เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์ ) 1

การบริหารวิชาการ
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 หน้า ๒๙ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการ
กระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
◦ ด้านวิชาการ
◦ ด้านงบประมาณ
◦ ด้านการบริ หารงานบุคคล และ
◦ ด้านการบริ หารทัว่ ไป
 ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้าที่
ของตน แล้วแต่กรณี
1) การพัฒนาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตรท้องถิ่น
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ*
3) การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา*
5) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
7) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา*
12) การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
*ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สถานศึกษาในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งจะได้ รับการกระจายอานาจการบริ หาร
และการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ สถานศึกษาที่มีลกั ษณะ ดังนี้
(ก) มีจานวนนักเรี ยนตั้งแต่
500 คนขึ้นไป หรื อโรงเรี ยนและศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
(ข) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)
(2) สถานศึกษาประเภทที่สอง ได้แก่ สถานศึกษาที่ไม่เข้าข่ายการเป็ นสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นสาคัญในหลักสู ตรกาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่ชดั เจน ใน 5 ลักษณะ คือ
 วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสู ตร
 จุดมุ่งหมาย และหลักการ ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นคุณภาพผูเ้ รี ยน
 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน กาหนดความสามารถของผูเ้ รี ยน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านจริ ยธรรมและคุณธรรม
 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ใช้มาตรฐานการเรี ยนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติที่จาเป็ นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย ...5 ข้ อ
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึง
กาหนดเป็ นจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
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4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
หลักการ 6 ข้ อ
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมาย
สาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็ นไทยควบคู่กบั
ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัดการเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
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6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ
1. ขยัน
2. ประหยัด
3. ซื่อสัตย์
4. มีวนิ ยั
5. สะอาด
6. สามัคคี
7. มีน้ าใจ
8. สุ ภาพ
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การใช้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดเน้ นในการดาเนินการใช้ หลักสู ตร
1. มีเป้ าหมายคุณภาพของผูเ้ รี ยนและแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน
2. ลดภาระของผูส้ อน
3. ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทาความเข้าใจหลักสู ตรที่เพิ่มมากขึ้น 3 ประการ คือ
3.1 การเรี ยนภาษาไทยเพื่อความเป็ นไทย
3.2 รอบรู้ประวัติศาสตร์
3.3 มีทกั ษะกระบวนการคิด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรี ยน
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
2.2 ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.3 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับการศึกษา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน แบ่ งเป็ น 3 ระดับ
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
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เน้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการตามสมรรถนะทั้ง 5
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
เป็ นการจัดการศึกษาโดยเน้นสารวจความถนัดและความสนใจของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ หรื อ
การศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้เฉพาะด้าน นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
การจัดเวลาเรี ยน
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
◦ เรี ยนเป็ นรายปี
◦ วันละไม่เกิน 5 ชัว่ โมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
◦ เรี ยนเป็ นรายภาค
◦ วันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง
◦ คิดเป็ นหน่วยกิต เกณฑ์ 40 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน เป็ น 1 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
◦ เรี ยนเป็ นรายภาค
◦ วันละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง
◦ คิดเป็ นหน่วยกิต เกณฑ์ 40 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน เป็ น 1 หน่วยกิต

โครงสร้ าง เวลาเรียน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
ชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.)
การจัดการเรียนรู้

ปี ละ 120 ชัว่ โมง
จานวน 360 ชัว่ โมง

รวม 6 ปี
รวม 3 ปี
รวม 3 ปี

จานวน 60 ชัว่ โมง
จานวน 45 ชัว่ โมง
จานวน 60 ชัว่ โมง
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1. หลักการจัดการเรียนรู้ ยึดผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาทางด้านสมอง เน้นความรู ้คู่คุณธรรม
2. กระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ น เช่น กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การ
สร้างความรู ้และความคิด กระบวนการทางสังคม การแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง เรี ยนรู ้จาก
กระบวนการวิจยั เป็ นต้น
3. การออกแบบจัดการเรียนรู้ ครู ตอ้ งเข้าใจมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
เลือกใช้วธิ ี สอนและเทคนิคการสอน สื่ อ การวัดและประเมินผลตามเป้ าหมายที่กาหนด
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
1. บทบาทของผู้สอน
1. วิเคราะห์ผเู้ รี ยนรายบุคคล เพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. กาหนดเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
3. ออกแบบการเรี ยนรู้และจัดการเรี ยนรู้
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
5. จัด เตรี ยม เลือกใช้สื่อ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
6. ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่หลากหลาย
7. นาผลการประเมินมาใช้สอนซ่อมเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. บทบาทของผู้เรียน
1. วางแผนและรับผิดชอบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2. แสวงหาความรู ้ เข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้
3. ลงมือปฏิบตั ิจริ ง นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
4. ทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนและครู
5. ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สื่ อการเรียนรู้
1. จัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. จัดหาสื่ อที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
3. เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้
4. ประเมินคุณภาพสื่ อ และเลือกใช้อย่างมีระบบ
5. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้
6. กากับ ติดตาม ประเมินสื่ อเป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ
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การวัดและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผล แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. การประเมินระดับชั้นเรี ยน
- ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน
- ถ้าไม่ผา่ นตัวชี้วดั จัดให้มีการสอนซ่อมเสริ ม
2. การประเมินระดับสถานศึกษา ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายปี /รายภาค โดยประเมินในเรื่ อง
ต่อไปนี้
2.1 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การประเมินเป็ นระดับเขตพื้นที่ ประเมินเพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ผเู ้ รี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
4. การประเมินระดับชาติ
ประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติ ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
2. ประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนด
3. ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนทุกรายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับมัธยมศึกษา
1. ตัดสิ นผลเป็ นรายวิชา มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่านเกณฑ์สถานศึกษากาหนด
3. ได้รับการประเมินผลทุกรายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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การให้ ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. การประเมินผลให้ระดับผลการเรี ยนเป็ นรายวิชาเป็ นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ก็ได้
2. การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับการ
ประเมิน ดีเยีย่ ม ดี และผ่านเกณฑ์
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้การประเมิน ผ่าน ไม่ผา่ น
ระดับมัธยมศึกษา
1. การตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา 8 ระดับ (0-4) ดีเยีย่ ม ดีมาก ดี ค่อนข้างดี น่าพอใจ พอใช้ ผ่าน
เกณฑ์ข้ นั ต่า ต่ากว่าเกณฑ์
2. การประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน ผลการประเมิน ดีเยีย่ ม ดี และ ผ่าน
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ผ่าน ไม่ผา่ น
การรายงานผลการเรียน
สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารการประเมินให้ผปู ้ กครองทราบอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ การจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
1. เรี ยนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างหลักสู ตรแกนกลาง
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษากาหนด
3. การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียนต้องอยูใ่ นระดับ ผ่านเกณฑ์
4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องอยูใ่ นระดับ ผ่านเกณฑ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กาหนด
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5. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กาหนด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่ นอ้ ย 81 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิม่ เติม ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กาหนด
5. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
กาหนด
หลักฐานการศึกษา
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด (บังคับแบบ)
1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.3)
(การจัดซื้ อต้องขอนุญาตจาก สพท. และต้องซื้ อจากองค์การค้าของคุรุสภาเท่านั้น )
2. เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษากาหนดเอง เช่น
1) แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน
2) แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา
3) ระเบียนสะสม
4) ใบรับรองผลการเรี ยน
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ อะไร
เป็ นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจ (Assure) แก่ผรู ้ ับบริ การ ทั้งผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจน
องค์กรสถานประกอบการ ใครทาอะไร ในระบบการประกันคุณภาพ
หน่ วยงาน
สถานศึกษา

บทบาท
การประกันคุณภาพภายใน
( Internal control )

หน่วยงานต้นสังกัด การประเมินคุณภาพภายใน
( Intermal Audit )

สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอก

ความหมาย
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษา /
หน่วยงานต้นสังกัด
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย สมศ.

หลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ขั้นตอน***
1. การกาหนดมาตรฐาน
2. การจัดทาแผนพัฒนาตามมาตรฐาน
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผน
5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
7. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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8. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน
รู ปแบบการประเมินภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
1. การประเมินเชิงปริ มาณ
2. การประเมินเชิงคุณภาพ
3. การประเมินเชิงปริ มาณและเชิงพัฒนาการ
4. การประเมินเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
5. การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผล
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ (Better)
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ
1) ผลการจัดการศึกษา
2) การบริ หารจัดการศึกษา
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3) การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4) การประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่ งชี้ การประเมินภายนอกรอบ 3
1. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน (8)
2. กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (2)
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม (2)
รวม 12 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินภายนอก
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินภายนอก
การพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการหนึ่งซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั และเข้าใจตนเอง รู ้จกั สภาพแวดล้อม
สามารถเลือกตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
ปรัชญาของการแนะแนว
1. บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางร่ างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ
ความสามารถ ความถนัดและเจตคติ
2. บุคคลเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและมีศกั ยภาพแฝงอยูใ่ นตน ควรพัฒนาให้เจริ ญขึ้นทุกด้าน
3. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นไปด้วยดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยและ
สาเหตุการ เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
4. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ การที่บุคคลแสดงออกอย่างใดหรื อเป็ นเช่นไรย่อมเกิดจาก
ตนเองและสิ่ งแวดล้อมเป็ นเหตุ
5. บุคคลย่อมมีศกั ดิ์ศรี และต้องการการยอมรับ
6. ธรรมชาติของคนอยูร่ วมกันเป็ นสังคม จาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
หลักการของการแนะแนว

