
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ



 การประเมินครู 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา
 การก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา
 การทดสอบผ่าน/การซ้ าชั้น ป.6 ม.3 ม.6
 การพัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ
 การสร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน
 การประกันคุณภาพการศึกษา

จุดเน้นด้านการประเมิน
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 



กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561



สถ
ำน

ศึก
ษำ

ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ

ประเมินผลและตรวจสอบ

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร

จัดท ำ/จัดส่งรำยงำนกำรประเมินฯ
หน

่วย
งำ

นต
้นส

ังก
ัด ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ

รวบรวม และสังเครำะห์ SAR สถำนศึกษำ           

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง และพัฒนำ

ให้ควำมร่วมมือกับ สมศ.

ข้อ 3 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพฯ พ.ศ.2561



ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

(ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑)

กฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 

2561

ประกำศมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน



นโยบำยกำรปฏิรูป
ระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

๑. ปรับจ ำนวนมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภำพ
๒. ลดภำระกำรประเมินที่ยุ่งยำกกับสถำนศึกษำ 
๓. ลดกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อกำรประเมิน 
๔. ปรับปรุงกระบวนกำรประเมินท่ีสร้ำงภำระแก่สถำนศึกษำ 
๕. ปรับมำตรฐำนผู้ประเมินให้ได้มำตรฐำน 



๒๕๕๘

• ยกร่ำง มฐ. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สอดคล้องกับ มฐ. กำรศึกษำของชำติ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำฯ และกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2553) ปรับจ ำนวน  ๔ ครั้ง

• รับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะปฏิรูประบบกำรประเมินและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

๒๕๕๙
• ประชุมวิพำกษ์จัดท ำตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
• จัดท ำ Quality Code/ มำตรฐำน และค ำอธิบำย

๒๕๕๙
• ปรับ Quality Code และเสนอสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปฯ
• เสนอคณะท่ีปรึกษำ รมช. ๒ ครั้ง

๒๕๕๙
• เสนอคณะอนุ กพฐ. และเสนอ กพฐ. 
• กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙

ช่วงที่ ๑ ระยะแรกของกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
(กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓)

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔ มฐ.)



ต.ค. ๖๐ • แต่งต้ังคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงฯ จ ำนวน ๒ ชุด

๑๒ ม.ค.
๖๑

• รับนโยบำยจำก รมว. 

๒-๓ ก.พ. 
และ ๑๑ –
๑๔ ก.พ. 

๖๑

• ยกร่ำงกรอบมำตรฐำน และแนวปฏิบัติ ใช้มำตรฐำนฉบับเดิม จ ำนวน ๔ มำตรฐำนเป็นหลัก
• พิจำรณำควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง จ ำนวน ๓ ครั้ง

มี.ค.๖๑
• ปรับกรอบมำตรฐำน และค ำอธิบำยมำตรฐำนเพิ่มเติมจำกข้อเสนอแนะกำรประชุม จ ำนวน ๓ ฉบับ 

เม.ย.- ก.ค. ๖๑

• ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ สกศ. และคณะท ำงำนมำตรฐำน จ ำนวน ๓ ครั้ง
• ปรับร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน ๓ ฉบับ (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน และ ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ)
• ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓ มฐ.)

ช่วงที่ ๒ กำรด ำเนินงำนตำมประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)



มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561

ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

ระดับกำรศึกษำ
ปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

(ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ)



กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำน พ.ศ.2559 มำตรฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.จ ำนวนมำตรฐำน
• ปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๑๑ มฐ. ๕๑ ตบช. 
• ขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๔ มฐ. ๒๐ ประเด็นพิจำรณำ
• ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔ มฐ. ๒๐ ประเด็นพิจำรณำ

• ปฐมวัย 
๓ มฐ. ๑๔ ประเด็นพิจำรณำ

• ขั้นพื้นฐำน
๓ มฐ. ๒๑ ประเด็นพิจำรณำ

• ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๓ มฐ. ๑๕ ประเด็นพิจำรณำ



กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
มำตรฐำน พ.ศ. 2549 มำตรฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ด้ำนคุณภำพผู้เรยีน
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรยีน และ
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรยีน และคุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงค์ของผูเ้รียน
เพิ่ม *  ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวัตกรรม
ปรับ * มีควำมรู้ ทักษะพืน้ฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชพี

(เดิม ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน)

๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ กำรวำงแผน (พัฒนา
วิชาการ ครู บุคลากร บริหารจัดการข้อมูล 
สภาพแวดล้อม) กำรมีส่วนร่วม และกำรก ำกับ
ติดตำม

มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ระบบกำรบรหิำรจัดกำร กำรพฒันำ
วิชำกำร พัฒนำครูและบคุลำกร กำรจัดสภำพแวดลอ้ม 
เพิ่ม * จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ



มำตรฐำน พ.ศ.2549 มำตรฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
- จัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบท

ของชุมชน 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น

ระบบ

- ปรับ* จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคดิ 
- ปรับ* ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับ* บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
- ปรับ* แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับ
- ตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ 

กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน



มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561

คุณภำพเด็ก

ร่ำงกำย

อำรมณ์

สังคม

สติปัญญำ

กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร

หลักสูตร

จัดครูเพียงพอ

ส่งเสริมประสบกำรณ์ครู

จัดสภำพแวดล้อม สื่อฯ

สื่อเทคโนโลยีฯ สำรสนเทศ

ระบบบริหำร

กำรจัด
ประสบกำรณ์

จัดประสบกำรณ์

สร้ำงโอกำส

จัดบรรยำกำศ

ประเมินตำมสภำพจรงิ



มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัย  

ของตนเองได้
1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และ

แสวงหำควำมรู้ได้ 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด  

ประสบการณ์ส าหรับครู
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย



มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ
๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  
๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข
๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก  

ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย



มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561

คุณภำพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร

คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์

กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร

เป้ำหมำย วิสัยทัศน์

ระบบกำรบริหำร

พัฒนำวิชำกำร

พัฒนำครูและบุคลำกร

จัดสภำพแวดล้อม

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ



มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561



๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริง และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 

กำรจัดกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561



คุณภำพผู้เรียน

กำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้เรียน

คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์

กำรบริหำรและ
กำรจัดกำร

เป้ำหมำย วิสัยทัศน์

ระบบกำรบริหำร

พัฒนำวิชำกำร

พัฒนำครูและบุคลำกร

จัดสภำพแวดล้อม

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

หลักสูตรที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง

กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลกำรพัฒนำผู้เรียน

1) มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบคุคล ทีแ่สดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ตำมที่ระบไุว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบคุคล หรือ แผนกำรให้บรกิำรชว่ยเหลือเฉพำะ
ครอบครัว

1) มีควำมพร้อมสำมำรถเขำ้สู่บรกิำรช่วงเชื่อมต่อหรอืกำรส่งต่อเข้ำสู่กำรศกึษำในระดบั
ที่สูงขึ้น หรือกำรอำชีพหรือกำรด ำเนินชวีิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแตล่ะบุคคล

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มีคุณลักษณะอันพงึประสงคต์ำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
๒) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเปน็ไทย ตำมศักยภำพของผู้เรยีนแต่ละบุคคล

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร
๒.๑. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561



มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561



มุ่งเน้นตอบค ำถำมดังนี้
1) คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพใด มีคุณภำพ

อย่ำงไร 
2) สถำนศึกษำรู้ได้อย่ำงไรว่ำตนเองมีคุณภำพในระดับนั้น มี

ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์อะไรบ้ำงที่จะสนับสนุน
3) สถำนศึกษำมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพื่อ

กำรพัฒนำคุณภำพให้ดขีึ้นกว่ำเดิมอย่ำงไร 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) 



ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ 5 ระดับ
• ระดับก ำลังพัฒนำ
• ระดับปำนกลำง
• ระดับดี 
• ระดับดีเลิศ
• ระดับยอดเยี่ยม

กำรก ำหนดระดับคุณภำพ



การประเมินและการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 
(Expert Judgment)

กำรประเมินแบบองค์รวม 
(Holistic Assessment)

การประเมินโดยอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidences Based Assessment

การปฏิรูปวิธีการประเมิน : รูปแบบการประเมินแนวใหม่



ควำมเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพภำยใน

กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก



สถ
ำน

ศึก
ษำ

ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ด ำเนินงำนตำมแผนฯ

ประเมินผลและตรวจสอบ

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร

จัดท ำ/จัดส่งรำยงำนกำรประเมินฯ
หน

่วย
งำ

นต
้นส

ังก
ัด ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะน ำ

รวบรวม และสังเครำะห์ SAR สถำนศึกษำ           

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง และพัฒนำ

ให้ควำมร่วมมือกับ สมศ.

