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 มาตรฐานการศึกษา

                                    การประกันคุณภาพการศึกษา

 คุณภาพการศึกษา หมายถึง 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน ท่ีเกิดจากการจัดการศึกษา

ดวยปจจัย และการบริหารจัดการ

ท่ีมีคุณภาพ
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 มาตรฐาน หมายถึง 

สิ่งที่ถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด

สิ่งที่กําหนดขึ้นเปนหลักยึดถือวาเปน

แบบแผนได

 การประกันคุณภาพ หมายถึง 

กระบวนการที่สรางความมั่นใจใหกับ

ผูปกครอง ชุมชน และผูที่เก่ียวของ วาผูเรียน

ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทยีมและมี

คุณภาพไดมาตรฐานที่กําหนดไว
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 มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนด

เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการ

เทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล 

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน

คุณภาพการศึกษา

Indicator :ตัวบงชี้    เปนสัญลักษณหรือ

การแสดงออกอยางเปนรูปธรรมท่ีจะนําไปสู

เกณฑท่ีต้ังไว ตัวบงช้ีจะชวยใหการประเมินโดย

ครู/ผูอ่ืน และการประเมินตนเองงายข้ึน โดยดู

จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือลักษณะการ

กระทําท่ีสงสัญญาณวาผูถูกประเมินจะบรรลุ

หรือไมบรรลุเกณฑ
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 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง

การที่สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

ดําเนินการอยางมีแบบแผน เปนระบบ ในการ

พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ที่กําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการศึกษามีคุณคาตอบุคคลตอไปน้ี

• ผูเรียน

• ครู

• ทองถ่ินและสถานศึกษา

• พอแม ผูปกครอง ประชาชน และผูนําชุมชน

• ประเทศชาติ
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ผูเรียน

• ทราบความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติ

• คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

• ทําอยางไรจึงจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

• ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ครู
• ทราบวาครูคุณภาพท่ีชาติตองการมีคุณสมบัติ

อยางไร

• จัดการเรียนการสอนอยางไร

• ประเมินผลอยางไร

• ทําอยางไรใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กําหนด
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ทองถิ่นและสถานศึกษา

• มาตรฐานการศึกษาจะเปนแนวทางให

ทองถ่ินและสถานศึกษารวมมือกันจัด

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

พอแม ผูปกครอง ประชาชน และผูนําชุมชน

เปนเคร่ืองมือสื่อสารใหประชาชน ทองถิ่นไดรับ

ทราบ เขาใจกระบวนการจัดการศึกษา การ

จัดการเรียนการสอน  เขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาชวยยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนไดตามที่กําหนด
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ประเทศชาติ

• มาตรฐานการศึกษาจะเปนเครื่องมือที่ทําใหทุก

องคประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อน ไป

พรอม ๆ กัน สูเปาหมายเดียวกัน มาตรฐาน

การศึกษาทําใหเกิดภาพการจัดการศึกษาที่มี

ความหมาย

ประโยชนของมาตรฐานการศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาการศึกษา  มีประโยชนตอสถานศึกษาดังนี้

• ๑.  ชวยใหสามารถกําหนดเปาหมายและแนวทางใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

• ๒.  สามารถวางหลักและแนวทางในการกําหนด

นโยบายแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

•
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• ๓.  ใชเปนเครื่องมือในการกํากับ  การ

ตรวจสอบ  การนิเทศ  การติดตามและ

ประเมินผล  รวมทั้งการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา

• ๔.  มีขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพและ

ความกาวหนาของการจัดการศึกษา

• ๕.  เพ่ือเปนมาตรฐานการศึกษาสําหรับการประกัน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  และเปนขอมูล

พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาในระยะตอไป
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ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

• กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  เปนข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  ตัวแทน

ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  สามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้

ขั้นตอนที่  ๑  เตรียมความพรอมการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

•

• ๑.  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผูบริหาร

สถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวแทนผูปกครองชุมชน  และผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ
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• ๒.  สรางจิตสํานึกการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ดําเนินการโดย

จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารหรอืช้ีแจงเพือ่สรางความรู  ความ

เขาใจ  และความสําคัญของการพัฒนาคณุภาพการศกึษา  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาข้ัน

พื้นฐานเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก  แนวทางการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  และประโยชนของการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข้ันตอนที่  ๒  วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานการศกึษาตาง ๆ

• การวิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานการศึกษาตาง ๆ     

โดยศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสาระของมาตรฐานการศกึษาและ

ตัวบงช้ีตาง ๆ  ประกอบดวย  มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประเมินคณุภาพภายนอก  

หลักสูตรสถานศึกษา  จุดเนน  บริบท  ความตองการ  และอัต

ลักษณของสถานศึกษา  รวมทั้งดานวิสัยทัศน  พันธกิจ  

นโยบาย  เปาหมาย  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เปนตน  สรุปเปนภาพเปาหมายที่สถานศกึษา

ตองการ



11

ข้ันตอนท่ี  ๓  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและคาเปาหมาย

•   สถานศึกษาดําเนินการสังเคราะหขอมูลตาง  ๆ ขางตน  

เพื่อหลอมรวมกําหนดเปนมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่

ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐานและสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรยีน  

