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การบริหารวชิาการ 
กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 หนา้ ๒๙  เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๒๔ ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
◦ ดา้นวชิาการ  
◦ ดา้นงบประมาณ  
◦  ดา้นการบริหารงานบุคคล และ 
◦ ดา้นการบริหารทัว่ไป  

 ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ี
ของตน แลว้แต่กรณี 
1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
2) การวางแผนงานดา้นวชิาการ* 
3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

        4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา* 
5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

        6) การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

        8) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
  9) การนิเทศการศึกษา 

10) การแนะแนว 
11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา* 
12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
14) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถานประกอบการ

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
15) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 

16) การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 
17) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
*ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซ่ึงจะได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
(1) สถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 (ก) มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป หรือโรงเรียนและศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และ 
 (ข) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดม้าตรฐานของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคก์ารมหาชน) 
(2) สถานศึกษาประเภทท่ีสอง ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีไม่เขา้ข่ายการเป็นสถานศึกษาประเภทท่ีหน่ึง 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ประเด็นส าคญัในหลกัสูตรก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียนท่ีชดัเจน ใน 5 ลกัษณะ คือ 
 วสิัยทศัน์   แสดงเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
  จุดมุ่งหมาย และหลกัการ ขยายรายละเอียดจากวสิัยทศัน์ เพื่อใหเ้ห็นคุณภาพผูเ้รียน 
  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ก าหนดความสามารถของผูเ้รียน 
  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ก าหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นจริยธรรมและคุณธรรม 
  มาตรฐานการเรียนรู้ ใชม้าตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 

วสัิยทศัน์ 
              หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือวา่   ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
จุดมุ่งหมาย ...5 ข้อ 
                 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึง
ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร    การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ
มีทกัษะชีวติ 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
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4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

 
หลกัการ 6 ข้อ 

1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบั
ความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมี  
คุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ให้ 
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้  
5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก  

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1.    ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

คุณลกัษะอนัพงึประสงค์  8 ประการ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
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6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ขยนั 
2. ประหยดั 
3. ซ่ือสัตย ์
4. มีวนิยั 
5. สะอาด 
6. สามคัคี 
7. มีน ้าใจ 
8. สุภาพ 
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การใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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จุดเน้นในการด าเนินการใช้หลกัสูตร 

1. มีเป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียนและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 
2. ลดภาระของผูส้อน 
3. ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท าความเขา้ใจหลกัสูตรท่ีเพิ่มมากข้ึน 3 ประการ คือ 

3.1 การเรียนภาษาไทยเพื่อความเป็นไทย 
3.2 รอบรู้ประวติัศาสตร์ 
3.3 มีทกัษะกระบวนการคิด 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนกัเรียน 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด  
2.2  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์  และนกัศึกษาวชิาทหาร 
2.3  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1. ระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
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     เนน้การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามสมรรถนะทั้ง 5   
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3)  
     เป็นการจดัการศึกษาโดยเนน้ส ารวจความถนดัและความสนใจของตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษาต่อ 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
    เป็นการเพิ่มพนูความรู้เฉพาะดา้น น าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
การจดัเวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  
◦ เรียนเป็นรายปี  
◦ วนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) 
◦  เรียนเป็นรายภาค  
◦ วนัละไม่เกิน  6 ชัว่โมง  
◦ คิดเป็นหน่วยกิต   เกณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วยกิต 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
◦  เรียนเป็นรายภาค 
◦  วนัละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
◦  คิดเป็นหน่วยกิต   เกณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้าง เวลาเรียน 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีละ  120  ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  360  ชัว่โมง 
 
กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

ชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) รวม 6 ปี จ  านวน  60  ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) รวม 3 ปี จ  านวน  45  ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.) รวม 3 ปี จ  านวน  60  ชัว่โมง 

การจัดการเรียนรู้ 
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1. หลกัการจัดการเรียนรู้ ยดึผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได ้ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล พฒันาทางดา้นสมอง เนน้ความรู้คู่คุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ เนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
สร้างความรู้และความคิด กระบวนการทางสังคม การแกปั้ญหาจากประสบการณ์จริง เรียนรู้จาก
กระบวนการวจิยั เป็นตน้ 

