระดับชาติ ดังนั้นการกาหนดมาตรฐานจึ ง เน้ น ที่
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีแนวคิดในการกาหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพผู้ เรี ย นที่สั งคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง
เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีความภูมใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา
ศิล ปะ วัฒ นธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ภูมิปัญ ญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่ างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุค ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติและ
เป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ ดังนั้นในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย จานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้น
คุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” ที่การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคานวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง
ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา
การมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐานในระดับ ปานกลาง” ที่ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด และ การมีสุขภาวะทางร่างการและจิตสังคม ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ”
และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง ความภูมิในในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย รวมทั้ง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเน้นที่การบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพัน ธกิจของสถานศึกษา
รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาได้เป็น
อย่างดี มีหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจน
วิธีการวัดและประเมินผลการเรีย นการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดีควรคานึงถึงบริบท
ของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดทารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
ตามขีดความสามารถทาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตาม
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มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการ
พัฒนาที่ตรงตามความต้องการจาเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การ
อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่เพี ยงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจั ด การเรี ย นรู้ ตลอดจนมี ก ารจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ ท าให้ ผู้ เ รี ย นด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ปลอดภั ย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ
การจั ด การมุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพมาตรฐานขั้ น ต้ น ในระดั บ “ปานกลาง” ที่ เ ป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่
สถานศึกษากาหนดและระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ
“ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องการดาเนินการ
พัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. แนวคิดในการกาหนดมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (active learning) เพื่อให้
ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และการปฏิ บั ติ ที่ น าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ลึ ก ซึ้ ง และคงทน มาตรฐานด้ า น
การจั ดการเรี ย นการสอนที่เน้น ผู้เรีย นเป็ น สาคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง”
ที่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและการนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ”
และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสาร
๑. เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งจะทาให้เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและคง
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒. เอกสารฉบับนี้จัดทาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่ส ถานศึกษากาหนดและใช้ เป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. โครงสร้างของเอกสารประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษา
คาอธิบาย และระดับคุณภาพ และส่วนที่ 3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๔. ให้สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่ว ยงานต้นสั งกัดดาเนินการให้ผู้ ที่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้
๔.๑ การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละ
คนได้รับมอบหมาย
๔.๒ การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนางานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะ
ผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา
๔.๓ การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาทีต่ ้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น
๔.๔ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่นๆ ดาเนินการแทนได้
๔.๕ การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๒
มำตรฐำนกำรศึกษำ คำอธิบำย และระดับคุณภำพ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมิน
ได้จริง กระชับ และจานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูล
ที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การกาหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และคุ ณ ภาพครู มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ และข้ อ ก าหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ กาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ คือ
ระดับ กาลั งพัฒ นา ระดับ ปานกลาง ระดับ ดี ระดับดี เลิ ศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้

...มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรั กษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสั ย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ ยวกั บความปลอดภั ย หลี กเลี่ ย งสภาวะที่ เสี่ ยงต่ อโรค สิ่ งเสพติ ด และระวั งภัยจากบุ คคล สิ่ งแวดล้ อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ
กล้ า พู ด กล้ า แสดงออก ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น เคารพสิ ท ธิ รู้ ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ อดทนอดกลั้ น ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
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๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคาตอบ อ่านนิทานและเล่ าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ
เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
กำลังพัฒนำ  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ปำนกลำง  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ดี
 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ดีเลิศ
 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
สถานศึกษาดาเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูล สารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้ อมและสื่ อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
โดยสถานศึกษาออกแบบการจั ดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิช าการ เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครู ที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
มีทักษะในการจั ดประสบการณ์และการประเมินพัฒ นาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้ เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น
ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้
๒.๕ ให้บริ กำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรี ยนรู้ เ พื่อสนับสนุน กำรจัดประสบกำรณ์
สำหรับครู
สถานศึ ก ษาอ านวยความสะดวก และให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วั ส ดุ และอุ ป กรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
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๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดรั บ กั บ มาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
กำลังพัฒนำ

ปำนกลำง

ดี

ดีเลิศ

ประเด็นพิจำรณำ
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น
มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น
มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น
จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น
จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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ระดับคุณภำพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจำรณำ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่าง
การปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ครู จั ด ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการทุ ก ด้ า นอย่ า งสมดุ ล เต็ ม ศั ก ยภาพ รู้ จั ก เด็ ก เป็ น
รายบุคคลและสร้ างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทาผ่านประสาทสั มผั ส
จั ดบรรยากาศที่เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใช้สื่ อและเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกับวั ย มีการติดตามและประเมิ น ผล
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ
๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ
ครู วิเคราะห์ ข้อมูล เด็กเป็นรายบุคคล จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง
ด้านเดียว
๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่าง
อิส ระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีก ารเรียนรู้ ข องเด็ กเป็นรายบุ ค คล
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หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุม
ประสบการณ์และการจั ด กิจ กรรม เด็กมีส่ ว นร่ว ม ในการจัดสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน เช่น ป้ายนิเทศ
การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคาตอบ เป็นต้น
๓.๔ ประเมิน พัฒนำกำรเด็ กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมิน พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก
ครู ป ระเมิน พัฒ นาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้ว ยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ ผ ล การประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก โดยผู้ ปกครองและผู้ เ กี่ย วข้ อ ง
มีส่วนร่วม และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
กำลังพัฒนำ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ไม่สมดุล
 ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก
ปำนกลำง  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก
ดี
 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
 จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก
ดีเลิศ
 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
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ระดับคุณภำพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจำรณำ
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก
 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และ
เป็นแบบอย่างที่ดี
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม นาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาเด็ก
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...มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่ เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยการยอมรั บที่จะอยู่ร่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
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๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ผู้ เ รี ย นมี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ไทย มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
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กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
กำลังพัฒนำ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ต่ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ปำนกลำง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เป็นไป
ตาม เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
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ระดับคุณภำพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจำรณำ
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็น
แบบอย่างได้
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

