(สำเนำ)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ป รั บ ปรุ งใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส องที่
กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และจั ดระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาทุ กระดั บ และประเภทการศึ กษา โดยให้
กระทรวงมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เพื่ อเป็ น หลั ก ในการเทีย บเคี ย งส าหรั บสถานศึก ษา หน่ ว ยงานต้ นสั งกั ด และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี)้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๓๐

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอ
๐.๕
๑.๒ มีน้่าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๐.๕
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
๑
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่นื
๑
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
๑
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒
๒.๒ เอือ้ อาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณ
๑
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๑
๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๑
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
๒
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
๑
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้รว่ มกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๑
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละน่าเสนอผลงาน
๑

๕

๕

๕

น้้าหนัก
(คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ รวม
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
๒
ความคิดของตนเอง
๕
๔.๒ น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๑
๔.๓ ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๑
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
๑
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๑
๕
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๑
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๒
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
๑
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ดี ีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการท่างานและด่าเนินการจนส่าเร็จ
๒
๖.๒ ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
๑
๕
๖.๓ ท่างานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
๑
๖.๔ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
๑
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
๕๐
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐
๗.๑ ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
๑
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
๑
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
๒
พัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น ๑
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

น้้าหนัก
(คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ รวม
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยวิธีการ ๑
ที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
๑
คุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
๑
ใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี องสถานศึกษา
๑
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
๑
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐
๘.๑ ผูบ้ ริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน
๑
๘.๒ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
๒
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ใน
๒
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ
๒
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๑
๘.๖ ผูบ้ ริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
๒
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามทีร่ ะเบียบก่าหนด
๒
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงาน
๑
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ๒
และความสนใจ

๕

๑๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๑

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
๑
ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ๒
อย่างสม่่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน
๒
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ่านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
๔
แหล่งเรียนรูส้ ่าหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน
๓
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
๓
ตนเองและหรือเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง
๑๒.๑ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑
๑๒.๒ จัดท่าและด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ่
๑
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
๑
คุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
๐.๕
สถานศึกษา
๑๒.๕ น่าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ ๐.๕
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๑

๑๐

๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
๑๐

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ ๕
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
๕
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา ๓
และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
๒
และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
๓
ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒

๑๐

๕

๕

๕

๕

--------------------------ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา
ทาน/