ข้อ 3 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพฯ พ.ศ.2561







ข้อสรุปและประเด็นฝำก
“วัฒนธรรมกำรประเมิน”
19 ข้อที่เห็นบ่อยและอยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเตรียมกำรและรับกำรประเมินฯ

1. กำรเกณฑ์นักเรียน ครู และคนเฒ่ำคนแก่ มำตั้งแถวยืนต้อนรับ
ตั้งแต่หน้ำประตูโรงเรียน

2. กำรจัดขบวน กำรจัดวงดนตรี และกำรแสดงต่ำงๆ
เพื่อแห่แหนผู้ประเมินตั้งแต่หน้ำรั้วโรงเรียน

3. กำรตั้งแถวให้นักเรียนโบกธง โบกมือ ปรบมือรวัๆ ชูมือจำกหน้ำประตูโรงเรียน
4. กำรลงทุนสูงกับกำรจัดเตรียมพวงมำลัยหรือเตรียมดอกไม้ไว้ติดอกเสื้อผู้ประเมิน
5. กำรจัดท ำป้ำยไวนิลหรือป้ำยต้อนรับใหญ่โต ที่เป็นกำรลงทุนสูงเพื่อรับกำรประเมิน



ข้อสรุปและประเด็นฝำก
“วัฒนธรรมกำรประเมิน”
19 ข้อที่เห็นบ่อยและอยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเตรียมกำรและรับกำรประเมินฯ

6. กำรเสียค่ำใช้จ่ำยไปกับกำรจัดท ำป้ำยชื่อผู้ประเมิน เช่น ไม้สักแกะสลัก 
หินอ่อนแกะสลัก ฯลฯ

7. กำรลงทุนกับกำรเช่ำชุดกำรแสดงและกำรแต่งตัวหรือแต่งหน้ำ
ให้นักเรียนแสดงเพียงไม่กี่นำที

8. กำรปลุกให้นักเรียนตื่นแต่ไก่โห่ เพื่อมำคอยต้อนรับและแสดงให้ผู้ประเมินรับชม
9. กำรจัดซุ้มดอกไม้ มุมดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ไว้ประดับตกแต่งที่เกินควำมจ ำเป็น



ข้อสรุปและประเด็นฝำก
“วัฒนธรรมกำรประเมิน”
19 ข้อที่เห็นบ่อยและอยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเตรียมกำรและรับกำรประเมินฯ
10. กำรเสียเงินและเสียเวลำกับกำรซื้อผ้ำมำผูกโบว์หรือจับกลีบเป็นริ้วแถว

ไว้ประดับหน้ำห้องประชุม
11. กำรจัดเตรียมพรมแดงหรือจัดท ำทำงเท้ำเป็นกรณีพิเศษให้ผู้ประเมินเดิน

ในระหว่ำงกำรประเมิน
12. กำรจัดเตรียมนักเรียนไว้คอยเดินกำงร่มให้ผู้ประเมินระหว่ำงกำรประเมิน
13. กำรจัดเตรียมนักเรียนไว้คอยเดินประกบ แนะน ำ หรือคอยเดินจูงมือผู้ประเมิน
14. กำรจัดฐำนกิจกรรมต่ำง ๆ แสดงต่อหน้ำผู้ประเมินที่นอกเหนือ

จำกกิจกรรมปกติของโรงเรียน
15. กำรจัดส ำรับอำหำรที่หรูหรำและรำคำแพง ซึ่งสร้ำงภำระให้กับโรงเรียน



ข้อสรุปและประเด็นฝำก

“วัฒนธรรมกำรประเมิน”
19 ข้อที่เห็นบ่อยและอยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเตรียมกำรและรับกำรประเมินฯ

16. กำรเตรียมกำรแบบหำมรุง่หำมค่ ำ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน 
เพื่อรับกำรประเมินเพียงไม่กี่วัน

17. กำรให้นักเรียนบำงคนหยุดเรียน หรือครูบำงคนหยุดงำนในวันที่มีกำรประเมิน
18. กำรเตรียมของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีรำคำแพงไว้แสดงควำมขอบคุณผู้ประเมิน
19. กำรให้เอกสิทธิ์บำงอย่ำงกับผู้ประเมิน และยกย่องจนคล้ำยจะเป็นสมมุติเทพ