17

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เป็ น การจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา มี ก ารก าหนดเป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย จั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึ กษา ด าเนิ นการพั ฒ นาครู และบุ คลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
สถานศึ ก ษาก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ด ำเนิ น งำนพั ฒ นำวิ ช ำกำรที่ เ น้ น คุณ ภำพผู้ เ รี ย นรอบด้ำ นตำมหลั ก สู ตรสถำนศึ กษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
กำลังพัฒนำ
ปำนกลำง

ดี

ดีเลิศ

ประเด็นพิจำรณำ
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ
นาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรีย นรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิง บวก
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบั ติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส ามารถนาไปจัดกิจกรรมได้ จริง
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
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๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิ งบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
กำลังพัฒนำ  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
ปำนกลำง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดี
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
ดีเลิศ
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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...มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่ การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
ผลการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มีความพร้อม
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ ( Transitional Services) หรือ การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชี วิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๑.๑ ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ การส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ การส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
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ช่วงเชื่อมต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนจากโปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง
การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา จากที่หนึ่ง
ไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายข้างหน้าที่ดีกว่าปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การส่ งต่อ หมายถึง การพัฒ นาผู้ เรียนให้ ส ามารถส่ งต่อไปรับบริการอื่นที่เหมาะสม เช่น
บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา ไห้แก่ ผู้เรียนเมื่อมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น หรือย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการ
ด้านอื่นๆ ต่อไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ระดับคุณภำพ
ประเด็นพิจำรณำ
กำลังพัฒนำ ๑.๑ ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวต่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
ปำนกลำง ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัวเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ การส่งต่อ
(Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคม
ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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ระดับคุณภำพ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจำรณำ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่ง
ต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ
การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกตามที่สถานศึกษา
กาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยง
ชีวิตจริง
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนา
กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึ กษาจั ดหา พั ฒ นา และบริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ ใช้ ใ น
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
กำรให้ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
กำลังพัฒนำ

ประเด็นพิจำรณำ
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

ปำนกลำง

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ดี

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
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ระดับคุณภำพ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจำรณำ
จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบาย
ของรัฐบาล และของต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามสถานศึกษา
ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภท
ของความพิการ และเป็นแบบอย่างได้
จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตามที่ระบุไว้ในแผนการ
จั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา สร้ า งโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีการบริหารจัดการเรียนรู้
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ
๓.๒ ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓ มีการบริหารจัดการผู้เรียนเชิงบวก
มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู และรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ประเด็นพิจำรณำ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ

ปำนกลำง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

ดี

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดย
ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มที ักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ
ความพิการ
ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

ดีเลิศ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และ
การแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
ใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู
และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
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มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนได้รับ
การฝึกให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของความพิการ
มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลาย
มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู
และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๓
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา เล่ ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้ า 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กล่ าวถึง “การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษา
ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และจัดส่งรายงานการประเมนตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา
แห่ ง นั้ น ให้ แ ก่ สมศ. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล และแนวทางในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก สมศ. ด าเนิ น การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แ ก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงานดาเนินการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้
1) สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งจั ด ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
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2) ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะได้มีการนามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะกาหนดประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดทาเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทาแผนพัฒนา
การจั ด การศึ ก ษา และด าเนิ น งานตามแผนฯ ตลอดช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2561 และจั ด ท า SAR ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา 2561 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.62) แล้วจึงจัดส่ง
SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา
ก็จะมีการสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี
การประเมิน ผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น
ไปตามหลั กการตัดสิ น โดยอาศัย ความเชี่ย วชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประเมิน ต้องมีความรู้ อย่ างรอบด้านและวิเคราะห์ ข้ อมูล ร่ว มกันในการตัดสิ นเพื่ อให้ ร ะดั บ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
5) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเอง
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน
เชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ
ที่ไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการกาหนดคะแนนประเมิน แต่เป็น การประเมินในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานหรือกระบวนการดาเนินงาน (holistic rubrics)
6) การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดาเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมี
เป้าหมาย การประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน แต่
ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
8) คณะที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นพิจารณาที่กาหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมิน
แล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุป และเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (self-assessment report)
9) ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ส ถานศึ กษา
ดาเนินการ โดย ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
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10) ให้ ส ถานศึกษาสรุ ป และจัดทารายงานการประเมินตนเองที่ส ะท้อนคุณภาพผู้ เรียนและ
ผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน
ต้น สั งกัด เผยแพร่ ร ายงานต่อสาธารณชนและหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อง และเตรียมรับการประเมิน คุ ณ ภาพ
ภายนอกต่อไป
11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษา
จั ด ท าในสิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งการน าเสนอได้ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด ของรายงานการประเมิ น ตนเอง คื อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่ สถานศึกษาดาเนินการที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียน
การสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
12) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน
12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา
ทั้งในแง่ มุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
มีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงป ระเด็น
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง
๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด
๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ชี้แนะ คาแนะนา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
๑๒.๔) การกาหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา
กาหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการดาเนินงาน เพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้
บันทึกหลังสอนรายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วย
ความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

34

…บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ระดับสถำนศึกษำ
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็น
ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้
๒.๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกาหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
๒.๕ ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
นาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
๒.๖ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจาทุกปี
๒.๗ พัฒ นาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พร้อมกับ
ประเด็น ที่ต้องการให้มีการประเมิน ผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการประเมินคุ ณ ภาพ
ภายนอก
๓. ให้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ และแนะน าสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา (สมศ.)
ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้
ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. กาหนดนโยบายด้านการศึกษา กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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ภำคผนวก

-สำเนำ37

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา ลงวั นที่ 11 ตุ ลาคม
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ
มี การก าหนดมาตรฐานการศึ กษา และจั ดระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาทุ กระดั บและประเภทการศึ กษา
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่ อเนื่ อง โดยมี การจั ดท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกั ดหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บ
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งประกาศให้ ใช้ มาตรฐานการศึ กษาระดั บปฐมวั ย ระดั บการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
___________________________
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน
๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่ การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา โดยมี ก ลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา โดย
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การต ามแผนที่ ก าหนดไว้ จั ด ให้ มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให้หน่วยงานต้นสั งกัดหรื อหน่ว ยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามีห น้าที่ในการให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วพร้ อ มกั บ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งการให้ มี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
ให้ ส านั ก งานด าเนิ น การประเมิ น ผลและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
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สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการดาเนิ น การตามวรรคสอง สานักงานอาจจัดให้ บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก
สานักงานดาเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดาเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฏกระทรวงฉบั บ บนี้ คื อ โดยที่ แ นวทางในการด าเนิ น การตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ไม่สอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ทาให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและ
เป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่กากับ
ดูแล และหน่วยงานภายนอกเกินความจาเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้มีกลไกลการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และ
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ
หน่วยงำนที่กำกับดูแล
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล
ที่ปรึกษา
๑. นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธาน
๒. นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๓. นายวรศักดิ์ วัชรกาธร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. กรรมการ
๔. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.
กรรมการ
๕. นางบุญชู ชลัษเฐียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๖. นางวาทินี ธีระตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๗. นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์พัชรี ผลโยธิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
๑๐. นายชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
๑๑. นางลาใย สนั่นรัมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.
กรรมการ
๑๒. นางบัวบาง บุญอยู่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๑๓. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
๑๔. นางประวีณา อัสโย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
๑๕. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
๑๖. นางสุดา สุขอ่า ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๑๗. นางจิรัฐยา ไชยสาร
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
๑๘. นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
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๑๙. นางสาวโกสุม สุขะเกศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๒๐. นางสาววาสนา เครือมาศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๒๑. ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
๒๒. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๒๓. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๒๔. ผู้อานวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรรมการ
๒๕. นางสาวถวิล จันทร์สว่าง สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๖. นายเอกบุตร กิจสินธพชัย สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๒๗. ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการ
๒๘. ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการ
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา ไกรเพชร รองอธิการบดี คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา
กรรมการ
๓๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.วิสุทธิ์ ปานะกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
กรรมการ
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
๓๒. นางประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
๓๓. รองศาสตราจารย์ณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กรรมการ
๓๔. นางขนิษฐา จรูญชนม์
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กรรมการ
๓๕. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
กรรมการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขานุการ
๓๖. นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สานักทดสอบทางการศึกษา
กรรมการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
๓๗. นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สานักทดสอบทางการศึกษา
กรรมการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
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คณะจัดทาเอกสาร
นางบุญชู ชลัษเฐียร
ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์
นายมาโนช จันทร์แจ่ม
นายพงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข
นางราไพ ไชยพาลี
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ
นายภัทรแสน แสนยะมูล
นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
นางอรอุมา หวังมีจงมี
นางสาวอริสรา เริงสาราญ
นายสมโภชน์ หลักฐาน
นางปัทมพร สุรกิจบวร
นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์
นายสมบัติ เนตรสว่าง
นางสาวสุนทรี จันทร์สาราญ
นางบัวบาง บุญอยู่
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์
นางสาววาสนา เครือมาศ
นางวัลภาพร บุญเฉลียว

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักทดสอบทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักทดสอบทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สทศ.
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลการจัดการศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลการจัดการศึกษา
สพม. เขต ๑๐
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต ๕
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
ผู้แทนสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้แทนสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักทดสอบทางการศึกษา

