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ค าน า 
  

คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2561 และมีมติ 1) ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก าหนดรายละเอียดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม 2) ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งด าเนินการชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 4) ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแก่
ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย และ 5) ให้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมและสามารถยกระดับ
การศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่ อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สู่การปฏิบัติขึ้น โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 
โดยมีอ านาจหน้าที่ในการร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
ในประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนร่วมกันด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาน าร่องและหน่วยงานต้นสังกัดด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 นี้ เป็นการรวบรวม
ผลการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 5 ข้อ ข้างต้น เพ่ือเผยแพร่
ผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ประชาชน
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
สู่การปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการร่วมกันจัดท าเอกสารฉบับนี้ เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ในวงกว้างต่อไป 

 
 

 

                                                  (นายอ านาจ วิชยานุวัติ) 
                                                   เลขาธิการสภาการศึกษา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 คณะรัฐมนตรี  มีมติ ให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ .  2561 ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และมีมติ 1) ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก าหนดรายละเอียดตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม 2) ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่ง
ด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน 3) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 4) ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และ 5) ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รวบรวม
ผลการด าเนินงานผ่านการจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ การขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ การจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้แบ่งการน าเสนอตามประเด็นข้อสั่งการ และประเด็นที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติให้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติน าไปสู่การปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1. การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
2. การด าเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การด าเนินงานด้านหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
4. การประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
5. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
6. ตัวอย่างการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
7. บทวิเคราะห์การด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

           การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (อว.ในปัจจุบัน) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 จ านวน  
6 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่
เกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุรภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ในทุกสังกัด กว่า 2,000 คน ตลอดจน
จัดท าเอกสารและสื่อเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  

ก 
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สู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 5 ข้อ โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกร่วมกันในการวางแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาน าร่องและ
หน่วยงานต้นสังกัดด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ซึ่งคณะท างานได้ร่วมกันประชุม จ านวน 2 ครั้ง โดยร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงาน ร่วมกันท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ รวมจ านวน 
26 แห่ง ร่วมกันจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 ฉบับนี้  

นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ติดตามผลน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ  
สู่การปฏิบัติใน 4 ภูมิภาค พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ ไปเป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานตามภารกิจของตนได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาบางส่วน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลยังไม่รับทราบข้อมูลมาตรฐานการศึกษาของชาติ อาจเนื่องมาจากช่องทางการสื่อสาร
ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งส านักงานฯ จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมทั่วถึงให้มากข้ึน 

           การด าเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบ
ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา เช่น ◼  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ โดยออกเป็น 
“ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” ◼  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแกนหลักในการก าหนดมาตรฐานการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด ◼ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมผู้บริหารและครูทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมชี้แจงการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ◼ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประกาศใช้ พร้อมจัดท า
เอกสารและด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐาน โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟัง จ านวน 39 
แห่ง◼ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีความสอดคล้องในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งได้น าไปใช้ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วย ◼  ส านักงานกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  
แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  12 พฤศจิ กายน 2561  
ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาได้น ามาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถาบัน และ
จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง โดยยึดหลักการความมีอิสระทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ตามที่คาดหวังสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
◼  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 จ านวนทั้งสิ้น 4 ,207 แห่ง โดยด าเนินการสังเคราะห์ผล 
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การประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมกับจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประเด็นตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
เพ่ือรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

           การด าเนินงานด้านหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบ 
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เช่น ◼  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็นกรอบในการก าหนดหลักสูตรในระดับปฐมวัย 
(เช่น การส่งเสริมและพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณในระดับปฐมวัย) และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (จัดท ากรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ) ◼  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด าเนินการก าหนดกรอบ
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ของส านักงาน กศน. (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) ◼  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการ 1) พัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2563) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปร
รูปสัตว์น้ า 2) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จ านวน 11 ประเภทวิชา 93 
สาขาวิชา 177 สาขางาน 3) พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 
2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 9 ประเภทวิชา 21 สาขาวิชา 104 หลักสูตร และ 4) จัดท าเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จ านวน 10 ประเภทวิชา 67 
สาขาวิชา 106 สาขางาน ◼  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และสอดคล้องผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานของชาติ 

           การประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
หน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย สทศ. ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เป็นกรอบแนวทางในการวัดและประเมินดังนี้ 1) พัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพ่ือวัดความรู้ 
รวบยอดของแต่ละระดับการศึกษา และได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สทศ. สพฐ. และ 
สสวท. เพ่ือสร้างความร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน ลักษณะข้อสอบจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง 2) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ส าหรับ
ให้สถานศึกษาใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นคนดี  
(รวมคุณธรรมต่าง ๆ) ความรักชาติ และความพอเพียง (รวมถึงทักษะชีวิต) 

           การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
◼  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา

ของชาติด้วยการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบการ
ประชุมสัมมนา แต่งตั้งคณะท างานที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ การบรรยาย
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และ Info Graphic ◼  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยการน าเสนอข้อมูลผ่านการประชุมต่าง ๆ ร่วมกับช่องทางสื่อออนไลน์ ◼  ส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมิน
ตนเองและการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนแผนการซักซ้อมการประเมิน เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ◼  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 400 คน 
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด และจัดประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” โดยมีการประชุม จ านวน 5 ครั้ง  ◼  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับสถานศึกษา 437 โรงเรียนสังกัด กทม. ได้ทราบ เข้าใจและ 
ยึดมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ◼  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สร้างความเข้าใจในทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับส่วนกลาง 
เพ่ือก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจัดอบรมระดับปฐมวัย จ านวน 11 รุ่น รุ่น ละ 300 คน และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ านวน 12 รุ่น  
รุ่นละ 300 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,900 คน ระยะเวลาการอบรม 6 วันต่อรุ่น 

ตัวอย่างการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

◼ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) น าเสนอนวัตกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ และผลลัพธ์จากการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษารูปแบบที่ 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบร่วมคิด พาท า (Participatory: KACIL) และรูปแบบที่ 2 การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ผ่านระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ◼  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) น าเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนมหาไถ่เมืองพล) ◼ กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น (สถ.) น าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล
หลักเมือง เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 และระดับ
การศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก  สังกัดเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
◼ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กระทรวงมหาดไทย (ตชด.) เสนอแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4   
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ◼  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
น าเสนอการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดพลมานีย์ ส านักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ◼  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
น าเสนอ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนมสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในรูปแบบของ “NAKA MODEL” ◼  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) น าเสนอแนวปฏิบัติ 

ง 
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สู่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และการพัฒนาอาชีวศึกษา 
สู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษา 
สู่การเป็นนวัตกร ◼ ส านักงานรับรองมาตรฐานการและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
น าเสนอการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ประจ าปี 2563 ของสถานศึกษา จากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

บทวิเคราะห์การด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) การชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน  พบว่า ยังมี
สถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลาย 
ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอ และก าหนด
แผนการติดตาม การดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน  ◼ การด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า ในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับปฏิบัติหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมในการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ◼ การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ในระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 แต่พบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังไม่ด าเนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 บางแห่งก็ยังไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เนื่องจาก
เหตุผลของการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติมีข้ึนภายหลังมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือสถานศึกษาอาจจะขาดความเข้าใจในเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ   ◼ การประเมินผล
การศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ
ต่าง ๆ แต่แบบวัดและประเมินผลต่าง ๆ ต้องอาศัยผู้ออกข้อสอบที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการขาดแคลน
เครื่องมือด้านเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมการทดสอบต่าง ๆ ในรูปแบบของ National Digital Testing 
Platform  

ข้อเสนอแนะในการขยายผลและยกระดับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ   
การด าเนินการต้องเริ่มตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
อย่างชัดเจน และการมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  การขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบาย คือ ด าเนินการผ่านกลไกคณะท างานที่มี
องค์ประกอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วย และร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละปี   
การปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นกฎกระทรวง 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

จ 



    สารบัญ 
 หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 

บทน า 1 

ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 3 

การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน  3 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    3 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
กับมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 4 

คณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ    4 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา    4 
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 7 

การด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา     9 
 การด าเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษา 9 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา    9 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              9 
ส านักงาน กศน.    11 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์      

วิจัยและนวัตกรรม    15 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    16 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   16 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   17 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   17 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                          18 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   19 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   19 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   19 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย                                           22 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์      

วิจัยและนวัตกรรม   23 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   24 

  
  



                                  สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                                          หน้า 

การด าเนินงานด้านหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 25 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 25 
ส านักงาน กศน. 27 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 30 

การประเมินผลการศึกษา 30 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 30 

การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 32 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 32 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 35 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 35 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์     
      วิจัยและนวัตกรรม 36 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 36 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                   36 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   55 
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บทน า 
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นมาตรฐานที่จัดท าขึ้นในรูปของกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตน ให้เป็นบุคคลที่มี คุณลักษณะขั้นต่ า  
3 ด้าน คือ 1) ผู้เรียนรู้ (Learner Person)  2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation Co-Creator) และ  
3) พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

1) ผู้เรียนรู้ (Learner Person)  เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ 
ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  
มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Co-Creator) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษ 
ที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาส และมูลค่าใหก้ับตนเองและสังคม  

3) พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการ
อยู่รว่มกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2561 โดยมีมติ ดังนี้ 

1. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก าหนดรายละเอียดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วย อาทิ 
มาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน หนังสือและแบบเรียน การจัดท าแบบทดสอบ การประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอน การใช้จ่ายงบประมาณ การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของ
ประเทศ การศึกษาทวิภาคี เป็นต้น และด าเนินการต่อไปได้ 

2. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) เร่งด าเนินการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน 
และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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3. มีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

4. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแก่
ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

5. มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมและสามารถยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ในการจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้รวบรวมผลการด าเนินงานผ่านการจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ การจัดประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานเข้าคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือทราบ นั้น 
 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ ได้แบ่งการน าเสนอตามประเด็นข้อสั่งการ 
และประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1) การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

2) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา 

4) การประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
5) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
6) ตัวอย่างการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
7) บทวิเคราะห์การด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
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1. การช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จากมติคณะรัฐมนตรีข้อ 2 ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่ง ด าเนินการชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการด าเนินการต่าง ๆ 
และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติ กับมาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งได้รับทราบความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะน าเสนอในรายละเอียดต่อไป 

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
กับมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปี 2563 
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หน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องดังกล่าว พบว่า มีความสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

คณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน

ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 5 ข้อ 
โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือ เป็นกลไก
ร่วมกันในการวางแผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ 
รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกัน
ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาน าร่องและหน่วยงานต้นสังกัดด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ตามแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  

คณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ และร่วมกันด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมี     
ส่วนร่วมกับสถานศึกษาน าร่องและหน่วยงานต้นสังกัดด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีองค์ประกอบของ
คณะท างานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงาน กศน. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ 

คณะท างานได้ร่วมกันประชุม จ านวน 2 ครั้ง โดยร่วมกันวางแผนการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติ เ พ่ือให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมกันจัดท ารายงานผล 
การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 ฉบับนี้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับคณะท างาน มีแผนการด าเนินงานในการขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติต่อไป โดยการน าผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
การติดตามการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ มาใช้เป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
แปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติให้บังเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทาง     
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา        
พาสถานศึกษาท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
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และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด การประกันคุณภาพการศึกษา และประเด็นการพัฒนาอ่ืน ๆ 
ตามความต้องการของสถานศึกษา หลังจากนั้น สรุปจัดท าเป็นแนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นตัวอย่างและแนวทางให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ            
ทั่วประเทศ ได้น าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา  

ในการวิจัยปฏิบัติการดังกล่าว ผู้ร่วมวิจัยประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
ร่วมกันด าเนินการ 

ผลการด าเนินโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา 
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวคิดในการวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีสภาพบริบทแตกต่างกัน กระจายอยู่ใน           
ทุกภูมิภาคกล่าวคือ ภาคเหนือ (จังหวัดตาก) ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดศรีสะเกษ) ภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการประกอบไปด้วยสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. กศน. ตชด. สถ. การศึกษาพิเศษ และ สอศ.  
รวมจ านวน 26 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับ
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

จังหวดันครศรีธรรมราช 
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดตาก 

กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดระยอง 

จังหวัดชลบุรี 
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1) จังหวัดตาก สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่   

  (1) โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัด สพฐ.  
  (2) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)   สังกัด สช. 
  (3) โรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร  สังกัด ตชด. 
  (4) กศน.อ าเภอแม่สอด จ.ตาก สังกัด กศน. 
  (5) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด)  สังกัด สอศ. 
  (6) โรงเรียนเทศบาลวัดไพรสณฑ์ (เทศบาลนครแม่สอด)  สังกัด สถ. 

2) จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 (1) โรงเรียนบ้านบางเตย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  สังกัด สช. 
 (3) โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์  สังกัด ตชด. 
 (4) กศน. อ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช สังกัด กศน. 
 (5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  สังกัด สอศ. 
 (6) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  สังกัด สถ. 
3) จังหวัดศรีสะเกษ  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 (1) โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
 (3) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  สังกัด สช. 
 (4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   สังกัด สอศ. 
 (5) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   สังกัด สถ. 
4) จังหวัดระยอง  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 (1) โรงเรียนบ้านสมานมิตร  (สพป.ระยอง เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
 (3) โรงเรียนสมคิดวิทยา   สังกัด สช. 
 (4) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  สังกัด สอศ. 
 (5) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เทศบาลนครระยอง  สังกัด สถ. 
5) กรุงเทพมหานคร  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 (1) โรงเรียนวัดพลมานีย์ สังกัด กทม. 
 (2) โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา สังกัด กทม. 
 (3) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัด กทม. 
6) จังหวัดชลบุรี  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 (1) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  สังกัด สอศ. 
 



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

7 

หน่วยงานต้นสังกัดได้คัดเลือกสถานศึกษาทั้ง 26 แห่ง เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการการศึกษาด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาแนวทางการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ ในจังหวัดตากและนครศรีธรรมราช ส าหรับ
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและระยองซึ่งเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วม
ด าเนินการกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ส่วนพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและชลบุรี ด าเนินการร่วมกับบริษัทเอ็ดไวซอรี่ 
จ ากัด ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย (TEP)  

จากการด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างได้วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม หรือ SWOT ของตนได้ ซึ่งน าไปสู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ที่สามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาในบริบทที่แตกต่างหลากหลาย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีแผนการด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 โดยจะด าเนินการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ต่อเนื่อง
เป็นระยะที่ 2 ในประเด็นการพัฒนาตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา อาทิ 1) กระบวนการประกันคุณภาพ 
2) งานวิชาการ หลักสูตรการสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา เช่น การบริหารงบประมาณ 
4) การท าวิจัยผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเตรียมการน าเสนอเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านการประชุมทางวิชาการและสื่อ Social Media ในวงกว้าง 

การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

จากมติคณะรัฐมนตรีข้อ 5 ที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมและสามารถยกระดับการศึกษาของ
ไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการด าเนินงาน    
สรุปได้ดังนี้ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
การด าเนินการ 

ติดตามความก้าวหน้าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ในปี 2563 โดยจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง 
จ านวน 6 ครั้ง ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือติดตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนินงาน 

จากการติดตามความก้าวหน้าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ในปี 2563 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.  การส่งมอบนโยบายและการสร้างความรู้ความเข้าใจส่วนใหญ่รับรู้ในกลุ่มที่เป็นหน่วยงาน และ
สถานศึกษาบางแห่ง จากการประชุมผู้บริหารและเอกสารเผยแพร่ แต่ยังมีสถานศึกษาอีกบางส่วนยังไม่รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เนื่องจากช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลาย
ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ส่งผลให้ขาดการรับทราบข้อมูลหรือรับทราบแต่ยังเข้าใจไม่
ชัดเจน ดังนั้น ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ชัดเจน 

2.  การแปลงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดทุกระดับได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็น
กรอบหรือปรับให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของตนเอง โดยก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แต่ในระดับสถานศึกษาบางแห่งยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังมี
แนวความคิดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายและหน่วยงานต้นสังกัดควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และก าหนดแผนการติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรม 

3.  การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรและ  
การประเมินผู้เรียน ส่วนใหญ่ยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลักในการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผลเนื่องจากเห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องให้สอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ดังนั้น ควรมีการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร และจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ  รวมไปถึงการทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในการทดสอบระดับชาติทุกระดับ โดยเฉพาะการปรับเนื้อหา วิธีการ และ
เครื่องมือวัดประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4.  การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นกรอบในการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งมีการด าเนินการเพ่ือเตรียมและด าเนินการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยมีศึกษานิเทศก์เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ยังพบปัญหาการขาดเครื่อ งมือ 
ขาดผู้ดูแลให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษาอย่างทั่วถึง และยังคงมีสถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจที่เพียงพอ ท าให้ขาดแรงจูงใจและไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้อย่างจริงจัง 
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ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่จะเป็นผู้น าในการเสริมสร้างทัศนคติ สร้างความตระหนัก และ
สนับสนุนการด าเนินการแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ทุก
หน่วยงานมีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 
ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดและการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งปัญหาอุปสรรค
ยังคงเป็นการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ภาระนอกเหนือจากการสอนของครู บุคลากรที่
ท าหน้าที่นิเทศ ก ากับ ติดตามยังไม่เพียงพอ รวมถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น การด าเนินการส่งเสริมการศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัดที่
เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ชัดเจน และการมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แผนการด าเนินงานต่อไป 

การวิจัยประเมินผลการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ในแต่ละระดับการศึกษา 
 

2. การด าเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

  การด าเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษา 
1) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 ในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ โดยออกเป็น “ข้อบังคับ 
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา 
มาตรฐานวิชาชีพชุดใหม่  เป็นมาตรฐานอิงสมรรถนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกหัดครูจาก 5 ปี             
เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งต้องยึดตามมาตรฐานนี้ และผลการด าเนินการพบว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอน
พิเศษ 109 ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)          
พ.ศ. 2562 และ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563  

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา น ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผลการด าเนินการพบว่า มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
  1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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 2) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ มีจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินงานต่อในการก ากับ ติดตาม เพ่ือทบทวน
การก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อประกาศใช้ครบรอบ 5 ปี 

3) ส านักงาน กศน.  
  (1) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการด าเนินการดังนี้ 

ส านักงาน กศน. มีการเชิญผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับ
การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็นกรอบในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด (ส านักงาน กศน.) ในช่วงที่ส านักงาน กศน. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ามาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ได้มีการน ารายละเอียดต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นกรอบ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน กศน.) 

ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. ได้เสนอแนะให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความส าคัญกับการ
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็นกรอบในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา และหลักสูตรเพ่ือจัดการศึกษา โดยเน้นการชี้แจงให้แก่หน่วยงานในแต่ละสังกัด เนื่องด้วยบริบทของการ
จัดการศึกษาในแต่ละหน่วยงานมีความต่างกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อการน าไปสู่การปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีคุณภาพ ต่อไป  
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(2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน กศน. มีการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการก าหนดและพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา รวมถึง
นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงาน กศน. และ
เสนอมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ เพ่ือประกาศใช้ต่อไป ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(2) จัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

(3) ด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
ให้แก่สถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดส านักงาน กศน. ซึ่งมีจ านวน 39 แห่ง และชี้แจงให้แก่ผู้แทนจากส านักงาน 
กศน.จังหวัด รวม 77 จังหวัด จังหวัดละ  3 คน เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับจากการชี้แจงดังกล่าวไปขยายผล           
โดยการชี้แจงให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในก ากับของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีจ านวน 928 แห่ง ให้ได้รับทราบและ
น าไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ต่อไป 
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(4) จัดท าแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติหรือใช้ในระดับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

  ผลการด าเนินงาน พบว่า 
  (1) ส านักงาน กศน. มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมาตรฐานการศึกษาที่ประกาศ
ก าหนดนั้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และ 3) มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในแต่ละประเภท จะประกอบด้วย               
3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปตามแผนภาพ ดังนี้ 
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  (2) ส านักงาน กศน. มีเอกสาร “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” และเอกสาร” แนวทางการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562” 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 
  (3) ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งพบว่า  
   (3.1) สถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 39 แห่ง ที่ได้รับการชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2562  
   (3.2) ผู้แทนจากส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ที่ได้รับการชี้แจง
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึ กษา 
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล โดยการชี้แจงให้แก่สถานศึกษาในก ากับของแต่ละ
จังหวัดได้รับทราบ และน าไปสู่การปฏิบัติ 
  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมในการชี้แจง มากกว่าร้อยละ 95 มีความเห็นว่า  
จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการชี้แจงไปใช้ในการด าเนินงานได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
  (4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ที่ได้รับการติดตามผลการน ามาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ในสถานศึกษา ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
 

 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
(1) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 มีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้  
ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ได้อย่างครอบคลุมทุกแห่ง  
ซึ่งมีจ านวน 967 แห่ง  

(2) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงกระทบแต่แผนการ
ด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งด าเนินการแห้ไขโดยการปรับแผนการด าเนินงานเมื่อช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (1) ควรมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทาง “การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา” ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 (2) ควรจัดสรร/เพ่ิมเติม งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

 ส านักงาน กศน. มีแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
 (1) การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ไปใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 (2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก หรือ สมศ.  

เพ่ือน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปพัฒนาเป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 

 (3) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติ หรือใช้ในระดับสถานศึกษา 

 (4) การรวบรวมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
แล้วน ามาวิเคราะห์ประเด็น เพ่ือเสนอให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก หรือ สมศ. ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 (5) จัดท าคู่มือหรือแนวทาง “การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษา” ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับหน่วยงานโดยต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ 

4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยึดกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมี  
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1. สป.อว. หรือ สกอ. เดิม ได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา 5 ด้านที่สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหาร
จัดการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  

2. สป.อว. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐาน 
การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้น ามาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถาบัน และจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเอง โดยยึดหลักการความมีอิสระทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  

3. สป.อว. ได้จัดท าแนวทางการรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษารายงานผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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 เนื่องจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
ขณะนี้ สป.อว. อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 เป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป 

5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และมีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกแห่ง เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งให้ด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการวิเคราะห์เทียบเคียงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้าน
ที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐาน
ด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 พบว่ามีความสอดคล้องกัน และได้
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็น
เครื่องมือในการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และได้ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

6) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 

สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ตามบริบท อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบาย และจุดเน้นของสถานศึกษา ตลอดจนให้สถานศึกษา
พิจารณาคุณลักษณะผู้เรียนจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือเติมเต็มมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานของชาติ ในการนี้ มาตรฐานการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดท าขึ้นจากการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติมาใช้ เป็นกรอบในการก าหนดและพัฒนา  และ
กรุงเทพมหานครได้วิเคราะห์มาตรฐานดังกล่าวแล้วว่า มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2561  

ผลการด าเนินการ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้มาตรฐานการศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ในการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนพิจารณาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และในการสร้างโครงการ /กิจกรรม เพ่ือพัฒนา 
สู่คุณภาพตามมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของสถานศึกษาต้นแบบในภาพรวม
ระดับประเทศ ที่สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับของการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
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แผนการด าเนินงานต่อไป ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งแสวงหาต้นแบบสถานศึกษาในสังกัดที่ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือประชาสัมพันธ์เป็นต้นแบบการด าเนินการที่ดี 

7) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561      

สู่การปฏิบัติ โดยการสอดแทรกในแผนยุทธศาสตร์กลไกการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และผลการด าเนินการ
พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นแกนหลักในการก าหนดมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

8) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ได้รับเอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ.2561 ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และโปสเตอร์มาตรฐานการศึกษาของชาติจากส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และได้ด าเนินการจัดส่งให้โรงเรียนตระเวนชายแดนในสังกัด จ านวน 220 แห่ง และ กก.ตชด.
จ านวน 16 กก. และ บก.ตชด.ภาค 1-4 จ านวน 4 บก. หน่วยละ 1 ชุด รวม 240 ชุด และผลการด าเนินการ
พบว่า โรงเรียนตระเวนชายแดนทุกแห่งในสังกัด ได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปใช้จัดท า
มาตรฐานของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา         
จัดการศึกษาโดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ 
โรงเรียน ตชด./ศกร.ตชด.ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปีการศึกษา 2560 – 2562 บางแห่ง ยังไม่มีความพร้อม        
ด้านจัดท ามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากความพร้อมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไม่เพียงพอ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เห็นควรให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท า
ตัวอย่างการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยทาง บช.ตชด. มีแผนการด าเนินงานต่อไปในการนิเทศ 
ก ากับ ดูแลให้สถานศึกษาในสังกัดน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร    
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 

9) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลการด าเนินงาน พบว่า ได้น ามาตรฐานการ

ศึกษษของชาติมาใช้ในการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาในปี 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.  จัดท ามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 (ประกาศ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) 
2. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) ประเภทวิชา

ประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
3. พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จ านวน 11 ประเภทวิชา 93 

สาขาวิชา 178 สาขางาน 
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4. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563 ของสถาน
บันการอาชีวศึกษา 9 ประเภทวิชา 21 สาขาวิชา 103 หลักสูตร 

5. จัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
จ านวน 10 ประเภทวิชา 67 สาขาวิชา 106 สาขางาน 

หมายเหตุ (ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนจ านวน 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน) และ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า)  

นอกจากนี้ ได้จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพ) เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พ่ึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

      3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  รายละเอียดมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) 

มาตร านการ า ีวศึกษา  .ศ.      (  มาตร าน   ประ ด นการประ มิน) 
มาตร าน ี    

   ลักษ ะ  ง  ้ส า ร จการ
 า ีวศึกษา ี  ึงประสง   

มาตร าน ี                                  
การจัดการ า ีวศึกษา 

มาตร าน ี                                
การสร้างสัง มแห่งการ รียนร ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 .   วามร ้   
                      

         

 .   ักษะและการประย กต   ้  
                        
                    
          

 .      รรม จริย รรม 

และลักษ ะ ี  ึงประสง    
                         
             
 

 .  หลักส ตร า ีวศึกษา  
                                  
                               
                              

                          
 

 .  การจัดการ รียนการส น 

 า ีวศึกษา                           
                                  
                              

                
 

 .  การบริหารจัดการ  
                                     
                                        
 

 

 .   วามร่วมม   นการ 

สร้างสัง มแห่งการ รียนร ้  
                            
                            

                           

 .  การน าน ยบายส ่การปฏิบัติ  
                                      
                               

                                              
                   
 

 

 .  นวัตกรรม สิ งประดิษ    
งานสร้างสรร  และงานวิจัย  
                          
                               

ที่มา: รายงานการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์จ านวนผู้เรียนวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน”, 2561 



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

19 

  การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ด าเนินการ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR : Self – Assessment Report) เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึ กษาและ
สถานศึกษา ผลการด าเนินการพบว่า ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และมีความเข้าใจใน
เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษา       
ของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) เพ่ือขับเคลื่อนงาน
ประกันคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และส าหรับแผนการด าเนินงานต่อไป จะมีการ
ด าเนินการจัดประชุมทางไกล จัดท า VTR เอกสาร E-book เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัดท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด าเนินการประกันคุณภาพแนวใหม่ ของ
สถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตามประเภท สรุปไดด้ังนี้ 

  1) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีการด าเนินการดังนี้ 
  (1) การจัดอบรมผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พร้อมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
   (2) การจัดท าแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญ
ศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
   (3) การด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชนในระบบ (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) 
   (4) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าข้อมูลที่ค้นพบจากการด าเนินงานไปใช้
พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 
   (5) การสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม 
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2) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ มีการด าเนินการดังนี้ 
   (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในระบบประเภท
นานาชาติ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
   (2) การจัดท าร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ซึ่งโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจะต้องผ่านการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และองค์กรต่างประเทศ  
โดยมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสากลซึ่งเป็นที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงเรียน และ
ส าหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาเพียงระดับเดียว ให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเคียง
กับองค์กรภายนอกที่เข้ามาประเมินและรับรองมาตรฐานของโรงเรียน 

  3) โรงเรียนนอกระบบ มีการด าเนินการดังนี้ 
   (1) การแต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและทดลองใช้มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   (2) การเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบผ่านทางเว็บไซต์ 
opec.go.th และ nfe.opec.go.th ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (3) การจัดท าคู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน        
นอกระบบเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
   (4) การจัดท า “ระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติ
ผู้เรียนครู บุคลากร โรงเรียนเอกชน” (Private Education Data Center: PEDC) เพ่ือให้โรงเรียนนอกระบบ
บันทึกผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

  ผลการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

  1) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา 
   (1) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจั ดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท า/ส่งรายงานผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 
(SAR) ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  
   (2) โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพนอก เพ่ือพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. 
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2) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกาศและเผยแพร่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภท
นานาชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ opec.go.th 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบแนวปฏิบัติในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ เพ่ือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) โรงเรียนนอกระบบ 
   (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเผยแพร่ท าความเข้าใจให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด บุคลากรโรงเรียนนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้องทราบมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ 
   (2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานการศึกษาเอชนจังหวัดและบุคลากรโรงเรียน
นอกระบบและผู้เกี่ยวข้องทราบแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
   (3) โรงเรียนนอกระบบด าเนินการบันทึกผลการประเมินตนเองผ่านระบบ PEDC 
จ านวน 3,056 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) 

  ปัญหา/อุปสรรค มีดังนี้  
  (1) สถานศึกษาบางแห่งไม่ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ท าให้ไม่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับบางแห่งไม่ได้เข้ารับการอบรม จึงท าให้ 
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
  (2) สถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการลาออกของครูที่ได้รับการบรรจุ ท าให้บุคลากรเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
การพัฒนาครูในแต่ละด้านจึงต้องรอและขาดความต่อเนื่อง 
  (3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มิได้ก าหนดบทลงโทษไว้ส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน 
หรือบุคคลที่ไม่ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) ควรมีศึกษานิเทศก์ให้เพียงพอกับจ านวนโรงเรียนเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
  (2) ควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบที่ก าหนดบทลงโทษส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน 
หรือบุคคลที่ไม่ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  (3) ควรมีการออกระเบียบและแนวทางที่ ก ากับ/ส่งเสริม ให้โรงเรียนนอกระบบจัดท าประกัน
คุณภาพและจัดส่งผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

แผนการด าเนินงานต่อไป สรุปได้ดังนี้  
  1) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา 
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   (1) การด าเนินการติดตามสถานศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
   (2) การด าเนินการประสานโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับ 
พอใช้ และปรับปรุง โดยน าข้อเสนอแนะมาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
  2) โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ 

  (1) การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในระบบประเภทนานาชาติให้กับโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากปัจจุบันบริบททางการศึกษาและทางสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  (2) การสรุปผลรายงานตามแบบประเมินตนเองของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ 
 3) โรงเรียนนอกระบบ 
  (1) การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
  (2) การสรุปผลรายงานตามแบบประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ 

3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา ให้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1) การจัดประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง  
เพ่ือก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

 2) การจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาชี้แจงแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่สถานศึกษาโดยด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินการพบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้สร้างความ
เข้าใจในทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับส่วนกลาง เพ่ือก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดอบรมระดับปฐมวัย จ านวน       
11 รุ่น รุ่นละ 300 คน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 
6,900 คน ระยะเวลาการอบรม 6 วันต่อรุ่น ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ 

1) สถานศึกษาบางแห่งยังไม่เข้าในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยยังยึดติดกับ     
รูปแบบเดิมซึ่งคิดค่าร้อยละเทียบเกณฑ์ บางแห่งน ามาตรฐานของโรงเรียนใกล้เคียงมาใช้เป็นของตนเอง และจัดท า
เอกสารตามโรงเรียนอ่ืน จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการจะพัฒนาจริง บางแห่งก าหนดมาตรฐาน 
ไม่ครอบคลุม สร้างมาตรฐานไม่ครบองค์ประกอบ ค่าเป้าหมายกับเกณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ไม่ตอบโจทย์หรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) แผนพัฒนาการการจัดการศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกัน 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีแผนการด าเนินงานต่อไป โดยการจัดท า
โครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง โดยยึดหลักความมีอิสระ
ทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และผลการด าเนินการพบว่า เนื่องจากเป็นระยะแรกของการประกาศใช้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ดังนั้น การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ในปี
การศึกษา 2561 จึงมีสถาบันอุดมศึกษาเพียงจ านวนหนึ่งที่ได้จัดท ามาตรฐานของสถาบันและแจ้ง สป.อว. 
ทราบ แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพของตนเองที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ส าหรับแผนการด าเนินงานต่อไป 
จะเป็นการน าผลการศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่
รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ไปใช้ในการประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในภาพรวม      
เพ่ือเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ส านักการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มี  
การด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ติดตาม ขับเคลื่อนเพ่ือช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษาให้มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้
ตามมาตรฐาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้มาตรฐานการศึกษาของชาติให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
 2. จัดท าระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online เพ่ือเป็น
เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่บุคลากรในสถานศึกษาทั้งครูและผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันส่งผลต่อผู้ เรียน
และการน ากระบวนการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ผลการด าเนินการ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการประกันคุณภาพภายใน 
ที่เป็นระบบและเข้มแข็ง สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาสู่คุณภาพตามมาตรฐาน และมีโครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
แล้ว จ านวน 126 แห่ง ผลการประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 แผนการด าเนินงานต่อไป ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด าเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน รวมทั้งสนับสนุน และแสวงหาสถานศึกษาในสังกัดที่ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบความส าเร็จ เพ่ือถ่ายทอดขยายผลเป็นตัวแบบการด าเนินการที่ดีต่อไป 

            6)  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการ
พัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ก าหนดเป้าหมายการประเมิน
โดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อผลการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของประเทศ สอดคล้องกับความจ าเป็น 
และยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ ได้มีการ
ด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณาการกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอก
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศ  

ผลการด าเนินการพบว่า สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563 จ านวนทั้งสิ้น 4,207 แห่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก พร้อมกับจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และประเด็นตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรายงานผลต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ เนื่องด้วยระยะเวลาในการ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีการประกาศใช้ภายหลังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ/ประเภท เป็นผลให้สถานศึกษาอาจจะยังไม่ได้น ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปใช้ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในหรือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. ที่ประเมินไปแล้วจ านวน 4,207 แห่ง ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 ได้อย่างชัดเจน 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เสนอแนะให้มีการ   
เน้นย้ าให้ผู้ประเมินภายนอก จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสามารถ
เชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมิน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ     
ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้ และ สมศ.      
มีแผนการด าเนินงานต่อไป โดยการเสนอสรุปผลการสังเคราะห์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวง
ศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาด าเนินการส่งเสริมความเข้าใจให้สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
ไปบูรณาการกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง รายงานผล
การด าเนินการสังเคราะห์ต่อคณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน กพร. เป็น
ต้น เพ่ือขับเคลื่อนและติดตามผลการน าข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาคุณภาพรวมถึงการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติไปใช้ 

3. การด าเนินงานหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 

 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   

ได้ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่  เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้ผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตร 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็น
กรอบในการก าหนดหลักสูตรในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

⬧ ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) การน ากรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติมาก าหนดการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 การส่งเสริมและพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณในระดับปฐมวัย 
 2.2 การส่งเสริมแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 – 6 ปี ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 2.3 การส่งเสริมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
⬧ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) มีการด าเนินงาน ดังรายละเอียด 
 1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท า
กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)   
 2) การแต่งตั้งคณะท างานยกร่างสาระส าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการตาม
กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) การเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
 5) การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทดลองใช้ในสถานศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงานด้านหลักสูตรการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
⬧ การศึกษาปฐมวัย 
1) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในคุณลักษณะ 3 ด้าน  

ที่เป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
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2) ได้หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับอนุบาลเพ่ือน าไปใช้
เป็นสื่อประกอบการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความเข้าใจในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถเผยแพร่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

3) ได้เอกสาร “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 - 6 ปี ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” 
4) ได้ (ร่าง) เอกสาร “การส่งเสริมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal)” (*ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563) 
⬧ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) มีคณะอนุกรรมการยกร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) มีคณะท างานยกร่างสาระส าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3) มีกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
4) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) มี (ร่าง) สมรรถนะหลัก 5 ประการ และ (ร่าง) ขอบข่ายการเรียนรู้ 5 ขอบข่ายการเรียนรู้ 
6) มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการตนเอง 2) การสื่อสาร 3) การรวมพลัง
ท างานเป็นทีม 4) การคิดขั้นสูง และ 5) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และขอบข่ายการเรียนรู้ 5 ขอบข่าย       
การเรียนรู้ ได้แก่ 1) สุขภาวะกายและจิต 2) ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  3) โลกของงานและการประกอบ
อาชีพ 4) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5) สังคมและความเป็นมนุษย์ (ปรากฏตามแผนภาพ 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหน้าถัดไป) ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะอนุกรรมการ 
ยกร่างแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าขึ้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ให้ความเห็นชอบกรอบคิดและแนวทางดังกล่าว และมอบหมายให้ส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาอยู่ระหว่างการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  ตามกรอบแนวคิดและแนวทาง
ดังกล่าว ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
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แผนการด าเนินงานต่อไป มีดังนี้  
1) ออกแบบการวัดและประเมินผล 
2) ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
3) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5) เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนพร้อมใช้ 
6) ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานครบทุกโรงเรียน 
7) สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
8) จัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ 
9) วางระบบการสนับสนุนในห้องเรียน ส่งเสริม จัดหา ผลิต และพัฒนา สื่อ เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน การสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดท าเป็นดิจิทัล
แพลตฟอร์มและสื่อสิ่งพิมพ์ 

2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   
ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือก าหนดกรอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน กศน. (หลักสูตร      
เชิงสมรรถนะ) สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

1) มีกรอบหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561 และ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน กศน. (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) 
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2) จัดท า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา.... ของส านักงาน กศน. โดยการมีส่วนร่วมของนักวิชการศึกษา
จากส านักงาน กศน.ส่วนกลาง ส านักงาน กศน.จังหวัด และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปัญหาและอุปสรรค คือ  
1) ข้อจ ากัดในด้านความรู้ ความเข้าใจเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรการศึกษาเชิงสมรรถนะ

ของคณะท างาน ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. จะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 เป็นส าคัญ 

2) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงกระทบแต่แผนการ
ด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. มีแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา .... ของส านักงาน กศน.  