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์ ) 16

1. การแนะแนวควรจัดขึ้นเพื่อนักเรี ยนทุกคน
2. การแนะแนวควรจะเป็ นการช่วยให้นกั เรี ยนสามรถนาตนเองได้
3. การแนะแนวจะต้องมีขอ้ มูลของนักเรี ยนในด้านต่างๆ ตรงตามข้อเท็จจริ งและเป็ นปั จจุบนั
4. การแนะแนวจะต้องจัดอย่างต่อเนื่องหลักการของการแนะแนว
5. การจัดการแนะแนวจะต้องมีการประสานงาน และ ร่ วมมือในระหว่างบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรี ยน
6. การแนะแนวจะต้องทาควบคู่กนั ไปกับการจัดการเรี ยน การสอน
7. การแนะแนวควรจัดบริ การต่างๆให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่ วนตัวและสังคม
เป้าหมายของการแนะแนว
การแนะแนวมีเป้ าหมายสาคัญอยูท่ ี่ตวั เด็ก โดยเน้นที่
1. การป้ องกันปั ญหา
2. การแก้ปัญหา
3. การส่ งเสริ มพัฒนาการทุกด้าน
การนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครู ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาคน
2) เพื่อพัฒนางาน
3) เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์
4) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ดร.สงัด อุทรานันท์ (2530
ผู้ทาหน้ าทีน่ ิเทศการศึกษา
1. ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยตาแหน่ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ครู อาจให้ความช่วยเหลือแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แก่เพื่อนครู ดว้ ยกัน
4. ผู้เชี่ ยวชาญ คือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็ นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะนาและให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. ผู้บริหารการศึกษา
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ประเภทของงานนิเทศการศึกษา
1) การนิเทศเพือ่ การแก้ไข (Correction) เป็ นการนิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่ องก็ให
หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ
2) การนิเทศเพือ่ ป้องกัน (Preventive) เป็ นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาจัดดาเนินงานเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
3) การนิเทศเพือ่ ก่อ (Construction) เป็ นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระทาในทางที่
เหมาะสมเพื่อความเจริ ญเติบโตในอนาคต
4) การนิเทศเพือ่ การสร้ างสรรค์ (Creation) เป็ นการนิเทศที่พยายามจะคิดสร้างสรรค์ในสิ่ งใหม่ ๆ ให้
เกิดมีข้ ึนในโรงเรี ยน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ,๒๕๔๕ ,๒๕๕๓
มาตรา ๔
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้และปั จจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
"การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวติ ” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐาน ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ งเสริ ม
และกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษาแต่ละแห่งของ
รัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ หารการศึกษานอกสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา รวมทั้งผูส้ นับสนุน
การศึกษาซึ่ งเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรี ยน การสอน การนิเทศ
และการบริ หารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา ๖
การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
มาตรา ๗
ในกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จกั รักษาผลประโยชน์
ส่ วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปั ญญาไทย และความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู ้จกั พึ่งตนเอง มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๘
การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักดังนี้
(๑) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๙
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การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักดังนี้
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
(๒) มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๓) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา
(๔) มีหลักการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(๖) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

หมวด ๒
สิ ทธิและหน้ าทีท่ างการศึกษา
มาตรา ๑๐
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแล
หรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ
มาตรา ๑๐
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่ งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแล
หรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ
มาตรา ๑๐
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ให้จดั ตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ การและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ต้องจัดด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๑
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีหน้าที่จดั ให้บุตรหรื อบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ
มาตรา ๑๒
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มาตรา ๑๓
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีสิทธิ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู ้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรื อ
บุคคลซึ่ งอยูใ่ นความดูแล
๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรื อบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความดูแลที่
ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
๓) การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

หมวด ๓
ระบบการศึกษา
มาตรา ๑๕
การจัดการศึกษา มีสามรู ปแบบ คือ
๑) การศึกษาในระบบ
๒) การศึกษานอกระบบ และ
๓) การศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรา ๑๕
๑) การศึกษาในระบบ
เป็ นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
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มาตรา ๑๕
๒) การศึกษานอกระบบ
เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็ จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสู ตรจะต้อง
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
มาตรา ๑๕
๓) การศึกษาตามอัธยาศัย
เป็ นการศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อ หรื อแหล่งความรู ้อื่น ๆ
มาตรา ๑๖
การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่ งจัด ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
- ระดับต่ากว่าปริ ญญา
- ระดับปริ ญญา
การแบ่งระดับหรื อการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗
ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวน 9 ปี โดยให้เด็กซึ่ งมีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7 เข้าเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน
อายุยา่ งเข้าปี ที่ 16
- เว้นแต่สอบได้ช้ นั ปี ที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
- หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(การนับ พ.ศ. เข้าเรี ยน = ปี พ.ศ.ที่เกิด + 7 )
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หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๒
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยน
มีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา ๒๓
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
มาตรา ๒๓
๑) ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๒) ความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่ อง
การจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
มาตรา ๒๓
๓) ความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
๔) ความรู ้ และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๕) ความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
มาตรา ๒๔
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
๓) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น และทาเป็ น รัก
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การอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
๔) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
๖) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ

มาตรา ๒๖
ให้ สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
• พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
• ความประพฤติ
• การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
• การร่ วมกิจกรรม
• การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รู ปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
มาตรา ๒๗
ให้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. กาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อ (วัตถุประสงค์ หลักสู ตร)
• ความเป็ นไทย
• ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
• การดารงชีวติ
• การประกอบอาชีพ
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• การศึกษาต่อ
• สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ จัดทาสาระหลักสู ตรตามวัตถุประสงค์
มาตรา ๒๘
สาระของหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล
• ด้านความรู้
• ด้านความคิด
• ด้านความสามารถ
• ด้านความดีงาม
• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา ๓๐
- ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
- การส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถวิจยั
• เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา

หมวด ๕
การบริหารและการจัดการการศึกษา
มาตรา ๓๒
ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็ นคณะบุคคลในรู ปสภา หรื อในรู ปคณะกรรมการ จานวน 4 องค์กร
1. สภาการศึกษา
2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรื อให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด
มาตราที่ ๓๔ วรรคหนึ่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่
1. พิจารณาเสนอนโยบาย
2. แผนพัฒนามาตรฐานและ
3. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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• แผนการศึกษาแห่งชาติ
4. การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๓๗***
การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยดึ เขตพื้นที่การศึกษาโดยคานึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของสภาการศึกษามีอานาจประกาศใน ราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็ น
• เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…..(183 เขต)
• เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา…..(42 เขต).......แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

มาตรา ๓๙
ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
4. ด้านการบริ หารทัว่ ไป
• ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
(กฎกระทรวงการกระจายอานาจ....พ.ศ. 2550)
มาตรา ๔๐
เพื่อทาหน้าที่ กากับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนศิษย์
เก่าของสถานศึกษา ผูแ้ ทนพะภิกษุสงฆ์หรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนา ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา.....เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้มีคณะกรรมการ....ของแต่ละสถานศึกษา
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- สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา

หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(มาตรา ๔๗-๕๑)
มาตรา ๔๗
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
• เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วย
• ระบบการประกันคุณภาพภายใน
• ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

มาตรา ๔๘
- ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
- หน่วยงานต้นสังกัด
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
- เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
- เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา ๔๙
- ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
• มีฐานะเป็ นองค์การมหาชน (สมศ.)
- ทาหน้าที่พฒั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
- เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
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- โดยคานึงถึง ความมุ่งหมายและหลักการ (หมวด 1) แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ (หมวด 4)
ให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

หมวด ๗
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๕๓ (ทาให้ เกิด พ.ร.บ.สภาครู ฯ)
- ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริ หารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง
มีอานาจหน้าที่
- กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
- ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- การพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา
- ให้ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๕๔ (ทาให้ เกิด พ.ร.บ.ระเบียบข้ าราชการครู ฯ)
- ให้มีองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นข้าราชการในสังกัดองค์กร
กลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอานาจ
การบริ หารงานบุคคลสู่ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
มาตรา ๕๕ (ทาให้ เกิด พ.ร.บ.เงินเดือนฯ)
- ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น สาหรับข้าราชการคร
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

หมวด ๘
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
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มาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล มีอานาจ
• ในการปกครอง ดูแล บารุ งรักษาใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่
เป็ นที่ราชพัสดุ และที่เป็ นทรัพย์สินอื่น
• จัดหารายได้จากบริ การของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา
มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสู งสุ ดต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของประเทศโดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเป็ นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยนการศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดั โดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรู ปของกองทุนกูย้ มื ให้แก่ผเู ้ รี ยนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย ตามความ
เหมาะสมและความจาเป็ น
หมวด ๙
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรา ๖๖ ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่
ทาได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองได้
อย่างเนื่องตลอดชีวติ
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