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา  ดานคุณภาพการสรางสังคมแหง

การเรียนรู  ดานอัตลักษณของสถานศกึษาและดานมาตรการ

สงเสริม  หรือมาตรฐานดานอื่น  ๆ  ที่สถานศึกษาอาจกําหนด

ข้ึนเพิ่มเติมนอกเหนือมาตรฐานดังกลาวขางตนก็ได

ขั้นตอนที่  ๔  ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

• การตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาเปนการพจิารณาทบทวนเนื้อหาสาระทีก่ําหนดใน

มาตรฐานและตัวบงช้ีรวมถึงคาเปาหมายความสําเร็จที่

สถานศึกษาไดกําหนดข้ึนวาเหมาะสมครอบคลุม  สอดคลอง  

และเปนไปได  โดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายรวมพิจารณาใหความ

เห็นชอบ
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ข้ันตอนท่ี  ๕  ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

• มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  เปนเครื่องบอกทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และสถานศึกษาโดยรวม  

ดังนั้น  การนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  เผยแพร

และแจงใหกลุมผูเกีย่วของทั้งภายในและภายนอกรับทราบดวย

รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  เชน  การแจงในที่ประชุม  

จดหมายขาว  ประกาศเสียงตามสาย  ปายประชาสัมพันธ  

เปนตน  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การ

จัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสราง

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
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มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

คนไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข

มาตรฐานท่ี 2 
แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ

บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
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มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/

สังคมแหงความรู

การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแขง็

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข

    กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ

ความรูและทักษะที่จําเปนและเพยีงพอในการดาํรงชีวิต

ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว

ทักษะทางสังคม

คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปน
        พลเมืองไทยและพลโลก
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มาตรฐานท่ี 2 
แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ
บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน

การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริม
        ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากร
        ทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคณุภาพ

มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน

               

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/

สังคมแหงความรู

การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแขง็

การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวาง
        สถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
        /สังคมแหงความรู
การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรู 
        และกลไกการเรียนรู
การสรางและการจัดการความรูในทุกระดบั ทุกมิติของ 
         สังคม
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

(พ.ศ.2559-2563)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน  
ประกอบดวยตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้รอง ดังตอไปน้ี

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
       1.1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ

ตามเกณฑของแตละระดับชั้น

       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

       1.1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

       1.1.4 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ จากการสอบ

ระดับชาติ

       1.1.6 ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน
      1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี ตามที่

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม

      1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

      1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย

  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษา
     2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษา

กําหนดชัดเจน

     2.2 การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา

    2.2.1 การวางแผนและดําเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย อยางเปนรูปธรรม

    2.2.2 การวางแผนและดําเนนิงานพัฒนาครูและบคุลากร

ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
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    2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางเปนระบบ

    2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรู อยางมีคุณภาพ

     2.3 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศกึษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัด

การศึกษา

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
     3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่รางโอกาส

ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม

     3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบับริบท

ของชุมชนและทองถ่ิน

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจ

ของผูเรียนอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ที่มีประสิทธิผล

 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน

หัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษา

๑.   เปนเร่ืองจริงในวิถีชีวิตของผูเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชน

๒.   เนนคิดวางแผน และปฏิบัติจริง จดบันทึกผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู การสอน 
และการบริหาร

๓.  เปนเร่ืองงายๆ ที่ทุกคนทําไดไมยาก

๔. ไมเนนทําเอกสารเพื่อประเมินแตใชเอกสารจากการปฏิบัติจริง เปนขอมูลสวน

หนึ่งสําหรับการประเมินเนนประเมินสภาพจริง

๕. การประเมินคุณภาพภายนอก ดูผลการดําเนินงานของการประกัน

๖. การประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงของ

ผูบริหาร
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 การประกันคุณภาพภายใน : ประกัน ๓ ระบบ โดยการ
ทํางานอยางเปนระบบครบวงจร วางแผน ปฏิบัติ 
ประเมิน และปรับปรุง

๑. ประกันคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 

๒. ประกันคุณภาพการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓. ประกันคุณภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดย
การบริหารงานโรงเรียน

• ใหพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม โดย
สถานศึกษารวมมือกับชุมชน และสนับสนุนจากตนสังกัด
(สพฐ. และ สพท.)

•  เปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา

•  ตองทําอยางตอเนื่อง

•  จัดทํารายงานประเมินตนเอง เปนรายงานประจําปทุกป
การศึกษา

•  เช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
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มาตรา ๔๗ หมวด ๖  ใหมีระบบประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายนอก   
(มาตรา ๔๙)

การประกันคุณภาพภายใน    
(มาตรา ๔๘)

ขอมูลปอนกลับ

รายงาน

ประจําปที่เปน

การประเมิน

ตนเอง

การ

ปฏิบัติงาน
ของ

สถานศึกษา

การประเมิน

ตนเอง
ของ

สถานศึกษา

การตรวจ

เย่ียม

การติดตาม

ผล

รายงานผล

การประเมิน

  ขอมูลปอนกลับ

สถานศึกษา สมศ.

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา

มาตรา ๕๐

ใหสถานศึกษาใหขอมูลท่ีเ ก่ียวของกับ

สถานศึกษา เพ่ือประโยชนในการประเมิน

คุณภาพภายนอกแก สมศ.
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พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา

มาตรา ๕๑

บทบังคับสถานศึกษาท่ีประเมินแลวยัง

ไม ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด จะตอง

ปรับปรุงแกไขตามท่ี สมศ. เสนอแนะ

Successful Schools 
Do Not Happen 

by Accident

Vermont Department of Education, 1998
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วิสัยทัศนการบริหาร สมศ.  ศ.ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน