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
2) การจัดท าประชาพิจารณ์/ขอความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อ (ร่าง) หลักสูตร

การศึกษา .... ของส านักงาน กศน. 
3) การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา .... ของส านักงาน กศน. ต่อคณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะ 
4) การพัฒนาโครงสร้าง เนื้อหาหลักสูตรการศึกษา .... ของส านักงาน กศน. 
5) การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน/คู่มือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา .... ของส านักงาน กศน. 
6) การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา .... ของส านักงาน กศน. 

 3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
2) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จ านวน 11 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา 
178 สาขางาน  3) พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2563  
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ของสถานบันการอาชีวศึกษา 9 ประเภทวิชา 21 สาขาวิชา 103 หลักสูตร  4) จัดท าเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จ านวน 10 ประเภทวิชา 67 สาขาวิชา 106 สาขา
งาน 

หมายเหตุ (ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนจ านวน 8 สาขาวิชา 9 สาขางาน) และ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2563) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า) ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 วิธีการด าเนินการ มีดังนี้ 

1. คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือความรู้ หรือทักษะในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ โดยสถานศึกษา
สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร โดยต้องรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สถานศึกษาน าหลักสูตรมาใช้จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประเภทวิชาระดับต่าง 
ๆ 

3. น าหลักสูตรลงสู่ระดับห้องเรียน โดยครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ซึ่งปรากฏในรูปของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PjBl, Active Learning, STEM Education เป็นต้น มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนด
แนวทางการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแต่ละระดับการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของครูผู้สอนในการใช้
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ที่พ่ึงประสงค์ของการศึกษา โดยการพัฒนาครูประจ าการเป็นผู้มี
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เช่น การพัฒนาครูสายงานสอน  
เรื่อง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนสมรรถนะรายวิชา การเขียนสมรรถนะประจ าหน่วย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน Online การฝึกอบรม
และพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบ Online (R Training) การพัฒนาตามทักษะวิชาชีพ Re Skill Up Skill 
การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นต้น ส่งผลต่อมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 และการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5. จัดท าแนวทางการวิเคราะห์การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ให้กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน เพ่ือให้ได้ผลการ
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วิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตาม
ตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562 (Self Assessment Report : SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 4. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักการศึกษา กทม. ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานฯสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของชาติ โดยน า 
กรอบแนวคิดของหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล โดยมี  
การติดตามผลและให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่อง 6 โรงเรียนในปีการศึกษา 2563  ผลการด าเนินงานพบว่า โรงเรียนน าร่องมีการออกแบบและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานเนื่องจาก 
ไม่สามารถด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯให้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้  

4. การประเมินผลการศึกษา  

 หน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ด าเนินการโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติเป็นกรอบแนวทางในการวัดและประเมิน ดังนี้ 

▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้เรียนรู้ และด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1. พัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพ่ือวัดความรู้รวบยอดของแต่ละระดับการศึกษา 

และได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สทศ. สพฐ. และ สสวท. เพ่ือสร้างความร่วมมือกัน
พัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลั กสูตร 
ที่ปรับเปลี่ยน ลักษณะข้อสอบจะสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดข้ันสูง 

2. ประเมินความรู้เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เป็นประจ าทุกป ี
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีค่านิยมร่วม และคุณธรรม 

สทศ. พัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะเพ่ือรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ส าหรับให้สถานศึกษาใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นคนดี (รวมคุณธรรมต่าง ๆ) ความรักชาติ และความพอเพียง (รวมถึง
ทักษะชีวิต) 

ผลการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้เรียนรู้ 

1) การวัดและประเมินความรู้รอบยอดตามหลักสูตรด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ช่วยให้เห็นภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศ สังกัด หน่วยงาน พ้ืนที่ รวมทั้งเห็นภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนรายบุคคล ที่ใช้ในการจบหลักสูตรและศึกษาต่อ และใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาได้ 
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2) การประเมินความถนัดเพ่ือใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ด าเนินการ 
เป็นประจ าทุกปี ช่วยให้เกิดมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
และมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกับ ทปอ. และ สสวท. เพ่ือพัฒนาข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

สทศ. ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะเพ่ือรองรับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
1) การพัฒนาแบบวัดทางการศึกษาภาษาไทยโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร 

สร้างเครื่องมือวัดในส่วนของการวัดความสามารถทางภาษาไทย  
2) การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
3) การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางเทคโนโลยี  
4) การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูสมรรถนะ ความรู้ และคุณลักษณะของครูที่ต้องมี  โดยร่วมมือกับคุรุสภา  
5) การพัฒนาระบบการทดสอบในรูปแบบของ การทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing) เพ่ือเป็น

การขยายโอกาสทางการทดสอบให้กับนักเรียน รวมทั้งรองรับรูปแบบการทดสอบที่มีการใช้สารสนเทศ
ผสมผสานและทันสมัย เช่น ภาพ เสียง วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่การทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถท าได้ นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบให้เป็นแบบดิจิทัล ยังช่วยส่งเสริมการทดสอบที่เน้นการประเมินตนเอง เพ่ือที่
ผู้สอบจะได้รู้ระดับความสามารถและทักษะของตนเอง และสร้างเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเองต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ค่านิยมร่วม และคุณธรรม 
การด าเนินงานท าให้ได้เครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านความเป็นคนดี ความรักชาติ และความพอเพียง ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการวัดและประเมินในสถานศึกษา  

ปัญหา/อุปสรรค มีดังนี้  
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้เรียนรู้ 

1) การวัดและประเมินความรอบรู้ตามหลักสูตรจ าเป็นต้องมีผู้ออกข้อสอบที่มีความเชี่ยวชาญ  
ซึ่งในปัจจุบันยังมีอยู่จ ากัด 

2) การวัดและประเมินในปัจจุบันยังเป็นการใช้กระดาษเป็นส่วนใหญ่และมีการจัดสอบโดยใช้ศูนย์/
สนามสอบ ซึ่งท าให้ไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้เข้าสอบที่ต้องเดินทางมายังศูนย์/สนามสอบ รวมทั้ง  
การบริหารจัดการสนามสอบโดยใช้จ านวนบุคลากรมาก  

▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1) การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาก าลังปรับแก้ผังการออก

ข้อสอบของสาขาวิชาเอกให้สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดท ารายละเอียด TOR ส่งผลท าต้องเลื่อน
ก าหนดการสอบเป็นปี พ.ศ. 2564  

2) มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยาย
สนามสอบส าหรับการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
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▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ค่านิยมร่วม และคุณธรรม 
ยังไม่สามารถด าเนินการน าเครื่องมือไปใช้ในสถานศึกษาเป็นการน าร่องเนื่องจากมีเลื่อนเปิดเรียน

ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านการออกข้อสอบหรือสร้างเครื่องมือประเมิน

ให้มีคุณภาพให้มีจ านวนมากขึ้น 
2) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนา

นวัตกรรมการทดสอบ เพ่ือให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัยส าหรับรองรับการพัฒนา National Digital 
Testing Platform 

3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านเกี่ยวข้องกับค่านิยมและคุณธรรม ซึ่งผล  
การประเมินมีความอ่อนไหว จ าเป็นต้องมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในการประเมินและ  
การใช้ผลการประเมิน  

แผนการด าเนินงานต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้เรียนรู้ 

สทศ. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินให้ครอบคลุมสมรรถนะต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่ง
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อ/ช่องทางในการวัดและประเมิน โดยด าเนินโครงการ National Digital Testing 
Platform เพ่ือให้การประเมินสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะใช้รองรับและ
ครอบคลุมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของชาติทุกคุณลักษณะ รวมถึงการการน าการวัดและประเมินผล
ระดับชาติผลักดันในเกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดให้มีการวัดและประเมินผล 
ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะด้าน   
การอ่านเขียน และคิดวิเคราะห์อย่างต่อจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1) การจัดท าคลังข้อสอบระบบ E-Item bank เพ่ือให้มีข้อสอบจ านวนมากพอที่จะพร้อมให้บริการ

สอบทุกเดือนใน พ.ศ. 2565  
2) การด าเนินการพัฒนาแบบทดสอบจ านวน 34 รายวิชา เพื่อด าเนินการจัดสอบในปี พ.ศ. 2564  
3) การขยายสนามสอบให้คลอบคลุม 77 จังหวัด ให้บริการการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลกับ

หนว่ยงานภายในและภายนอก 
▪ มาตรฐานการศึกษาของชาติด้านพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ค่านิยมร่วม และคุณธรรม 

หลังจากที่มีการพัฒนาระบบฯ จะสามารถน าไปใช้ในสถานศึกษาได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

         5. การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 

 จากมติคณะรัฐมนตรีข้อที่ 4 เรื่องการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ หน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 
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1. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติด้วยการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบ
การประชุมสัมมนา แต่งตั้งคณะท างานที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ         
การบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และ Info Graphic ฯลฯ และผลการด าเนินงาน  
พบว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2561 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ชุด แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
ได้แก่รายงานผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์) การน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ  แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติส าหรับประเทศไทย และสรุปสาระส าคัญของการวิจัย แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติ 

2)  การจัดท าค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพับค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 ภายหลังจากการน าค าอธิบายฯ ไปทดลองสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในค าอธิบายฯ เหล่านั้น 

3)  การจัดพิมพ์เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

 
 
 
 
 

 

 

 

4) การจัดพิมพ์เอกสารมาตรฐานการศึกษาของชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนา
การศึกษาของคนไทยและเอกสารเอกสารถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน CODING และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม : การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับครู ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
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คุณลักษณะหรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

5)  การจัดท าสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การการจัดการเรียนการสอน Coding และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือน าเสนอตัวอย่างสถานศึกษาที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

6)  การแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติ โดยคณะท างานฯ ได้ร่วมกันด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ โดยได้วางแผนการจัดท า Web Link เพ่ือเชื่อมโยงสื่อ
ดิจิทัลเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE) 
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

7)  การแต่งตั้งคณะท างานจัดท า (ร่าง) มาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ โดยคณะท างานฯ ได้
ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ รวมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
ด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาประกอบการปรับปรุงร่างมาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 

1) การด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 อาทิ หลักสูตรการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน            
การประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
(Desired Outcomes of Education: DOE) ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561       
ของหน่วยงานด้านการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 

2) การด าเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในบริบทที่หลากหลาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาอาชีวศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและพัฒนาเป็นรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

3) การประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(EXPO) แสดงผลงานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินงานของแต่ละสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสาธารณชน
ได้รับทราบถึงผลลัพธ์การด าเนินงานและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย 

4) การจัดประกวดสื่อดิจิทัล  (VDO Clip) เ พ่ือเป็นช่องทางของ platform social media 
นวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ที่สามารถสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา (DOE) 3 ด้าน (ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง) ตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ส านักงาน กศน. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยการน าเสนอข้อมูลผ่านการประชุมต่าง ๆ ร่วมกับช่องทางสื่อออนไลน์  และผลการ
ด าเนินการพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แจง  ได้รับรู้ และมีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีแผนการด าเนินงานต่อโดยจะด าเนินการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไปสู่การปฏิบัติ หรือใช้ในระดับสถานศึกษา 

 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา มีการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ประชาชน สรุปไดด้ังนี้  
1) การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก    

2) การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self – Assessment Report) เพ่ือขับเคลื่อนงานประกัน
คุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนแผนการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก      

3) การให้ความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการส ารวจและด าเนินงานในระบบพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับปฐมวัย  

ผลการด าเนินการ พบว่า 
1) ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาเกิดความตระหนัก และมีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การน ามาตรฐานการศึกษาชองชาติไปเป็นกรอบ  
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR: Self – Assessment Report) เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  

2) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปิดสอนในระดับ
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 27,416 แห่ง บันทึกข้อมูลในระบบ ฯ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา มีแผนการด าเนินงาน
ต่อไปโดยการจัดประชุมทางไกล จัดท า  VTR เอกสาร E-book เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
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และสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการปรับระบบใหม่ให้
รองรับการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษาทุกกระทรวง 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       

มีการด าเนินการ ดังนี้  
1) สป.อว. หรือ สกอ. เดิม ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของมาตรฐานการอุดมศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน า
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 400 คน จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและนอกสังกัด  

2) สป.อว. ได้จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาฉบับใหม่ และเพ่ือให้การรายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้ อน
ให้เห็นระบบและวิธีการในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังตามที่มาตรฐานการอุดมศึกษา  
แต่ละด้านทีก่ าหนด โดยมีการประชุม จ านวน 5 ครั้ง  

5. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2561 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 437 แห่ง ได้รับทราบ เข้าใจ และน ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปเป็นแนวปฏิบัติและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ 
 ผลการด าเนินการ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครรับทราบและมีความเข้าใจผลลัพธ์   
ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ในรูปแบบ Infographic ผ่านทางเพจ Facebook “ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย” และ “การศึกษาท้องถิ่นไทย”  
ซึ่งเป็นเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่ งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
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จากการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในหลากหลาย
มิติ และเกิดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถน าเสนอเป็นกรณีตัวอย่างที่มีแนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้ ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
       นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา :  จากนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนมหาไถ่เมืองพล) 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ)  
3.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก สังกัดเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

4. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กระทรวงมหาดไทย (ตชด.) 
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

5. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
การตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดพลมานีย์ ส านักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

6. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
“NAKA MODEL” รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของ ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนมสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

7. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
การพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center 
โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร 

8. ส านักงานรับรองมาตรฐานการและประกันคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ประจ าปี 2563 ของสถานศึกษา จาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา :  จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ตอนที่ 1 มิติใหม่ของการประกันคุณภาพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยปรับรูปแบบวิธีการประเมินแบบองค์รวม (holistic 
assessment)  การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert judgment) การประเมินโดยอาศัยร่องรอยเชิง
ประจักษ์ (evidences based assessment) การตรวจสอบทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (peer review) 
เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ร่องรอยหลักฐาน มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการพัฒนา สามารถไปเป็นวิทยากรแกนน าในการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้แก่บุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งน าไปสู่การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล  
การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ผ่านมา พบว่า สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของสถานศึกษา มีเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมีการรายงานผลการประเมินตนเองตาม
กรอบมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท ารูปเล่มการรายงานผลประเมินตนเองที่แสดงความเป็นตัวตนของ
สถานศึกษา แต่ยังพบว่ามีสถานศึกษาบางส่วน ยังไม่สามารถก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาได้ โดย
สถานศึกษาจะใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา ไม่ได้ก าหนดค่าเป้ามาย
ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของสถานศึกษานั้น ๆ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกท้ังรายงานผลการประเมินตนเอง ยังมีจ านวนหน้ามากเกินความ
จ าเป็น เนื้อหารายงานยังไม่สะท้อนข้อมูลการประเมินเชิงประจักษ์ และการเขียนรายงานยังเป็นนามธรรมไม่
สะท้อนผลการด าเนินงานอย่างแท้จริง  
 ทั้งนี้ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการประกัน
คุณภาพ ทั้งระบบการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในรายละเอียดหลายประเด็นที่ส่ งผลให้ เกิดการทบทวนประสิทธิภาพ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น มาตรฐานการศึกษาที่มีจ านวนมากเกินจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับงานปกติ เป็น
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ภาระในการปฏิบัติการประเมินและรายงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่แยกส่วนไปจาก  
ภาระงานปกติของสถานศึกษา เป็นการสร้างภาระเพ่ิม รวมทั้งระบบการประเมินภายในและภายนอกที่  
ไม่สัมพันธ์กัน เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน สร้างภาระและเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ไม่เพียงพอ  จึงน ามาสู่การยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  และประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 

 1.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงข้อก าหนดหรือมาตรฐานการศึกษา
ที่ใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องครอบคลุมกับภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ตามปกติของสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการและมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดการสร้างภาระ
ส่วนเกินในการปฏิบัติ  

2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นกลไกเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเน้นให้มีกระบวนการด าเนินงานความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของ
สถานศึกษาเป็นส าคัญทุกขั้นตอน ทั้งการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การวางแผนและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายในและใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  

3.  การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา มีการปฏิรูประบบการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพ 

ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวมซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง   
   4. ปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในการประเมินภายในและการประเมินภายนอก ประเด็นส าคัญคือ เน้นให้
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินภายใน และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างตรง
ประเด็น เพ่ือขจัดภาระซ้ าซ้อน และเพ่ิมโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

5.  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง 
ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง 
ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มี
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ความสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี 
ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม โดยรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ มีดังนี้  

1) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3) มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561   
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                  1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ คู่มือการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 เล่ม ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 2) การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา และ 5) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ถ่ายท า บันทึกภาพวีดีโอและตัดต่อ
ล าดับภาพวีดีโอ (VTR) และจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference ) เรื่อง การสร้างสื่อสารสร้างความ
เข้าใจแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 หัวเรื่อง ประกอบด้วย 1) แนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
2) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ 5) นโยบาย และแนวคิดในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เพ่ือให้การส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเกิดความเชื่อมโยงในการจัดส่งระหว่างสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
ต่อไป 

2.4 สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ สมศ. หยุดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพใหม่ โดยจะเริ่มระบบ
การประเมินที่ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประชุม
คณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประชุ ม โดยมติที่ประชุม 
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ สมศ. ด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

   1) ปรับวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  โดยให้ เป็นการวิเคราะห์รายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 

   2) หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารในการสอบถามข้อมูล และแจ้งผล 
การประเมินให้กับสถานศึกษารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

   3) ใช้วิธีการประเมินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

   4) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบถึงแนวทางการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายภายนอก  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

2.6 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) จ านวนทั้งสิ้น 3,535 แห่ง และสถานศึกษาได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 1,788 แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ยังเหลือสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่จ านวน 1,412 แห่ง 

2.7 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หยุด 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ปีงบประมาณ 2563 เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมินคุณภาพใหม่ที่เป็นธรรมแก่สถานศึกษา โดยพิจารณารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ด้วย ในช่วงเวลา  
ที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเริ่มระบบการประเมิ นที่ปรับปรุงใหม่เมื่อเริ่ม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป  

2.8 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะน า
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ที่สถานศึกษาได้จัดส่งไปเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) มาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า 
(พ.ศ. 2564 - 2568) 
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2.9 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า (พ.ศ. 2564 - 2568) ซึ่งจะเริ่มต้น
ในปี พ.ศ. 2564 ด้วยการพัฒนารายละเอียด และรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับระบบการศึกษายุคใหม่ 
มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประเมิน มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ และ  
ลดภาระการประเมินให้แก่ครูผู้สอนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางระบบการประเมินต่อไป  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. 

3.1 การประเมินคุณภาพภายนอกต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มาตรฐาน ระบบ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายของต้นสังกัด 
ด้วยวิธีการประเมินคุณภาพแนวใหม่ เช่น การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) การประเมินเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณแบบผสมผสาน การประเมินเชิงประจักษ์ เป็นต้น 

3.2 การประเมินคุณภาพภายนอกต้องไม่เพ่ิมภาระงานด้านเอกสารแก่สถานศึกษา ลดการ
พิจารณาเอกสารที่ไม่จ าเป็น แต่ควรพิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Assessment) 

3.3 ให้วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และวางแผนรูปแบบการประเมิน
กับสถานศึกษาท่ีมีบริบทและความพร้อมที่แตกต่างกัน เช่น การประเมินที่ไม่ต้องลงพ้ืนที่ การประเมินที่ลงพ้ืนที่
บางส่วน และการลงประเมินพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ 

3.4 ผู้ประเมินยึดแนวคิดการประเมินเพ่ือพัฒนา ลดภาระการประเมินกับสถานศึกษา และ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น เช่น การจัดนิทรรศการ การขึ้นป้ายต้อนรับ การจัด
กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน เป็นต้น  

3.5 ผู้ประเมินจะต้องมีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) จะต้องสร้างมาตรฐานของผู้
ประเมินให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ 

3.6 ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และการด าเนินงานที่เป็น
แบบอย่างได้ของสถานศึกษา  

3.7 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ควรมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุงในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของสถานศึกษา และส่งเสริมส่วนที่เป็นจุดแข็งของสถานศึ กษา ตามบริบทที่
เหมาะสม และเป็นไปได ้

3.8 การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถด้านการให้ข้อเสนอแนะ ประเด็นการพัฒนาได้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

3.9 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประเมินให้มีความรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตอนที่ 4 การด าเนินงานของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จ านวน 
5 เล่ม) แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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4.2 จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.3 จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)  

4.4 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สพฐ. เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) จ านวนทั้งสิ้น 3,535 แห่ง และได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
1,788 แห่ง (ยังเหลือสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อีกจ านวน 1,412 แห่ง) 

4.5 สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ สมศ. หยุดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพใหม่ โดยจะเริ่มระบบ
การประเมินที่ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตอนที่ 5  การประเมินคุณภาพภายนอกช่วง COVID-19 และการน าผลการประเมินไปใช้ 
5.1 สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยใช้วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระกับสถานศึกษา ยึด
ตามความพร้อม ความสมัครใจตามค าร้องขอ และกรอบระยะเวลาครบช่วงของการประเมินคุณภาพภายนอก 
รวมทั้งก าหนดมาตรการโดยใช้หลักการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  

5.2 สมศ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ดังนี้ 

5.2.1 ระยะที่หนึ่ง เป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่าน
ต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และ
เอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น (ไม่ต้องขออะไรเพ่ิมจากสถานศึกษา)  

5.2.2 ระยะที่สอง เป็นการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) เมื่อสถานศึกษาที่
ได้รับผลการประเมิน SAR แล้ว และหากต้องการให้ สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นค าร้องมายัง สมศ. โดย  
สมศ. จะส่งคณะผู้ประเมินไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย ในช่วงเปิดภาคเรียน และมี
ก าหนดเวลาน้อยสุด 1 วัน (ยกเว้นกรณีจ าเป็น ให้ท าเรื่องเสนอมาเพ่ือ สมศ. พิจารณา) โดยใช้หลักการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษายึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้
หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน้นการตรวจหลักฐานที่ไม่ใช่บุคคล (ยกเว้นกรณีจ าเป็น) ตรวจหลักฐาน
ตามตารางนัดหมาย ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา 
  5.3 ประโยชน์ของการประเมินคุณภาพภายนอกและแนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้ มีดังนี ้
 5.3.1 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้ฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาในการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.3.2 สถานศึกษาและหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนและ
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ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนด และสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.4 สมศ. พัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยระยะแรกประเมินจาก SAR ของสถานศึกษา แบ่ง
ผลการประเมิน SAR ออกเป็น 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง” และระยะท่ีสองเป็นการตรวจเยี่ยม 
(Site Visit) เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา โดยผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit)  
มี 5 ระดับ คือ “ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง” 

ตอนที่ 6  ผลลัพธ์จากการน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
รูปแบบที่ 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิด 

พาท า  (Participatory: KACIL)  
ความเป็นมา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
12 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบและนวัตกรรม 
ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน เพ่ือบูรณาการการจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีมาตรฐาน มีระบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะ
น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบและมาตรฐานการนิเทศการศึกษา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการกระบวนการร่วมคิด พาท า เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
ปัญหาที่พบจากการนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะส าคัญของการมีส่วน
ร่วมที่อยากให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คือ 1. ร่วมกันคิด ศึกษาบริบทความเป็นตัวตนของสถานศึกษา 2. ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน 
เป้าหมายความส าเร็จที่อยากให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3. ร่วมกันด าเนินการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบบร่วมคิด  พาท า (Participatory: 
KACIL) ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาออกแบบ
ขั้นตอนการนิเทศ  5 ขั้นตอน คือ  
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ขั้นที่ 1  ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ( K : Knowledge) คือ การด าเนินการให้
ความรู้ ค าชี้แนะจากศึกษานิเทศก์ เพ่ือช่วยให้ครูน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือ
ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติ เพ่ือก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  และก าหนดเป้าหมาย ในรูปแบบ
ของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ทั้ง 3 ด้านคือ เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือสร้างงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุข รวมทั้ง ด าเนินการตามขั้นตอนของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 ขั้นที่  2  ร่วมฝึกปฏิบัติจริง  คือ ( A : Action ) การน าความรู้ที่ได้รับมา ไปปฏิบัติจริง โดยการร่วมมือกัน
ท างาน การร่วมคิด พาท า ก าหนดมาตรฐานการศึกษา การก าหนดค่าเป้าหมาย ใน 3 ลักษณะคือ 

2.1 การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ความสามารถ
ที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ 1 แบบร่วมคิด พาท า 

2.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสูง 

2.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนให้การเสริมแรง  
ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวอย่าง การน ามาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้เรียนรู้  
(Learner Person) 
เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิต 
ที่ดี  

1.1.1 มีความสามรถในการอ่าน     
ก า ร เ ขี ย นสื่ อ ส า ร และกา รคิ ด
ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  
 
 
 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
1.1.6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถ
น าเสนอรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและ
การพูด 
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า IS2 ได ้
3.นักเรียนสามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  ในชั้น
เรียนและกิจกรรมที่หลากหลายได้
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
ผู้เรียน 
4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล
หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
5.นักเรียนสามารถใช้ โค้ดดิ้ง (Coding) 
ในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อ
แก้ปัญหาได้ 
6.นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7.นักเรียน มีความรู้และความสามารถ
พิเศษในด้านดนตรีและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 
8.นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานในด้านการเกษตร การช่าง 
คหกรรม เป็นต้น 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator)  
เพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 

1.1.3. มีความสามรถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4 ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

1. นักเรียนทุกคนสามารถท าโครงงาน
จากการเรียนรู้ได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถน า
ความรู้ จ ากการ เรี ยน  IS มาสร้ า ง
นวัตกรรมได้ 
3 .  นั ก เรี ยนร้ อยละ 20 มีผลงาน
นวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
4. นักเรียนมีผลงานนวัตกรรม เข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติ หรือ นานาชาติ 
5. นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบค้นข้อมูล และ น าเสนอผลงานของ
ตนเองได ้
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 
สามารถสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น
ได้  
7. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพ่ือใช้
ในการศึกษาต่อ 

พลเมืองที่ เข้มแข็ง (Active 
Citizen) เพื่อสันติสุข 

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี “มีวินัย  ใจอาสา  
ใฝ่หาความรู้” ในระดับดี  
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

3.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณี และวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของไทย 
4.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภา
นักเรียน และเคารพกฎ กติกาตามวิถี
ประชาธิปไตย 
5.นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
6.นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
7. นักเรียนร้อยละ 90 มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
 ขั้นที่ 3 ร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (C :Coaching and monitoring and evaluation ) 
คือ การนิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารูปแบบการนิเทศในครั้งนี้ 2 
รูปแบบ คือการนิเทศที่สถานศึกษา และการนิเทศจากเอกสารที่สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ส่งแบบนิเทศ ติดตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
สถานศึกษาจะต้องแนบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ ท าการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
สอดคล้อง ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่และแห่ง ตลอดจนบันทึกการนิเทศ พร้อมข้อเสนอแนะ กลับไปยัง
สถานศึกษา 
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 ข้อค้นพบจากการนิเทศ  
   ข้อค้นพบจากการแบบนิเทศ ติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 98 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดการ
น าเสนอข้อค้นพบดังนี้ สถานศึกษาท่ีส่งมาตรฐานของสถานศึกษา จ านวน 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.92% 
สถานศึกษาไม่ได้ส่งมาตรฐานของสถานศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.08% สถานศึกษา
ด าเนินการได้ถูกต้อง/สอดคล้อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้  จ านวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.32% 
สถานศึกษาด าเนินการได้ค่อนข้าง ถูกต้อง/สอดคล้อง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จ านวน 14 โรงเรียน  คิด
เป็นร้อยละ 14.14% สถานศึกษาด าเนินการไม่ถูกต้อง/ไม่สอดคล้อง ควรเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจ จ านวน 
45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 45.45% 
 ขั้นที่ 4 ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ( I: Inspiration ) คือ สร้างแรงจูงใจว่าการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสถานศึกษาที่จะต้องมี
ส่วนร่วมในการก าหนดความเป็นมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนเก่ง เกิดจากครูเก่ง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ขั้นที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( L: Learning and Sharing Knowledge ) คือ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนตัวอย่างที่ด าเนินการ ให้เป็นตัวอย่างให้แก่กัน 
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ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 1. สถานศึกษาที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีความพึงพอใจ โดยเฉพาะการพัฒนาการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนได้รับรางวัล IQA AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยมการด าเนินงาน
ระดับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 
 2. สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้น าผลการนิเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนเกิดผลการปฏิบัติที่ดีเลิศในด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ผลงานนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิด พาท า  ได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนครู จากผู้ปกครองนักเรียนสามารถใช้น าเสนอเป็นผลงานโรงเรียนในการแข่งขันงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรือนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ มากมาย หลายโรงเรียน เช่น 
การแข่งขันโครงงานของนักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  เป็นต้น 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และติดตามประเมินผล   

2. ครูผู้สอนได้รับประโยชน์โดยตรงในการที่จะน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือจะพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของขาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผ่านการประเมินคุณภาพ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และมีทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551   

5. เป็นสารสนเทศส าหรับศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
ปัจจัยความส าเร็จ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการการพัฒนาระบบการกระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิด พาท า (Participatory: KACIL)ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้แก่  

1. ผู้บริหาร ให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการก าหนดนโยบายไว้ชัดเจนและจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

2. ครูผู้สอน  มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ และมีความพยายามที่จะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ    



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

51 

3. การพัฒนาบุคลากร  ได้จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าให้บุคลากรมีการร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

4. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เป็น
อย่างดี  ช่วยเหลือในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในเรื่องแหล่งเรียนรู้ 
เป็นวิทยากรแก่นักเรียน  และสนับสนุนการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 

5. นโยบายของโรงเรียน ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และน าผลการประเมินตนเองมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 บทเรียนที่ได้รับ   
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการยอมรับจากชุมชนมาก

ยิ่งขึ้นและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะ การเรียนรู้หลาย ๆ ด้านอย่างหลากหลาย โรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่ง
น าไปสู่ ความส าเร็จโรงเรียนต้นแบบรางวัล IQA  AWARD ระดับประเทศ และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด
เป็น ท าเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถน าทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้      

3. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลงานที่เกิดแก่ผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและ
สร้างสันติสุข ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมระหว่างการพัฒนาระบบการกระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยใช้

กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิด พาท า (Participatory: KACIL) เช่น การทัศน์ศึกษาดูงานและจัดถอดบทเรียนจาก
การด าเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแก่สถานศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. ควรศึกษารูปแบบกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมส าหรับ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนิเทศให้เหมาะสมแต่ละ
สถานศึกษา 
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  รูปแบบที่ 2 การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติผ่านระบบการประกันคุณภาพ 
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  

ความเป็นมา 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายใน
การจัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาและใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
คือ การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับ และประเภท การศึกษา
ของสถานศึกษาและให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท า
หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็น อ่ืน ๆ ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา (มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561, 2562 
: 2-3) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด
ไม่ได้มาตรฐานตามทีก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหน้าที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่น าผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไม่สามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ได้ รวมถึงไม่ทราบรูปแบบวิธีการน าผล
ประเมินไปใช้หรือไม่ทราบว่าจะต้องน าไปใช้อย่างไร ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักพบในสถานศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจาก
สถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาด อ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย และส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (รายงานผลการ
ประเมินผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560, โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนเล็กพิเศษ โรงเรียนเล็ก, 2561 : 5) ใน
ปีการศึกษา 2562 ด้วยจ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 มีจ านวนมากถึง 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 143 แห่ง 
ดังนั้น การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาขนาดเล็กได้ตระหนักเข้าใจถึงหลักการและแนวคิด การน าผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็ก น าไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่สัมฤทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีจ านวนแต่ละแห่งมีจ านวนน้อย จึงสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจได้รวดเร็วและท่ัวถึง ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

53 

วิธีการด าเนินงาน 
  การน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กให้เกิดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ได้ยึดแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)  

ขั้นตอนที่ 2  การน าผลการประเมินมาใช้โดยกระบวนการ PLC  
ขั้นตอนที่ 3  การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทาง Active 

learning 
          ขั้นตอนที่ 4  การนิเทศ ติดตาม คุณภาพและมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ (นิเทศ 4.0) 

 
แผนภาพที่ 4 แนวคิดการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติผ่านระบบ 

การประกันคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
          ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกและวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์
ของตนสอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม สถานศึกษาสร้างความตระหนัก 
ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกและวิเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ตามรายมาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2  การน าผลการประเมินมาใช้โดยกระบวนการ PLC  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน การมีเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
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ภายในโรงเรียน จัดท าแผนงานและด าเนินงานตามปฏิทิน PLC ครูจับคู่นิเทศ Buddy  (โดยใช้เทคนิค Lesson 
Study ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน Plan, Do, See ครูน าผลการประเมินมาตรฐานที่อยู่ระดับคุณภาพพอใช้ 
หรือปรับปรุง ร่วมเขียนแผนแบบ Active Learning ร่วมกับคู่นิเทศ Budy นน าไปจัดการเรียนการสอ โดย
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนร่วมสังเกตการสอนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (ครูได้รับการสังเกตการสอน 
1 ครั้ง /ภาคเรียน/คน)  ศึกษานิเทศก์ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยร่วมวางแผนการสอน  สังเกต 
การสอน สะท้อนผลการเรียนรู้และเยี่ยมชั้นเรียนร่วมกับคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 3  การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวทาง Active 
learning 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล  และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
แนวทาง Active learning จนครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง 
Active Learning  
          ขั้นตอนที่ 4  การนิเทศ ติดตาม คุณภาพและมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ (นิเทศ 4.0) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตร 
ด าเนินการตามระบบและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูนิเทศผลการด าเนินงานตนเองใน
ระบบนิเทศ 4.0 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศครูและรายงานผลการนิเทศในระบบ นิเทศ 4.0 ศึกษานิเทศก์ 
ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ (นิเทศ 4.0) และน าข้อมูลที่ได้จากการนิเทศตนเองของครู การนิเทศโดยผู้บริหาร วาง
แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
   สถานศึกษามีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าผลการประเมินไปใช้ ทั้งระหว่างประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็กและต่างประเภท ก่อให้เกิดเครือข่ายร่วมพัฒนาและเป็นการสร้างเสริมก าลังใจในการ
ท างาน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน สถานศึกษามีวัฒนธรรมการท างาน
เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
   ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและมีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตามแนวทาง Active Learning จนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามทักษะ
ศตวรรษที่ 21  การจัดกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาที่มีขั้นตอนและเป็นระบบ มีหลักฐานร่องรอยเชิง
ประจักษ์ ส่งผลให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การจับคู่ Buddy ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนท า
ให้เกิดมี Model Teacher เป็นการส่งเสริมให้ครูมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การรวมพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ช่วยสร้างให้ครูเป็นครูมืออาชีพ 
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 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจากการปฏิบัติ
จริง มีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะและความรู้ที่จ าเป็น
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
1. สถานศึกษาขาดคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงาน ดังนั้นเมื่อได้ก าหนดกรอบการ

ด าเนินงานที่ชัดเจนควรจัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินงาน เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
2. บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความส าคัญกับผลการประเมินซึ่งมีความเชื่อว่าพัฒนาการของผู้เรียนขึ้นอยู่

กับปัจจัยอื่นมากกว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนแบบเข้ม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
1. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนหรือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอ่ืน 
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลาย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสร้างเวทีเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในวงกว้าง  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีรางวัลหรือเกียรติบัตร เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่สถานศึกษา 

ผู้บริหาร และครู ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมต่อไป 

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
      โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนมหาไถ่เมืองพล) 

1) ความเป็นมา  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา  
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลจึงได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561 มาเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา  และจัดท าเกณฑ์ของมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าของแต่ละระดับชั้น  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษาให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้าง 
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้กับประเทศ 

2) วิธีการด าเนินงาน 
2.1  สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพผู้บริหาร  ครู  และผู้เรียน 

โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 มีการด าเนินการ ดังนี้  
1   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศค่า 
     เป้าหมาย 
2)  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี  
     (2563 – 2566)  
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3)  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาผ่านแผนปฏิบัติการ 
     โรงเรียนประจ าปี 
4)  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5)  มีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
     มาตรฐานการศึกษา 
6)  มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
7)  มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของตนเอง คือ “ภาษาดี มารยาทดี  
มีวินัย” โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โปรแกรมภาษาอังกฤษในห้องเรียน IEP (Intensive English Program) และ ECP (English Conversation 
Program) มีครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านภาษา จากสถาบัน KOOL ENGLISH ACADEMY  และ  MAKE 
A WIT CO.,LTD  และมีซิสเตอร์คณะดอมินิกันจากประเทศฟิลิปปินส์  มาสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น กิจกรรม  English Drill  กิจกรรมท่องค าศัพท์  กิจกรรม Say Hi Tuesday  เป็นต้น   

 

 

 

     

ด้านการส่งเสริมมารยาทและระเบียบวินัยของผู้เรียน  โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยก าหนดในอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ภาษาดี มารยาทดี มีวินัย”  รวมทั้งก าหนดในวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  

     

นอกจากโรงเรียนจะมีครูเป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรมแล้ว  ยังมีวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ด้วย โดยกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นผู้เรียนในด้านการปฏิบัติสมาธิ การ
ฝึกระเบียบ มารยาททางสังคมต่าง ๆ  
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กิจกรรมสังเกตและจดจ า กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ฝึกผู้เรียนด้านระเบียบวินัย ภาวะ
ผู้น าและเป็นผู้เรียนที่มีจิตอาสา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ผ่านโครงการส่งเสริมความกตัญญู เช่น กิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมความซื่อสัตย์การบันทึกการท าความดี  กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย  กิจกรรมทุกกิจกรรมโรงเรียนได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู รวมทั้งมีจิตใจที่จะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

     

2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีเครือข่ายความร่วมมือ 
และสร้างชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ คณะครู ผู้ เรียน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนมี
เป้าหมายมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ   

     

โดยผู้บริหารโรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เช่นกิจกรรมก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  จัดท า
แผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเอง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และรายงานผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  จัดให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดภัยภัยมีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับผู้เรียน ผู้ปกครอง โดยมี
งานพัฒนาอาคารสถานที่ งานจัดสวนหย่อม งานซ่อมบ ารุงต่าง ๆ งานสาธารณูปโภค  งาน Big Cleaning Day  
นอกจากนี้ โรงเรียนมีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการปฏิบัติของผู้เรียน รวมทั้งความรู้ ความสามารถของผู้บริหารทุก
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ระดับในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตลอดจนการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
ด าเนินงานตามแผนงาน มีการประเมินผล มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน PDCA เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดอัตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต  จัดอบรมยกระดับจิตใจครูโรงเรียนคาทอลิก  จัดค่าย
คุณธรรมบุคลากรครู  ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน / 
กิจกรรม เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   กิจกรรมสะเต็มศึกษา  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงงาน  ฝึ กให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และผู้เรียนขยายความคิดสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

       

พัฒนาครูใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้องกับ
สาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้  โดยกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้  พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการวัดผล ประเมินผล เพ่ือน าความรู้มาปรับปรุงเครื่องมือการวัดผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมประเมิน
แผนการจัดการเรียนการสอนและนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูเข้าศึกษาต่อและท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง  จัดสวัสดิการให้ครู
ทุกคนอย่างเหมาะสมด้านอาหารกลางวัน วันเกิด  วันคริสต์มาส ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทุกปี การด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ ความเหมาะสมของหลักสูตร  โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  ดังนี้  หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2563) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช  2560)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2563)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560 การ
จัดการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยี  ทรัพยากรการเรียนรู้และการประเมินการเรียนการสอน  โดยจัดให้มีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

59 

3)  ผลที่เกิดขึ้น 
คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา 

1. ผู้เรียน เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน
และสมดุล สนใจเรียนรู้และ
ก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมตามวัย 

ผู้เรียนมีความขยัน ประหยัด เสียสละและ 
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ มีความรู้พ้ืนฐาน
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา การค านวณ  
มีเหตุผล มีนิสัย และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพใน
ความงามรอบตัว 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
    นวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง ผู้เรียนสามารถแยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสารักท้องถิ่นและ
ประเทศ 

4)  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
4.1 ปัญหาอุปสรรค ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ 

จัดเก็บข้อมูล การแปรผลข้อมูล และการท าเครื่องมือเพื่อวัดผลประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
4.2 แนวทางแก้ไข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษา  เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา ให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
      5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา 

5.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพ  ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล  น าระบบการก ากับ นิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตร  มาใช้ควบคู่
กับการนิเทศแบบสังเกต มีการก ากับนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

5.1.2 การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดในด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการท างานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 

5.1.3 กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้และการส่งเสริม ควรก าหนดแนวทางในการส่งเสริม 
โดยใช้นวัตกรรมหรือกลยุทธ์อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
      5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

5.2.1 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  ควรเพ่ิมเติมการใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  เพ่ือประเมินผลการด าเนินการด้านบริบท ด้านปัจจัย  ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต 
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5.2.2 การก าหนดรูปแบบพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ควรก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานของการประเมินภายนอก รอบที่ 5 จะท าให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานของชาติ 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) 
1) ความเป็นมา การจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) ตามท่ี

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมการทัศนศึกษา และการให้บริการ
สารสนเทศ (ICT)  

โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองตระหนักถึงความส าคัญในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ต้องเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองจึงได้ด าเนินการศึกษา
แนวทางการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องตาม
หลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง พัฒนาความสามารถของตนเองได้ตามศักยภาพ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ได้ขอความร่วมมือจาก
ทางคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  พัฒนาทักษะด้านความรู้  ความสามารถ  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานชาติ คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง น าพาประเทศชาติสู่ความ
มั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 

2) กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรพัฒนาทักษะทางวิชาการ) 
2.1 สถานศึกษาด าเนินการศึกษาแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2.2 สถานศึกษาด าเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วย
ตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบาย
ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของ
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ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมซึ่งสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 2.3 สถานศึกษาได้บันทึกข้อตกลง 
เ พ่ื อยกระดั บคุณภาพการศึ กษา 
ระหว่าง คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียน
เทศบาลหลักเมือง ในการที่ จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย แ ล ะ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลหลัก
เมือง และร่วมพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี
ความสามารถทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ พร้ อมทั้ ง ผลั กดั น 
ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบ และ

จัดการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจเต็มศักยภาพของผู้ เรียน จึงได้ร่วมกันวางแผนกับคณะผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้ส่งบุคลากรเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.4 สถานศึกษาจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียนอย่างรอบด้าน ร่วมกันศึกษา
กรอบผลลัพธ์ที่มาตรฐานชาติต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้คุณครูทุกคนได้เข้าใจและรับทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตน สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนตาม  
กรอบมาตรฐานชาติ 
 
 
 
 
 
 

2.5 สถานศึกษาด าเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีตรงตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสถานศึกษา 

2.6 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2.7 สถานศึกษาสรุปแนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษาจะ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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2.7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) 
2.7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี) 
2.7.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน (ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน) 
2.7.4 กิจกรรมการให้บริการ ICT 

2.8 สถานศึกษามอบหมายให้บุคลากรครูผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ 
กิจกรรม 

2.9 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3) ความเชื่อมโยงของมาตรฐานชาติกับโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการ) 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) มีรูปแบบ เน้นการจัดกิจกรรมมุ่ง

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นผู้เรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน 
เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถปรับตัวให้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้อ งค์
ความรู้ ทักษะและเจตคต ิจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือช่วยให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ัน ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง 
เทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติพ.ศ. 2561 ใช้เป็นมาตรฐานในการก าหนดกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยก าหนด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้นักเรียนมีคุณลักษณะขั้นต่ า 3 ด้าน คือ 1)ผู้เรียนรู้ 2)ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3) พลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งผลลัพธ์นี้เป็นคุณลักษณะของคนไทยในยุค 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานชาติ พ.ศ.2561 จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยการจัด
กิจกรรมในรูปแบบของการเข้าฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในแต่
ละฐานคุณครูจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะ จัดเตรียมสื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ ไว้ให้ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกทักษะการทดลองและวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง รอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการคิดสร้างสรรค์สามารถน าหลักกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
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สร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลงานของตนเองได้ บนพ้ืนฐานของความพอพียง ความพอประมาณ ท างานตาม
ความสามารถของตนเอง และเป็นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ในสังคมอย่างมีความสุข น าความรู้มาพัฒนาสังคม ดูแลทรัพยากรท้องถิ่น มีจิตส านึกในการช่วยพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

2) วิธีด าเนินงาน 
2.1 จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรม

พัฒนาทักษะทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 

2.2 จัดท าและขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.3 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ) ประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
  2.3.1 อบรมนักเรียน เรื่อง “ทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้” 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกเข้าฐานการเรียนรู้ ที่ทางคุณครูได้จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ไว้ให้
ฐานการเรียนรู้ แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 

 - ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 มีทั้งหมด จ านวน 8 ฐาน ดังนี้ 
1. ฐานพัดลมขี้เซา พัดลมกินจุ 
2. ฐานตัวเรา  
3. ฐานตัวต่อ แสง สี สดใส 
4. ฐานเส้นลวดแสนกล 
5. ฐานแม่เหล็กและขดลวดวิเศษ 
6. ฐานลูกบอลขี้เกียจ ลูกข่าจอมดื้อ รูปทรงวิเศษ 
7. ฐานฟองสบู่สีสวยด้วยแรงตึงผิว 
8. ฐานสัญลักษณ์ในชีวิตประจ าวัน 
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- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีทั้งหมด จ านวน 10 ฐาน ดังนี้ 
1. ฐานแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. ฐานแรงและการเคลื่อนที ่
3. ฐานกล้องจุลทรรศน์แบบมือถือ 
4. ฐานไฟฟ้าและตัวน า 
5. ฐานแสงและการมองเห็น 
6. ฐานบวก ลบ คูณ หาร และแก้สมการคณิตศาสตร์ 
7. ฐานวัดความสูงของตึก 
8. ฐานหุ่นยนต์ด าน้ า 
9. ฐานภูเขาไฟระเบิด 
10.ฐานสายน้ าสีรุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ความคาดหวัง 
3)  

 3.1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาค าตอบด้วยตนเองเป็นผู้รอบรู้ ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 ผู้เรียนมีทักษะด้านความการคิดสร้างสรรค์ รู้จักการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาบูรณาการ   
พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 

3.3 ผู้เรียนมีจิตส านึกในอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้ความเป็นประชาธิปไตย เป็นพลเมืองไทยที่ดี 

4) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
4.1 ผู้บริหารได้ชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

คนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
4.2 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความ

ทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.3 ครูได้ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญาและแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.4 นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
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4.5 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทดลอง ค้นคว้า หาค าตอบด้วยตนเอง 
4.6 นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อธิบายความรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ และสามารถ

คิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได ้
4.7 นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง 
4.8 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
4.9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 
4.10 ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม และ

ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาและชุมชน 

5) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
5.1 เวลาที่เข้าฐานแต่ละฐานมีน้อยเกินไป นักเรียนต้องเร่งรีบปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ยังไม่ค่อยมีทักษะในการทดลอง 
5.3 สื่อ อุปกรณ์ในบางฐานเป็นวงจรไฟฟ้า คุณครูต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของ 

นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
5.4 นักเรียนมีจ านวนมาก ฐานการเรียนรู้มีน้อย ส่งผลให้นักเรียนแย่งกันปฏิบัติกิจกรรม  

ไม่มีระเบียบวินัย 
6) ข้อเสนอแนะ 

6.1 เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพ่ือจะได้มีเวลาในการศึกษาหาความรู้ของแต่ 
ละฐานได้มากยิ่งขึ้น 

6.2 เพ่ิมฐานการเรียนรู้ให้มากข้ึน 
6.3 จัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลสม่ าเสมอ เพ่ือฝึกทักษะ

การศึกษาค้นคว้า และทดลอง 
6.4 ส่งเสริมทักษะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
6.5 จัดกิจกรรมบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือน เช่น การแข่งขัน

ตอบปัญหาทางวิชาการ การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก สังกัดเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

1) ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ด าเนินการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการต่อยอดการพัฒนาเป็นโครงการส่งเสริม    
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดในการ
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ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ ตามวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ ทราย น้ า ต้นไม้ รวมทั้งวัสดุที่เหลือใช้ในพ้ืนที่ 
โดยแบ่งการเล่นออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ 1) สระน้ าอิน-จัน 2) ฐานสระทารก 3) ฐานค่ายกล SPIDER MAN 
4) ฐานเรือสลัดลิง และ 5) ฐานหัดว่ายน้ า ซึ่งเป็นฐานที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กปฐมวัย 2-5 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กปฐมวัยจะได้รับการส่งเสริมและมีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาโดยแนวทางการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จะใช้แนวคิดตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 
คือ การร่วมมือขององค์กร และสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปริก สังกัดเทศบาลต าบลปริก อ า เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท และ
งบประมาณจากเทศบาลต าบลปริก อีกจ านวน 300,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา จ านวน 5 ฐาน จนแล้วเสร็จ และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก จ านวน 46 คน ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งท าให้สามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561ที่ก าหนดผลลัพธ์  
ที่พึงประสงค์ในระดับการศึกษาปฐมวัยว่า “มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท า
สิ่งต่าง ๆ  ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ” และปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริกถือเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ือท าหน้าที่ฝึกอบรมและ
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ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างและบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

2) วิธีการด าเนินงาน 
 2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ให้แก่ เทศบาลต าบลปริก 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ านวน 100,000 บาท และเทศบาลต าบลปริกใช้งบประมาณของตนเอง  
อีกจ านวน 300,000 บาท เพื่อด าเนินการจัดซื้อวัสดุส าหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 2.2 เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา  ภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้แรงงานจากชุมชนในท้องถิ่น ตามหลัก “บวร” โดยไม่ได้จ้าง
แรงงาน ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จ านวน 5 ฐาน 
 2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก ด าเนินการเปิดใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทักษะวิชาการของครูผู้สอนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นที่มีแบบแผน โดยบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้แต่
ละสัปดาห์ ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้มี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

3) ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
 3.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญในเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษา
ของเด็กในระดับปฐมวัย รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวให้กับสถานศึกษา
ในสังกัด 
 3.2 ครูผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่น
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างมีแบบแผน 
 3.3 นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อามรมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ฝึกการแก้ปัญหา ใช้จินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาสมอง รวมทั้งมีความสุขจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่ านกิจกรรมการเล่นสนาม 
เด็กเล่น สร้างปัญญา 
 3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชน ในพ้ืนที่ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และ
พบปะกัน อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการน าเด็กไปเล่นในสถานที่ต่าง ๆ และสร้างโอกาส ความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  

4) ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปริก ได้จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อีกท้ังด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสอดแทรกบริบทของท้องถิ่น โดยได้
ใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุ่งเน้น
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านการเล่น อย่างมีความสุข เพ่ือให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ-สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในระดับการศึกษาปฐมวัยว่า “มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจ
เรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ” 

  4. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กระทรวงมหาดไทย (ตชด.)  

       แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
1)  ความเป็นมา 

 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มี  
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) สามารถท าการรบได้อย่างทหาร  
ในลักษณะชุดรบขนาดเล็ก 2) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างต ารวจ และ 3) พัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน งานให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเป็นภารกิจส าคัญตามคุณลักษณะข้อ 3 โดยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ก่อตั้งเป็น 
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2499 มีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการศึกษา ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถ
เข้าไปจัดตั้งโรงเรียนได้ และเพ่ือสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงปลูกฝังความเป็นคนไทยให้กับ
เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารบริเวณรอบชายแดนของประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2) วิธีการด าเนินงาน  

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น  220 โรงเรียน  โดยได้ก าหนดปรัชญาของโรงเรียนว่า “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผล
ความม่ันคง” เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน นอกจากการจัดการเรียน
การสอนให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแล้ว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เ พีย งและ โค ร งก ารตามพระราชด า ริ  ต ามแผน พัฒนา เ ด็ กแล ะ เ ย าวชน ในถิ่ น ทุ ร กั น ด า ร  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ฉบับที่ 5  
พ.ศ.2560-2569 มาด าเนินการในโรงเรียน และน าความรู้จากการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริมา
บูรณาการควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวม 8  โครงการ คือ 

(1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งเน้นให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันท า
การเกษตรในโรงเรียน และน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน การด าเนินโครงการนี้นอกจากจะ
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ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน เพ่ือลดภาวะทุพโภชนาการแล้ว ยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้
ทางด้านโภชนาการและทักษะด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อีก กิจกรรมที่ส าคัญ 
คือ การผลิตอาหารประเภท ผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง ไก่ ไข่ ปลาและเห็ด เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบ
ผสมผสานและชีววิธีท าให้มีผลผลิตที่หลากหลายและหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนการ
ประกอบอาหารของโรงเรียนและการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน หากมีผลผลิตเหลือจาก
ความต้องการจะน ามาแปรรูปและถนอมอาหารเพ่ือเป็นสินค้าจ าหน่ายให้กับชุมชนต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้               
ความเข้าใจในวิชาการและมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน รวมถึง
การปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นต้น 
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  (3) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือต้องการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนเพ่ือความอุดม
สมบูรณ์ และความสมดุลของธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรของท้องถิ่น  กิจกรรมที่ส าคัญคือ การปลูก
ไม้ใช้สอย การใช้อินทรีวัตถุในการปรับปรุงบ ารุงดิน  และลดการใช้สารเคมี การสาธิตและส่งการการปลูกและ
ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมือง รวมถึงการพัฒนาป่าชุมชน และการบริหารจัดการน้ า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษา 
ในระดับสูงตามระดับสติปัญญาและความเหมาะสม เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ส าหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การคัดเลือกนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  โดยจัดการอบรมและการสอนเสริมในช่วงปิดภาคเรียน  
การแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน  รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพตามคุณวุฒิของนักเรียน  
เป็นต้น 
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(5) โครงการฝึกอาชีพ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือฝึกอาชีพให้กับศิษย์ปัจจุบัน และ 
ศิษย์เก่า โรงเรียน ตชด. ที่ไม่อาจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยเน้นอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ  
กิจกรรมที่ส าคัญ คือ การขอรับการสนับสนุนวิทยาการจากหน่วยงานของรัฐเอกชน มาฝึกอบรมและให้ความรู้
ด้านอาชีพ และฝึกทักษะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

 
 
 
 
 
 

(6) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้กับนักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการดื่มน้ า
เสริมไอโอดีน  การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกวัน รวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคขาดสารไอโอดีน โดยการตรวจคอพอกในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาทุกคน  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

(7) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า ความส าคัญของการปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน   
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จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2534ให้ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์
ให้กับกลุ่มเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมที่ส าคัญ คือ จัดการเรียน การสอนวิชาสหกรณ์   
ฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการเกษตร 
ฯลฯ  รวมถึงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่างเป็นต้น 

 

 

 

 
 

(8) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นโครงการที่เริ่ม
ด าเนินการจากการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี การส่งเสริมให้
หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการ 
ที่เหมาะสมกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การให้บริการการดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมโภชนาการ 
การดูแลสุขอนามัยหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฯลฯ  โดยด าเนินการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านทั้งนี้รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อาหารเสริม
และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
 

 
 
 
 
 

3) ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือเป็นรูปแบบของโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยก าหนดลักษณะการด าเนินการให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็น “ศูนย์กลาง
ชุมชนชายแดน” ใน 4 สถานะ คือ สถานะที่เป็นศูนย์บริการประชาชน ในด้านการศึกษาแลการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานสถานะที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และในสถานะที่โรงเรียนเป็นศูนย์ข้อมูลและการประสานงานชายแดน  
ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 
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 ประเด็นแรกเรื่องลดความเหลื่อมล้ า ความเสมอภาค 
  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   ด าเนินการภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ  โดยไม่เลือกกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเด็กเหล่านั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็
ตาม เด็กทุกคนเมื่อได้เข้าสู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแล้ว และต้องได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ   จะต้องได้รับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยเด็กเหล่านี้จะต้องได้รับความรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้ และ
การเรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต ผ่านหลักสูตรบูรณาการงานโครงการตามพระราชด าริ ฯ ซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวน
ไม่น้อยกว่า  100 ตัวชี้วัด   ซึ่งทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและงานโครงการตามพระราชด าริ ฯ 
ทั้งสองอย่างนี้เมื่อน ามาบูรณาการร่วมกัน  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเป็นความเคยชิน จน
สามารถน าความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน เท่ากับเป็นการสร้าง
ทักษะชีวิตให้กับเด็กโดยไม่รู้ตัว 

  แผนภาพที่ 5 การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4   
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 กระบวนการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
ส าคัญ  ได้แก่ ฐานกาย คือ การกินอ่ิม นอนหลับ ฐานใจ คือ การฝึกระเบียบวินัย ความเข้มแข็งอดทน
ความสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต  และกล้าที่จะเผชิญกับปัญหา และฐานสังคม คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจของ
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
  ในการด าเนินการภารกิจทั้ง 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนสอนและการด าเนินงานโครงการ 
ตามพระราชด าริฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจะได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง 
ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ปัจจุบันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ยังท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการความรู้โครงการ
ตามพระราชด าริ ให้กับบุคลการจากหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากการเข้าถึง โดยให้เด็กเป็นศูนย์การกลางในการเรียนรู้ โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการท างานตามภารกิจของต ารวจตระเวนชายแดน คือ การรักษาความมั่นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดน  
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4) ประเด็น แหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  (1) ด้านการเรียนรู้นวัตกรรม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้มีการปรับวิธีการเรียนจัด  
การเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือลดความแตกต่างในเรื่องของศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตร ท าให้เด็กมีความรู้ที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ด้านชีวิตและอาชีพ เด็กเหล่านี้เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว จะไปศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพตามท่ีต้องการ และหากไม่ได้ศึกษาต่อ ก็จะน าความรู้และทักษะของงานใน
โครงการตามพระราชด าริ เช่น การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
อยู่ในภูมิล าเนาของตน  

(3) ด้านสารสนเทศ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีบุคลากรครูที่ท าหน้าที่สอบไม่ครบทุก
กลุ่มสาระ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู จึงมีความจ าเป็นต้องน าระบบการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ได้
ร่วมกันศึกษาวิจัยกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเบื้องต้นได้ท าการวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ที่มีความแตกต่างในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

        5. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

 การตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดพลมานีย์ ส านักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ  ตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพลมานีย์ ส านักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

1) ความเป็นมา  
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเปรียบได้กับแผนที่ซึ่งครูผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือใน 

การจัดศึกษาให้มีคุณภาพ มองเห็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ    ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงถือเป็นหน้าที่หลักอันส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้องหาแนวทางส่งเสริมให้ครู
ผลิตหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพ                 
การจัดการเรียนการสอนของครู การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละ
บุคคล  
          คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพ 
โรงเรียนวัดพลมานีย์ จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครบทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร 
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2) วิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ขั้นการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษานโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขต ส านักการศึกษา 
และกรุงเทพมหานคร ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน  
การพัฒนาโครงการ 

2.2 ขั้นการเตรียมการ ประกอบด้วย การจัดท าโครงการ น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ ประชุม
ชี้แจง จัดท าโครงการ แต่งตั้งคณะท างาน 

2.3 ขั้นการด าเนินการ ประกอบด้วย 1) การทบทวนผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 2) แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 3) รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์หลักสูตร  
4) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ 5) น าหลักสูตรไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 ขั้นติดตามการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกในระหว่างการด าเนินโครงการ 
2.5 ขั้นการประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ สรุปผลการประเมิน และจัดท ารายงาน

น าเสนอฝ่ายบริหาร 
 โดยการด าเนินการ จะมุ่งเน้นทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการ และสามารถน าไปใช้จริง ผ่านการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
และมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

ตัวอย่างการทบทวนหลักสูตร เช่น โครงการโรงเรียนธนาคารเพ่ือการออม ซึ่งด าเนินการทั้งใน
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัย ได้ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยโดยน า
โครงการโรงเรียนธนาคารเพ่ือการออมมาบูรณาการในหน่วย “หนูน้อยรักการออม (เงิน)” ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเงินประเภทต่าง ๆ เงินเหรียญ ธนบัตร ค่าของเงินแต่ละประเภท การน าเงินไปใช้ที่เหมาะสมกับวัย 
รวมทั้งการออมเงินกับโรงเรียนธนาคารเพ่ือการออม  

ในส่วนของระดับประถมศึกษา ได้มีการเชื่อมโยง บูรณาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของเงิน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ในทุกระดับชั้น เกี่ยวกับเรื่องเงิน ค่าของเงิน 
การบันทึกรายรับรายจ่าย การออมเงิน การน าเงินไปใช้อย่างรู้คุณค่า การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเงิน นักเรียนสามารถเขียนใบฝากเงินได้
ด้วยตนเองและน าเงินที่เก็บออมไปฝากกับโรงเรียนธนาคารเพ่ือการออม  

ขั้นตอนด าเนินการโรงเรียนธนาคารเพ่ือการรออมหลังจากการทบทวนหลักสูตร ประกอบด้วย          
1) การประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรเพ่ือเข้ามาติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมือนธนาคารจ าลอง 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนฝ่ายครู และรับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคารฝ่ายนักเรียน เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคาร
มาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าวิธีการด าเนินงานโรงเรียนธนาคาร พร้อมจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ
โรงเรียนธนาคาร 3) ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ได้รับทราบ และก าหนดวันรับ-
ฝากเงินของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และ 4) นักเรียนเปิดบัญชีเงินฝากกับเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
โดยเปิดบัญชีขั้นต่ า 50 บาท ฝากข้ันต่ า 5 บาท 
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จากการด าเนินโครงการ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบการท างานของธนาคาร การจัดท าบัญชี  
รับ-จ่ายของตนเองอย่างเป็นระบบ รู้จักประหยัดอดออม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการวางแผนทางการเงิน วาง
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทีม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ให้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกระดับชั้น เพ่ือเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ในอนาคต โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนี้ 

• ระดับการศึกษาปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการจากประสบการณ์จริง มีความสนใจ
เรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสมวัย โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเงินประเภทต่าง ๆ เงินเหรียญ 
ธนบัตร ค่าของเงิน การน าเงินไปใช้ที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการออมเงิน โดยทั้งครูและผู้ปกครองจะเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุน  

• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผู้เรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้  
มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเงิน และทักษะทางการค านวณ ผู้ร่วมสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะด้านการบริการ ทักษะทางการสื่อสาร และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ คือ  
ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน พลเมืองที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่
ของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสาในการบริการ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ธนาคาร) ท าให้เด็กสามารถด ารงชีวิตต่อไปในอนาคตด้วยความไม่ประมาท รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยในภาพรวม โรงเรียนวัดพลมานีย์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ผลที่เกิดขึ้น 
• ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร  
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 1) ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและเข้าใจความส าคัญ ทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
 2) ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบริบทของสถานศึกษา  
 3) ผู้บริหารสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้กับคณะครูในการ
บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4) ผู้บริหารจะได้ทราบว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุนช่วยเหลือ หรือบริการทางด้านใดบ้าง 
 5) ผู้บริหารรับทราบข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายแนวทาง 
และขอบเขตในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

• ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
1) การจัดการเรียนการสอนของครูที่ด าเนินตามหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นสนองตอบความ

ต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างแน่นอน 
2) ครูทราบหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนปรับปรุงได้ตรงประเด็น ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
3) ครูมีการประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือ และหลักเกณฑ์ท าให้เป็นเหตุผล

ในทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
4) ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท าให้ครูทราบเป้าหมายแนวทาง และขอบเขตในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่จะน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไปได้ 
 5) ครูสอนสะดวกและประหยัดเวลาในการจัดการเรียนรู้เนื่องจากเนื้อหาถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ 
มีล าดับขั้นตอน ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและความรู้ได้คราวละมาก ๆ  

6) ครสูามารถเลือกเนื้อหาวิชาที่จะน ามาใช้สอนได้อย่างสะดวก 
7) ครูสามารถวัดประเมินผลอย่างง่าย เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน 
• ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 1) นักเรียนมีระบบในการคิด ท าให้สามารถพัฒนา เชาวน์ปัญญาได้รวดเร็วขึ้น และความรู้ใหม่ที่
ได้จะสัมพันธ์กับความรู้เก่าเกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ 
 2) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รู้จักการวางแผนการเรียนด้วยตนเอง ได้มีโอกาส
ทดลอง แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบในตนเองต่อการศึกษา 

3) นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ตรงของตนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ท าให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียน 

5) นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาความเป็นจริงและความซับซ้อนของสังคม มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้ 
       6) นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกับผู้อื่น และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ด ี
      7) นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน 
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• ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน 
1) สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และค่านิยมที่มีต่อโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและชุมชน  
2) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา 
3) เป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4) ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 
4) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 

 ครูบรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ที่เพียงพอ 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูบรรจุใหม่ และทบทวนความรู้ในเรื่องการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
ให้กับครูที่ผ่านการอบรมมาในระยะเวลานานแล้ว เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการใหม่ ๆ  

 6.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

“NAKA MODEL” รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนมสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

1) ความเป็นมา 
 การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า การศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศดังกล่าว 
ไปสู่ความส าเร็จ คือ  “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  การจัดการศึกษาทั้งรูปแบบและวิธีการ จึงมุ่งเน้นเสริม
ศักยภาพให้บุคคลสามารถเรียนรู้และจัดการปัญหาผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ ภายใต้
หลักการ “คิดเป็น” โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา หรือผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่กล่าวมา การพัฒนาคนให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้แหล่งเรียนรู้รอบตัวในการแสวงหา
ความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมะสมกับ
สถานการณ์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนในยุคศตวรรษที่ 21 และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 อันเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนม (กศน. อ าเภอเมือง
นครพนม) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เป็น
หน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการเชิงนโยบายดังกล่าว 
โดยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนป ลาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียน  ส่วนใหญ่พลาดโอกาสไม่ได้เรียนในระบบ จึงมีเป้าหมายในการ
เตรียมความพร้อมให้คนกลุ่มดังกล่าว โดยใช้การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งยึดปรัชญา “คิดเป็น” และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ส าหรับตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยครูมี
บทบาทเป็นผู้เอ้ืออ านวย จัดโอกาส กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ปัญหา หรือความต้องการ มีการเรียนรู้จาก
สภาพปัญหาของตนเอง อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากข้อมูลจริงและตัดสินใจ บนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ 
และเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วน ามาวิเคราะห์หาทาง
เลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
หลักปรัชญาคิดเป็น และเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนม จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีสรรถนะตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  

2) วิธีการด าเนินงาน 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนม ได้ด าเนินการพัฒนา

สมรรถนะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์หลักการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน กศน. ซึ่งมีรายละเอียด ดังแผนภาพต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6  การวิเคราะห์หลักการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน กศน. 
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(2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนม ได้น าหลักการจัด 
การเรียนรู้ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ชื่อว่า 
“นาคา โมเดล (NAKA MODEL)” เพ่ือใช้สร้างการเรียนรู้สู่ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดและมี
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ผ่านกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7 NAKA MODEL 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์วิถีชีวิตนครพนม (Nakhon Phanom ways : N) 

เป็นขั้นตอนที่ครูสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนใน
เนื้อหาที่เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของ  
ชาวนครพนม ทั้งนี้ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งกลุ่มร่วมกันสนทนา เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด คิด
วิเคราะห์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการน าความรู้ในเนื้อหามาใช้ โดยครู
บูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นคลิปวิดีโอจาก YouTube ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา ซึ่งคลิป
วิดีโอนี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ใน Google Classroom และหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอแล้ว ครูให้ผู้ เรียนตอบ
ค าถามในประเด็นที่ก าหนด จากนั้นครูให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถกเถียงในประเด็น ทัศนะ มุมมอง 
วิธีการเรียนรู้ วิถีชีวิต เพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้อันตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  
ในครั้งนี ้

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tee/Downloads/30470-67278-1-SM.pdf%20%20ซึ่ง
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ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติผ่านกิจกรรม (Activities : A) 

  เป็นขั้นตอนที่ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสาร
ประกอบการเรียน ใบความรู้ คลิปวีดีโอ สถานการณ์ในชีวิตจริงที่เป็นปัญหาหรือเรื่องใกล้ตัวที่ผู้เรียนสนใจมาเป็น
ตัวตั้ง เช่น เรื่องราวจากหนังสือพิมพ์ ข่าว ทีวี เป็นต้น จากนั้นครูตั้งประเด็นค าถามและให้ผู้เรียนตอบค าถามใน
ประเด็นที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ได้แก่ การท าโครงงาน และการท าวิจัยอย่างง่าย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน หรือบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างงาน 
สร้างอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง และสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้วยตนเองได้ 
  ขั้นตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing : K) 
  เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่ก าหนดและผู้เรียนวางแผนการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ชุมชน และสังคม โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้าน
วิชาการ และข้อมูลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Application : A) 
  เป็นขั้นตอนที่ครูและผู้เรียนทั้งกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม และร่วมกัน
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดและผังมโนทัศน์ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และให้ผู้เรียนวางแผนน าเสนอความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท า
ประโยชน์ให้กับสังคม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี การสร้างสื่อผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย น าผลงานที่ได้จากการเรียนรู้
ไปเผยแพร่  โดยการจัดท ารายงาน จัดนิทรรศการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แผ่นพับ Facebook Line เว็บไซต์ 
google Classroom เป็นต้น 

(3) การก าหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน กศน. มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ดังนั้น ครูจึงต้องจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่น ครูจะ
ใช้วิธีเรียนแบบพบกลุ่มประกอบกับการเรียนแบบออนไลน์ บนแอปปลิเคชั่น google Classroom ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ แทปเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส าหรับผู้เรียนที่เป็นผู้สูงอายุ ครู
จะใช้วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม เป็นต้น 

3) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน 
  3.1) ประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 
  (1) ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีความสามารถใน
การศึกษาข้อมูล รู้จักการวิเคราะห์ความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ร่วมกับครูหรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
  (2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ผ่านการท างานกลุ่ม 
รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
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  (3) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ เช่น การหาช่องทางการเข้าสู่
อาชีพ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น โดยการใช้
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
  (4) ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี รู้จักการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  (5) ผู้เรียนบางส่วนเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
  (6) ผู้เรียนรู้จักวิธีการประสานงานเพ่ือขอข้อมูล /ความรู้ กับหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กร 
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ เป็นต้น เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
  (7) ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาหาความรู้จากสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
  3.2) ประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นกับครู 
   (1) ครูเกิดการพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอน ทั้งการเตรียมตัว เตรียมสื่อเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในการสร้างการเรียนรู้ ส่งผลต่อการเกิดทักษะการสอนที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Learning by Doing) 
   (2) ครูมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนานสื่อหรือแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   (3) ครูมีความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นท าให้เกิดความไว้วางใจ ผู้เรียน
สามารถเข้ามาปรึกษาหารือ และครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรี ยนมีแนวทาง
หรือทิศทางในการพัฒนาผลการเรียนได้ดียิ่งข้ึน 
   (4) ครูเกิดประสบการณ์ในการสอนและสามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในสถานศึกษา
เดียวกัน และต่างสถานศึกษา 
   (5) ครูเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้วผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ อย่างเห็น
ผลและเป็นรูปธรรม ผู้เรียน เกิดความศรัทธาที่มีต่อครู ท าให้ครูเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้เรียน 
  3.3) ประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
   (1) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนครพนมและจังหวัด
นครพนม มีสื่อ นวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 
ในการสร้างทักษะการคิดเชิงระบบให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญา “คิดเป็น” ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
   (3) สถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
   (4) มีหลักฐาน ร่องรอยสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวัดผล
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
   3.4) ประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
   (1) ผู้เรียนสามารถเป็นวิทยากรของท้องถิ่น และภูมิปัญญาเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจ เห็น
คุณค่าของตนที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
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   (2) บุคลากรในชุมชน ท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการเป็นวิทยากรใน
การฝึกปฏิบัติการ/ให้ข้อมูลประกอบการท าโครงงาน และการท าวิจัยอย่างง่ายแก่ผู้เรียน 
   (3) เกิดการฟ้ืนฟู/พัฒนาภูมิปัญญา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการสอนหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือเป็นการใช้เรียนรู้ร่วมกัน ทั่วทั้งองค์กรและน าไปพัฒนางานการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

จากประเด็นโจทย์การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ลงสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษาได้ผลลัพธ์ที่ พ่ึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOC 
Thailand) ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี   
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ  
ผู้เรียนรู้เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพลเมืองที่
เข้มแข็งเพ่ือสันติสุข ได้อย่างไร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ด าเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลิตและพัฒนา
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ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและ
ภูมิปัญญาไทยพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ มีรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและ  
การฝึกอบรมวิชาชีพ 3 รูปแบบ คือ  

1. การศึกษาในระบบ  
2. การศึกษานอกระบบ  
3. การศึกษาระบบทวิภาค ี
การศึกษาในระบบ 

 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็นเป็นเงื่อนไขของการ
ส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

การศึกษานอกระบบ 
 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

การศึกษาระบบทวิภาคี 
 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน กาวัดและการ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
      แนวปฏิบัติสู่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2563 
 

ก าหนด 7 นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
(การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 22 พ.ย.62 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี)  

1. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ยกระดับการจัด

การศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
3. เร่งยกระดับความสามารถทางภาษา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือยกระดับอาชีวะมาตรฐานสากล อาทิ เยอรมัน ออสเตรีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น  
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6. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ และต่อยอดทักษะ
อาชีพ หรือเสริมทักษะอาชีพ ในสาขาขาดแคลน  

7. การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการของ 10 อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษาตามแนวมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นลักษณะคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก  โดยด าเนินการ 
ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     การพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center 

กรอบแนวคิดของ Excellent Center จะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ศูนย์การ
เรียนรู้อาชีพ (Vocational Learning Center) โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และทักษะใหม่ที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมที่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) ในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยการ
คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีต้นทุนในการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพ่ือเป็น
สถานศึกษาน าร่อง Excellent Center ตามระดับภูมิภาค 5 ภาค  
 

1) วิธีการด าเนินงาน 
       (1) พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพื่อผลิตก าลังคนเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและ
บริการที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
  (2) พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ต่อยอดวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ KOSEN เดิมและขยายผลไปสู่ภูมิภาค) 
  (3) พัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมก าลังคน New Skill, Up Skill และ Re 
Skill ในสาขาที่เป็นความต้องการเร่งด่วน 
  (4) จัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวก
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
  (5) ยกระดับสถานศึกษาจังหวัดน าร่องพ้ืนที่พิเศษ แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต 
  (6) ยกระดับอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ EEC น าร่อง ความร่วมมือ
ไทย-จีน 
  (7) บริหารจัดการอาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ์ บูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือ (Strategic 
Alliance) 
 

2) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
    ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Pratice) จากผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในการพัฒนา
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คุณภาพของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเรื่องการมีงานท า และเกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพในชุมชน 

 

3) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 สถานศึกษาบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน แต่จะมีความตระหนักในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มากกว่าเพราะมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางแก้ไขควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีความสอดคล้องกันและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานต่อไป 
 ควรมีแผนในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติต่อไป และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

              8. ส านักงานรับรองมาตรฐานการและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

1.การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ประจ าปี 2563 ของสถานศึกษา 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

การด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
มีโครงการส าคัญ 3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบ 
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1.1 การประชุมผู้ประเมินภายนอกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

เป็นการด าเนินงานพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้สามารถท าการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องตามสภาพจริง ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ สมศ. ยังได้เน้นย้ าให้ผู้ประเมินภายนอกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงประเด็น ที่
เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมิน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่สะท้อนถึงผลลัพธ์
การด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ได้ มีภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ สมศ. โดยได้พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกให้สอดคล้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด ก าหนดเป้าหมายการ
ประเมินโดยมุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์กระบวนการ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อ
สถานศึกษา ซึ่งได้มีการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงแบบบูรณา
การกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพภายนอกช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-analysis) 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 
4 ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไว้จ านวนทั้งสิ้น 3,873 แห่ง แต่ผู้ประเมิน
ภายนอกยังไม่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประกอบกับส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0100.2/848 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้หยุดการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการชั่วคราว เพ่ือ 
สมศ. ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ ด้วย ในช่วงเวลาที่เหลือ และให้เริ่มระบบการประเมินที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 
2564 (1 ตุลาคม 2563) เป็นต้นไป โดยมีภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1.2  การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้ 

เป็นการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) สมศ. ได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 2) หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้น าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทไปใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายทางการศึกษา และ 4) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
โดยมีภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ข้อค้นพบการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานได้ด าเนินโครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
ทั้งสิ้น 4,136 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 1,971 แห่ง และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน จ านวน 2,165 แห่ง ซึ่งจากข้อค้นพบในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่
ยังมีการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาใช้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน้อย 
เนื่องจากระยะเวลาในการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีการประกาศใช้ภายหลังประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ/ประเภท เป็นผลให้สถานศึกษาอาจจะ
ยังไม่ได้น ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปใช้ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหรือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ที่ประเมินไปแล้วจ านวน 4,207 แห่ง  ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 ได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีสรุปผลการสังเคราะห์ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 2.1 สรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก มีดังนี้ 

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2563 ผู้จัดท าได้น าผลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้รับการรับรองแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 1,971 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,481 แห่ง (ร้อยละ 75.14) ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 387 แห่ง (ร้อยละ 19.63) และศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
103 แห่ง (ร้อยละ 5.23) โดยจ าแนกรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 1 ,971 แห่ง โดยผลการ
ประเมินของศูนย์พัฒนาเด็ก จ าแนกตามรูปแบบในการจัดการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กที่จัด
การศึกษาแบบ 3 ด้าน (มาตรฐาน) มีจ านวน 1,875 แห่ง และ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กที่จัดการศึกษาแบบ 7 ด้าน 
(มาตรฐาน) มีจ านวน 96 แห่ง โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

1) ศูนย์พัฒนาเด็กที่จัดการศึกษาแบบ 3 ด้าน (มาตรฐาน) ในด้านบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ส่วนใหญ่มีผลประเมินในระดับคุณภาพดี (ร้อยละ 66.51) รองลงมาคือ ระดับคุณภาพพอใช้  
(ร้อยละ 23.84) ด้านครูหรือผู้ดูแลเด็ก และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนา ส่วนใหญ่มีผล
ประเมินในระดับคุณภาพดี (75.79) รองลงมาคือ ระดับคุณภาพพอใช้ (ร้อยละ 14.24) และด้านคุณภาพของ
เด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่มีผลประเมินในระดับคุณภาพดี (ร้อยละ 79.84) รองลงมาคือ ระดั บคุณภาพดีมาก  
(ร้อยละ 10.45)  

2) ศูนย์พัฒนาเด็กที่จัดการศึกษาแบบ 7 ด้าน (มาตรฐาน) ในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผล
ประเมินคุณภาพภายนอกส่วนใหญ่ในระดับคุณภาพดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือ ระดับ
คุณภาพพอใช้ ตามด้วยระดับคุณภาพดีมากและระดับคุณภาพปรับปรุง ตามล าดับ และไม่มีศูนย์พัฒนาเด็ก  
ที่ได้ผลประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3.1) หน่วยงานต้นสังกัดควรด าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุน ก าหนดนโยบายเชิงรุกด้าน

การศึกษาให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ได้ด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด โดยการ
จัดตั้งเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม จ าแนกตามระดับ ต าบล อ าเภอ และจังหวัดคัดเลือก
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ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบที่ได้มาตรฐานอ าเภอละ 1 แห่ง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเป็นแม่ข่ายหรือพ่ีเลี้ยง มีการลงนามเพ่ือท าความร่วมมือ (MOU) ร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก และครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาบุคลกรทางการศึกษา 
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัดท าสื่อ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกให้สะอาดปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ท้องถิ่นอ าเภอ และท้องถิ่นจังหวัดควรมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องใช้เป็นข้อมูลรายงานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของจังหวัด 

3.2) จัดท าบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้แก่บุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ
ศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ครูหรือผู้ดูแลเด็ก เช่น การจัดท าหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร การสร้างเครื่องมือ แบบวัดและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อเทคโนโลยี 
และสื่อธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน นอกจากนี้ในด้านการขาดแคลนอัตราก าลังอาจท าความร่วมมือขอสนับสนุนให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาฝึกสอน จัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็ก เป็นต้น 

3.3) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยงาน
ของรัฐ วัด มัสยิด หน่วยงานเอกชน บริษัทต่าง ๆ ผู้ปกครอง ครูจากสถานศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ปราชญ์ชาวบ้าน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นต้น โดยจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนทุนสนับสนุนทรัพยากร การใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน การจัดท าฐานข้อมูล
เทคโนโลยีร่วมกัน เพ่ือเอ้ืออ านวยในด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ควรมีตัวแทน
ของแต่ละศูนย์หมุนเวียนกันในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และให้ค าชี้แนะแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

2.2 สรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีดังนี้ 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562–2563 รวมทั้งสิ้น 2,165 แห่ง โดยเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2,150 แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 15 แห่ง เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานต้น
สังกัดพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 1,788 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 82.58 รองลงมาได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 179 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.27 สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.87 และสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.28  
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1) ผลการสังเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย มีดังนี้ 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ไม่รวมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะ 
ขั้นพื้นฐาน) ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 รวมทั้งสิ้น 1,565 แห่ง 
สามารถจ าแนกตามประเด็นได้ดังนี้  

1.1) สรุปผลการประเมินภาพรวม  

สังกัด 
มีผลการประเมินรายด้าน

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
อ่ืน ๆ รวม 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) 121 
(97.58) 

3 
(2.42) 

124 
(100.00) 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

149 
(96.13) 

6 
(3.87) 

155 
(100.00) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

1,193 
(96.13) 

48 
(3.87) 

1,241 
(100.00) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

44 
(97.78) 

1 
(2.22) 

45 
(100.00) 

รวมทั้งหมด 1,507 
(96.29) 

58 
(3.71) 

1,565 
(100.00) 

 

จากตาราง พบว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1,565 แห่ง เป็นสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินรายด้านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกด้าน จ านวน 1,507 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.29 และมีสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินบางด้านหรือทุกด้านต่ ากว่าระดับดี จ านวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.71  

เมื่อพิจารณาตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินรายด้านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกด้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของ
สถานศึกษาท้ังหมดภายในสังกัด  

1.2) สรุปผลการประเมินรายด้าน 
 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง จ านวน 
1. ด้านคุณภาพของเด็ก 
 

53 
(3.39) 

772 
(49.32) 

715 
(45.69) 

25 
(1.60) 

- 
1,565 

(100.00) 
2. ด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
96 

(6.13) 
767 

(49.01) 
659 

(42.11) 
43 

(2.75) 
- 1,565 

(100.00) 
3. ด้านการจัดประสบการณ์ 

ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
55 

(3.51) 
740 

(47.28) 
725 

(46.33) 
45 

(2.88) 
- 1,565 

(100.00) 
 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพของเด็ก 
พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.33 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี 
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คิดเป็นร้อยละ 45.69 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.01 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 42.11 และด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 47.28  รองลงมา ได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.33 
 

2) ผลการสังเคราะห์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี ้

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่รวมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - 
อนุบาล 3) ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 รวมทั้งสิ้น 2,132 แห่ง 
สามารถจ าแนกตามประเด็นได้ดังนี้ 

2.1) สรุปผลการประเมินภาพรวม  
 

สังกัด 
มีผลการประเมินรายด้าน

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
อ่ืน ๆ รวม 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) 125 
(98.43) 

2 
(1.57) 

127 
(100) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

152 
(97.44) 

4 
(2.56) 

156 
(100) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

1,748 
(97.82) 

39 
(2.18) 

1787 
(100) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

61 
(98.39) 

1 
(1.61) 

62 
(100) 

รวมทั้งหมด 2,086 
(97.84) 

46 
(2.16) 

2,132 
(100) 

จากตาราง พบว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2,132 แห่ง 
เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินรายด้านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกด้าน จ านวน 2,086 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
97.84 และมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินบางด้านหรือทุกด้านต่ ากว่าระดับดี จ านวน 46 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 2.16  

เมื ่อพ ิจารณาตามส ังก ัด  พบว ่า  สถานศึกษาที ่อยู ่ในส ังก ัดกร ุง เทพมหานคร (กทม. )  
มีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินรายด้านตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกด้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของ
สถานศึกษาทั้งหมดภายในสังกัด  

 2.2) สรุปผลการประเมินรายด้าน 
 

ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง จ านวน 
1.คุณภาพของผู้เรียน 
 

162 
(7.60) 

1,092 
(51.22) 

847 
(39.73) 

31 
(1.45) 

- 
2,132 

(100.00) 
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ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง จ านวน 
2. กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
269 

(12.62) 
1,143 
(53.61) 

687 
(32.22) 

32 
(1.50) 

1 
(0.05) 

2,132 
(100.00) 

3.กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

157 
(7.37) 

1,117 
(52.39) 

827 
(38.79) 

31 
(1.45) 

- 2,132 
(100.00) 

 

จากตารางพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 51.22 
รองลงมาได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39.73 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า สถานศึกษา
ส่ วน ใหญ่มี ผลการประ เมินอยู่ ใ นระดับดี มาก  คิ ด เป็ นร้ อยละ  53.61 รองลงมา ได้ แก่  ระดับดี   
คิดเป็นร้อยละ 32.22 และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า สถานศึกษา
ส่ วน ใหญ่มี ผลการประ เมินอยู่ ใ นระดับดี มาก  คิ ด เป็ นร้ อยละ  52.39 รองลงมา ได้ แก่  ระดับดี   
คิดเป็นร้อยละ 38.79 

2.3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส าคัญตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้ระบุในกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 “ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามข้อ 3 แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายนอก”เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดท าสรุปประเด็นเป็นภาพกว้าง 
ไม่เจาะจงประเด็นที่ต้องการให้ผู ้ประเมินพิจารณา ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่สะท้อน
จุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

2) หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาอย่างจริงจังโดยท าให้ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( Internal 
Assessment: IQA)เป็นงานปกติที่ทุกคนต้องด าเนินการเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน 

3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้สถานศึกษาน าผลการ
ประเม ินค ุณภาพภายนอกไปใช ้เ พื ่อพ ัฒนาค ุณภาพของสถานศ ึกษาตามข ้อ เสนอแนะของคณะ  
ผู้ประเมินอย่างจริงจัง และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกและการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งนี้ไม่
ควรน าผลประเมินไปใช้เพื่อการแข่งขัน จัดล าดับ หรือให้โทษกับบุคลากรในสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะท าให้
การประเมินเป็นเรื่องที่น่าปฏิเสธ ไม่สร้างสรรค์ และเกิดความทุกข์กับผู้รับการประเมิน  

4) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
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และสิ่งสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับสภาพการบริหารจัด
การศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) หน ่วยงานต ้นส ังก ัดควรใช ้ระบบการบร ิหารจ ัดการ เช ิง พื ้นที ่ ( Area-Based 
Management) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้มีความเชื ่อมโยงกันทุกระดับของการจัด
การศึกษาในพื้นที่นั้น ๆ และมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ฐานข้อมูล Big Data เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6) รัฐควรพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital Platform) ต่าง ๆ หรือฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาของประเทศไทย เพื ่อรวบรวมผลงานของผู ้เร ียน ครู และผู ้บร ิหาร ที ่เป ็นนวัตกรรม สื ่อ 
สิ ่งประดิษฐ์ หรือแนวปฏิบัติที ่ด ี ทั ้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อเป็นสื ่อกลางให้หน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา หรือน าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนเอง  

2.3 สรุปผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา  
มีดังนี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นตามกระบวนการของ สมศ. จ านวน 30 แห่ง  
โดยแจกแจงความถ่ีและแสดงค่าร้อยละตามข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา ดังนี้ 

• จ าแนกตามประเภท 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 วิทยาลัยเทคนิค
และวิทยาลัยการอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 16.67 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 10 และวิทยาลัย
สารพัดช่าง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับดังนี้ 

ประเภท จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 6 20.00 
วิทยาลัยเทคนิค 5 16.67 
วิทยาลัยการอาชีพ 5 16.67 
วิทยาลัยสารพัดช่าง 2 6.67 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3 10.00 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 9 30.00 

รวมทั้งหมด 30 100.00 
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• จ าแนกตามภูมิภาค 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ 26.67 รองลงมา คือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ภาคใต้และภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 13.33 ในขณะที่สถานศึกษาในภาคตะวันออกมีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 10 รายละเอียดดังนี้ 

ภูมิภาค จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
กลาง 8 26.67 
เหนือ 6 20.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 16.67 
ใต ้ 4 13.33 
ตะวันตก 4 13.33 
ตะวันออก 3 10.00 

รวมทั้งหมด 30 100.00 
 

• สรุปผลการประเมินรายประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ประเด็นพิจารณา 1.1 ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 60) ประเด็นพิจารณา 1.2 ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 53.33) และประเด็นพิจารณา 1.3 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
(คิดเป็นร้อยละ 60) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ประเด็นพิจารณา 2.1 ความเป็นระบบ เชื่อถือ
ได้และประสิทธิผลของหลักสูตรอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 43.33) ประเด็น
พิจารณา 2.2 ความเป็นระบบ เชื่อถือได้ และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 56.66) ประเด็นพิจารณา 2.3 ความเป็นระบบ เชื่อถือได้ และประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 53.33) และประเด็นพิจารณา 2.4 
ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผลของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็น
ร้อยละ 60) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ประเด็นพิจารณา 3.1 
ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
(คิดเป็นร้อยละ 56.67) ประเด็นพิจารณา 3.2 ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 53.33) รายละเอียด
ดังนี้  
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* เนื่องจากเป็นการประเมินเชิงคุณภาพทาง สมศ. ได้ใช้ฐานนิยมในการสรุปภาพรวมของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ าแนกตามประเด็นพิจารณา  

• การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
จากการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา

ทั้งหมด 30 แห่ง ตามรายองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ประกอบด้วย 3 
ประเด็นพิจารณา) องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา) และ 
องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม (ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา) พบ
ข้อค้นพบแบบองค์รวม (Holistic Findings) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในองค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีมาก มีขอบเขตผลการด าเนินงานภายใต้ 4 ประเด็น คือ 1) คุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างาน/
ฝึกงาน สมรรถนะและความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาวิชาชีพ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกอยู่
ในระดับสูง เมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกด้าน และ 4) ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ อยู่ในระดับสูง  

องค์ประกอบท่ี 2 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในองค์ประกอบที่ 2 คุณภาพ

การบริหารจัดการศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีมาก มีขอบเขตผลการด าเนินงานภายใต้ 4 ประเด็น คือ 1) 
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การบริหารจัดการ สถานศึกษามีการน าแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ มีจัดท าแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา เช่น บุคลากร อาคาร สถานที่ สื่อ 
ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ และ
สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการระดมทุนจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 2) ด้านหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 3) ครูผู้สอน มีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน มีสัดส่วนครูผู้สอนต่อผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ และมีโอกาสเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับด้านการ
สอนครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย มีการบันทึกหลัง
การสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) ระบบทวิภาคี สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระบบทวิภาคีที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี พ.ศ. 2557 ทุกขั้นตอน  

องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในองค์ประกอบที่ 3 คุณภาพ

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีมาก มีขอบเขตผลการด าเนินงานภายใต้ 
2 ประเด็น คือ 1) สังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีศูนย์ฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา มีการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นที่ให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมทั้งให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน เพ่ือการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสืบทอดองค์ความรู้ของชุมชน และ 2) 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและหาแหล่งเงินทุนให้ครูผู้สอน
และผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันและน าไปใช้
ได้จริง  

2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 ส านักงานได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก หน่วยงาน   
ต้นสังกัด และเจ้าหน้าที่ สมศ. โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่ Digital based EQA อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผล
ให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลด
ปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้เป็นอย่างมาก เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ประเมิน ปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่พัฒนาขึ้นยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง สมศ. กับหน่วยงานภายนอก (ผู้ประเมินภายนอก/
สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด ฯลฯ) การติดตามความก้าวหน้า     
การด าเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถจัดท ารายงานในมิติต่าง 
ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

98 

การศึกษาของประเทศได้แบบทันทีตามความต้องการใช้งาน (Real-time) โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น ดังนี้  

• ระบบ AQA Platform  
• ระบบบริหารจัดการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (E-SAR)  
• ระบบ Mobile Application   
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลการประเมิน Excellence Center of QA 

ตัวอย่าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
❖ระบบบริหารจัดการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (e-SAR)❖ 

 
คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (e-SAR) 
1)                                                                                

                             
2)                                                                            ๆ           

                                    ซ                                                            
                                                                                              
( ฎ                                . . 2561) 

3)                                                                                    
                                    .     
 
 
 



 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

99 

บทวิเคราะห์การด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 

         การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  

 จากผลการขับเคลื่อนการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละประเด็น มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1) การชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
 การรับรู้ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 พบว่า ยังมีสถานศึกษาอีกหลาย
แห่งที่ยังไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากช่องทางการสื่อสารยังไม่หลากหลาย ครอบคลุมและทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ส่งผลให้ขาดการรับทราบข้อมูลหรือรับทราบแต่ยังเข้าใจไม่ชัดเจน จึงควรเผยแพร่
ข้อมูลด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  ส่งผลให้การแปลง
กรอบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ด้าน (ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง) ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผ่านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่ได้มี
การด าเนินการ เพราะสถานศึกษาไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยงน ามาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายแห่งยังมีแนวคิดมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่ยังคงยึด
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการวัด
และประเมินผล ดังนั้น ผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอ และก าหนดแผนการติดตาม การดูแลให้ความ
ช่วยเหลืออย่างชัดเจน   
 2) การด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องจัดท ามาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา การ
อุดมศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งแต่ละสังกัดมุ่งเป้าการพัมนา
ผู้เรียนตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึง
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภาก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสิ่งที่
มาตรฐานการศึกษาของชาติก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานยังพบว่า ในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็น
ระดับปฏิบัตินั้น สถานศึกษาหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และความ
เชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือจัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา พบว่า ใน
ระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบให้กับ
สถานศึกษาในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ทั้งนี้พบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังไม่
ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 บางแห่งก็ยังไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ ยังยึดติดแบบเดิมซึ่งคิดค่าร้อยละเทียบเกณฑ์ บางแห่งน ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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ใกล้เคียงมาใช้เป็นของตนเอง บางแห่งน ามาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัดมาเป็นมาตรฐานของโรงเรียน จึงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง บางแห่งก าหนดมาตรฐานไม่ครอบคลุม สร้าง
มาตรฐานไม่ครบองค์ประกอบ ค่าเป้าหมายกับเกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ไม่ตอบโจทย์หรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บางแห่งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขณะเดียวกันถ้าวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติก็จะพบว่า สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้
เชื่อมโยงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เนื่องจากเหตุผลของการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติมีขึ้น
ภายหลังมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอาจจะขาดความเข้าใจในเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 3) การด าเนินงานด้านหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรการศึกษา อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดกรอบ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะที่ส านั กงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็อยู่ระหว่างการก าหนดกรอบหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และกลุ่มเป้าหมายของส านักงาน กศน.  ส่วนส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ประเภทวิชา  วิชาชีพชั้นสูง 11 
ประเภทวิชา และระดับปริญญาตรี 9 ประเภทวิชา รวมทั้งเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน 10 ประเภท
วิชา ที่เน้นสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ก าหนด แต่ข้อสังเกตส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาคือ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินความ
รอบรู้ตามหลักสูตร ที่จะสะท้อนถึงสมรรถนะหรือระดับของผู้เรียนว่าบรรลุตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความสามารถในการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 4) การประเมินผลการศึกษา 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพ่ือวัดความรู้รวบยอดของแต่ละระดับการศึกษา แบบ
ประเมินความรู้เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทาง
วิชาชีพ (PAT) เพ่ือวัดสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าลังจะ
ปรับเปลี่ยนไปเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะเพ่ือรองรับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษตามกรอบของ CEFR พัฒนาแบบวัดการศึกษา
ภาษาไทยโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสิรินธร  แบบวัดความสามารถทางเทคโนโลยี แบบทดสอบเพ่ือขอ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู  การวางแผนปรับระบบการทดสอบเป็นการทดสอบแบบดิจิทัล เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม แบบวัดและประเมินผลต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยผู้ออกข้อสอบที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือวัดผู้เข้ารับการ
ทดสอบได้อย่างแท้จริงซี่งมีจ ากัด รวมทั้งการขาดแคลนเครื่องมือด้านเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมการ
ทดสอบต่าง ๆ ในรูปแบบของ National Digital Testing Platform  
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     ข้อเสนอแนะในการขยายผลและยกระดับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

 5) การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
 การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน มีการด าเนินงานหลายรูปแบบจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ การประชุม
วิชาการ  การจัดท าสื่อดิจิทัล การจัดท า E-book ฯลฯ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจยังจ ากดั
เป้าหมายอยู่ในวงของนักการศึกษาและกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเมือง/จังหวัด ขณะที่ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ยัง
รับรู้ รับทราบเป็นส่วนน้อย แม้กระทั่งสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้อยู่ในเมือง/จังหวัด หรืออยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ยิ่งไม่ค่อยได้รับรู้ รับทราบ ดังนั้นอาจปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
และเน้นวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

 1) การด าเนินการส่งเสริมการศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัดที่เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน และการมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายคือ 
ด าเนินการผ่านกลไกคณะท างานที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย และ
ร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละปี โดยศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแล้วก าหนดกลยุทธ์และ
วิธีการท างานร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเน้นด าเนินการวิจัยและ
ประเมินผลการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ในประเด็น (1) กระบวนการประกันคุณภาพ (2) งานวิชาการ หลักสูตร
การสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(3) กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา เช่น การบริหารงบประมาณ (4) การท าวิ จัยผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการจัดท า VTR การประชุมทางไกล การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทั้ง
ในสังกัดและต่างสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ใน
สถานศึกษาน าร่อง ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงหมาดไทย เน้นการสร้างความเข้าใจในระดับ
นโยบายสู่ระดับปฏิบัติผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 3) การปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็น
กฎกระทรวง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
 4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องให้สถานศึกษาแต่ละสังกัดน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกรอบในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา และวิถีชึวิตชุมชนหรืออัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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ภาคผนวก 

การประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
1. การประชุมหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องก าแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

2. การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. 
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3. การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  

การด าเนินโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา  

 การประชุมวางแผนด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานคณะท างานขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผศ.ดร.กอบสุข คงมนัส มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และนายวีรพล วีระโชติวศิน ภาคีเพ่ือการศึกษา บริษัท แอดไวซอรี่ จ ากัด และผู้เกี่ยวข้อง
เขา้ร่วมประชุม ในวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. 
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 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถานศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย ในเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 5 แห่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแกเลอรี่ดีไซน์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ  มหาวิทยาลัยบูรพา     และคณะ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้      

 (1) โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
 (3) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา  สังกัด สช. 
 (4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   สังกัด สอศ. 
 (5) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   สังกัด สถ. 
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  การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถานศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย ในเขตพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง จ านวน 5 แห่ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช จังหวัด
ระยอง 
โดย    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ  มหาวิทยาลัยบูรพา     และคณะ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้      

 (1) โรงเรียนบ้านสมานมิตร  (สพป.ระยอง เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
 (3) โรงเรียนสมคิดวิทยา   สังกัด สช. 
 (4) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  สังกัด สอศ. 
 (5) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า เทศบาลนครระยอง  สังกัด สถ. 
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 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถานศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย ในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 6 แห่ง ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โดย    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบสุข  คงมนัส    มหาวิทยาลัยนเรศวร    และคณะ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้      

 (1) โรงเรียนบ้านบางเตย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1)  สังกัด สพฐ. 
 (2) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  สังกัด สช. 
 (3) โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์  สังกัด ตชด. 
 (4) กศน. อ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช สังกัด กศน. 
 (5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  สังกัด สอศ. 
 (6) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  สังกัด สถ. 
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 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถานศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย ในพ้ืนที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 6 แห่ง ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดย    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบสุข  คงมนัส    มหาวิทยาลัยนเรศวร    และคณะ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้      
  (1) โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัด สพฐ.  
  (2) โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)   สังกัด สช. 
  (3) โรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร  สังกัด ตชด. 
  (4) กศน.อ าเภอแม่สอด จ.ตาก สังกัด กศน. 
  (5) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด)  สังกัด สอศ. 
  (6) โรงเรียนเทศบาลวัดไพรสณฑ์ (เทศบาลนครแม่สอด)  สังกัด สถ. 
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 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา กับสถานศึกษาที่ร่วมโครงการวิจัย ในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร สังกัด กทม. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
โดย    นายวีรพล   วีระโชติวศิน   และคณะ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จ ากัด   
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

 (1) โรงเรียนวัดพลมานีย์ สังกัด กทม. 
 (2) โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา สังกัด กทม. 
 (3) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัด กทม. 
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     การน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) สมรรถนะตามกรอบแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 รุ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
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 การผลิตสื่อรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งและการสร้างสรรค์สนวัตกรรม 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผลิตและเผยแพร่สื่อรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
Coding และการสร้างสรรค์นวัตกรรรม จ านวน 3 เรื่อง โดยถ่ายทอดตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน Coding 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรรมจากสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

วีดิทัศน์ที่ 1 เรื่อง สร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Coding ปั้นเด็กคิดเป็น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านัก
ข่าวเดิลินิวส์ ออนไลน์  (https://www.dailynews.co.th/education/794605)  เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563   
และ YouTube ช่อง OECNEWS ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
 

 

 

  

 

 

 

 วีดิทัศน์ที่ 2 เรื่อง วิชาแห่งอนาคตเทร็นด์ศตวรรษใหม่ <CODING> เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักข่าว
เดิลินิวส์ ออนไลน์ (https://www.dailynews.co.th/education/795198) เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563  
และ YouTube ช่อง OECNEWS ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 

  

https://www.dailynews.co.th/education/794605
https://www.dailynews.co.th/education/795198


 

 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัต ิประจ าปี 2563 

 

111 

วีดิทัศน์ที่ 3 เรื่อง Coding Challenger ความท้าทายจากความไม่พร้อมสู่โรงเรียนต้นแบบเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ส านักข่าวเดิลินิวส์ ออนไลน์  (https://www.dailynews.co.th/education/795323)  เมื่อวันอังคารที่ 
15 กันยายน 2563  และ YouTube ช่อง OECNEWS ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2563 
  

 

 

 

 

 

 

 

วีดิทัศน์ที่ 4 เรื่อง Coding น าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร เผยแพร่ผ่าน YouTube ช่อง OECNEWS 

ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (https://www.youtube.com/watch?v=nKH4jaP0zh8) เมื่อวันที่  
23 กันยายน 2563 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nKH4jaP0zh8
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       การติดตามความก้าวหน้าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การปฏิบัติ ในปี 2563 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 สู่การปฏิบัติ ในปี 2563 โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง การน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง จ านวน 6 ครั้ง ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือติดตามสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ค าสั่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
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ราย      ้  ้าร่วมการประ  ม  ิงปฏิบัติการ 
การจัด  ารายงาน ลการ ับ  ล   นมาตร านการศึกษา  ง าติส ่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 

 
1.                                                                   
2.                                    ญ                           

                    
3.                                                                 
4.                                                               
5.                                                                
6.   .                                                 
7.                                                          
8.                 ั้  ัญญ                                   
9.                ฉ                                     

10.                                                       
11.                                                                          
12.                                                                                
13.          ญ                                                              

         
14.                                                                   

         
15.                                                                    

         
16.                                                               
17.                                                                     
18.                                                                 
19.                                                                        
20.                                                             
21.                         - 
22.  . . . ญ                                 ญ                        
23.  . . .                           ญ                        
24.                                                            
25.                                                     
26.                                                      
27.                                                           (            ) 
28.                                                        (            ) 
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29.   .                                                            
(            ) 

30.                   ฉ                                                   
(            ) 

31.                                                                      
(            ) 

32.                                                           
33.                                                                                 

         
34.          ญ                                                                  

         

 
ราย      ้ร่วมจัด  ารายงาน ลการ ับ  ล   นมาตร านการศึกษา  ง าติส ่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563  

: ตัว ย่าง ี  ป็นร ป รรม นการน ามาตร านการศึกษา  ง าติส ่การปฏิบัติ 
 

                                          
                                                              . . ๒๕๖๑  
                                                  
                                  
    (1) การขับเคลื่อนแนวทางการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –

Assessment  Report : SAR) ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 
    (2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ COVID-19 
    (3) การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  
         (APACC) 
    (4) โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)       
(The Joint Project between OVEC and NSTDA: OVEC KidBright "Coding for TVET") 
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คณะผู้จัดท ารายงาน 
 

ที่ปรึกษา 
ดร.สุภัทร  จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2562) 
ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
นายส าเนา  เนื้อทอง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 

 
ผู้รวบรวมเรียบเรียงรายงาน 

ดร.ประวีณา  อัสโย ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวกรกมล  จึงส าราญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางสาวอุบล  ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวนูรียา  วาจ ิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวกรกมล จึงส าราญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ดร.วิภาดา วานิช นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ดร.ปิยะมาศ เมิดไธสง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวนูรียา วาจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวภควดี เกิดบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
Website: www.onec.go.th 
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ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร 0 2668 7123 ต่อ 2528 โทรสาร 0 2243 1129 

Website: www.onec.go.th 