3. การออกแบบจัดการเรียนรู้ ครูตอ้งเขา้ใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
เลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ การวดัและประเมินผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

1. บทบาทของผู้สอน 
  1. วเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล เพื่อวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2. ก าหนดเป้าหมาย ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
  3. ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ 
  4. จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. จดั เตรียม เลือกใชส่ื้อ ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
  6. ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย 
  7. น าผลการประเมินมาใชส้อนซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
2. บทบาทของผู้เรียน 
  1. วางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  2. แสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ 
  3. ลงมือปฏิบติัจริง น าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
  4. ท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนและครู 
  5. ประเมินและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 
2. จดัหาส่ือท่ีมีในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช้ 
3. เลือกใชส่ื้อท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
4. ประเมินคุณภาพส่ือ และเลือกใชอ้ยา่งมีระบบ 
5. ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
6. ก ากบั ติดตาม ประเมินส่ือเป็นระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
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การวดัและการประเมินผล 
การวดัและการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1. การประเมินระดบัชั้นเรียน 
- ผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน 

       - ถา้ไม่ผา่นตวัช้ีวดั จดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม 
2. การประเมินระดบัสถานศึกษา  ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนเป็นรายปี/รายภาค โดยประเมินในเร่ือง 

ต่อไปน้ี 
 2.1 การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 2.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
       3. การประเมินเป็นระดบัเขตพื้นท่ี     ประเมินเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน 

4. การประเมินระดบัชาติ          ประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติ ชั้น ป.3  ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อใชเ้ป็น 
ขอ้มูลในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

1. มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ประเมินทุกตวัช้ีวดัและผา่นเกณฑต์ามสถานศึกษาก าหนด 
3. ไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
4. ตอ้งผา่นเกณฑ ์การประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรม  

พฒันาผูเ้รียน 
ระดบัมธัยมศึกษา 

1. ตดัสินผลเป็นรายวชิา มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. ประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นเกณฑส์ถานศึกษาก าหนด 
3. ไดรั้บการประเมินผลทุกรายวชิา 
4. ตอ้งผา่นเกณฑ ์การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 



                                                                                                    เรียบเรียงโดย  นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง (ธีรภทัร ติวเตอร์)  11 

                                                                                                                                             
 

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

 

 
การให้ระดับผลการเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

1.  การประเมินผลใหร้ะดบัผลการเรียนเป็นรายวชิาเป็นระบบตวัเลข ระบบตวัอกัษร ระบบร้อยละ ก็ได ้
2.  การประเมินการอ่าน การคิดวเิคราะห์ และการเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบัการ

ประเมิน  ดีเยีย่ม  ดี  และผา่นเกณฑ ์
3. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้ารประเมิน  ผา่น  ไม่ผา่น 

ระดบัมธัยมศึกษา 
1. การตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา 8 ระดบั (0-4)   ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดี  ค่อนขา้งดี  น่าพอใจ  พอใช ้ ผา่น 

เกณฑข์ั้นต ่า  ต ่ากวา่เกณฑ์ 
2. การประเมินการอ่าน การคิด วเิคราะห์ และการเขียน    ผลการประเมิน  ดีเยีย่ม ดี และ ผา่น 
3. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ผา่น ไม่ผา่น 

การรายงานผลการเรียน 
               สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารการประเมินใหผู้ป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เกณฑ์การจบการศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา 

1. เรียนรายวชิาพื้นฐาน วชิาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลาง 
2. ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามสถานศึกษาก าหนด 
3. การอ่าน การคิด การวเิคราะห์ และการเขียนตอ้งอยูใ่นระดบั ผา่นเกณฑ ์
4. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตอ้งอยูใ่นระดบั ผา่นเกณฑ ์

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ 

รายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต  

และรายวชิาเพิ่มเติม  ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี  
สถานศึกษาก าหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
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5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา  
ก าหนด 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ย 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ 
รายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต  
และรายวชิาเพิ่มเติม  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี  
สถานศึกษาก าหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษา  
ก าหนด 
หลกัฐานการศึกษา 

1. เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด (บงัคบัแบบ) 
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2) 
3) แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
(การจดัซ้ือตอ้งขอนุญาตจาก สพท. และตอ้งซ้ือจากองคก์ารคา้ของคุรุสภาเท่านั้น ) 

2. เอกสารหลกัฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดเอง  เช่น 
1) แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน  
2) แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา  
3) ระเบียนสะสม  
4) ใบรับรองผลการเรียน 
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การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 

 
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ อะไร 

           เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมัน่ใจ (Assure) แก่ผูรั้บบริการ ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจน
องคก์รสถานประกอบการ    ใครท าอะไร  ในระบบการประกนัคุณภาพ 
 

หน่วยงาน บทบาท ความหมาย 
สถานศึกษา การประกนัคุณภาพภายใน   

( Internal control ) 
จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑ์  
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน่วยงานตน้สังกดั การประเมินคุณภาพภายใน  
( Intermal Audit ) 

การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษา / 
หน่วยงานตน้สังกดั 

สมศ. การประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดย สมศ. 

 
หลกัเกณฑ์และวธีิการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  8 ขั้นตอน*** 

1. การก าหนดมาตรฐาน 
2. การจดัท าแผนพฒันาตามมาตรฐาน 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผน 
5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
7. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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8. พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
2. มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
3. มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5. มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
2. มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
3. มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5. มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพือ่การประเมินคุณภาพภายใน 
รูปแบบการประเมินภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 

1. การประเมินเชิงปริมาณ  
2. การประเมินเชิงคุณภาพ  
3. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพฒันาการ  
4. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5. การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผล 

   การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (Better) 
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ  

1) ผลการจดัการศึกษา  
2) การบริหารจดัการศึกษา  

../../AppData/Local/�ҵðҹ����֡��/��С�ȡ�����ҵðҹ����֡��.pdf
../../AppData/Local/�ҵðҹ����֡��/�ҵðҹ����֡�Ң�鹾�鹰ҹ���͡�û�Сѹ�س�Ҿ����%20Ṻ���»�С�ȡ�з�ǧ.pdf
../../AppData/Local/�ҵðҹ����֡��/�ҵðҹ������.pdf
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3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
4) การประกนัคุณภาพภายใน 

 
 
 
กลุ่มตัวบ่งช้ี การประเมินภายนอกรอบ 3 

1. กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน (8) 
2. กลุ่มตวับ่งช้ี อตัลกัษณ์ (2) 
3. กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (2)  

         รวม 12 ตวับ่งช้ี 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประเมินภายนอก  
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื่อการประเมินภายนอก  

การพฒันางานแนะแนวในสถานศึกษา 
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการหน่ึงซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง รู้จกัสภาพแวดลอ้ม 

สามารถเลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์   
ต่าง ๆ ได ้
ปรัชญาของการแนะแนว  

1. บุคคลแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัทั้งทางร่างกาย  สังคม อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ  
ความสามารถ  ความถนดัและเจตคติ 
              2. บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีศกัยภาพแฝงอยูใ่นตน  ควรพฒันาใหเ้จริญข้ึนทุกดา้น  
              3. บุคคลมีการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น การเปล่ียนแปลงจะเป็นไปดว้ยดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัและ
สาเหตุการ เปล่ียนแปลงนั้นๆ 
             4. พฤติกรรมทุกอยา่งของบุคคลยอ่มมีสาเหตุ การท่ีบุคคลแสดงออกอยา่งใดหรือเป็นเช่นไรยอ่มเกิดจาก
ตนเองและส่ิงแวดลอ้มเป็นเหตุ 
             5. บุคคลยอ่มมีศกัด์ิศรีและตอ้งการการยอมรับ 
             6. ธรรมชาติของคนอยูร่วมกนัเป็นสังคม จ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
หลกัการของการแนะแนว 

../../AppData/Local/�ҵðҹ����֡��/��Ǻ觪�����������Թ�ͺ���(�дѺ��鹾�鹰ҹ).pdf
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1. การแนะแนวควรจดัข้ึนเพื่อนกัเรียนทุกคน 
2. การแนะแนวควรจะเป็นการช่วยใหน้กัเรียนสามรถน าตนเองได้ 
3. การแนะแนวจะตอ้งมีขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ตรงตามขอ้เทจ็จริงและเป็นปัจจุบนั 
4. การแนะแนวจะตอ้งจดัอยา่งต่อเน่ืองหลกัการของการแนะแนว  
5. การจดัการแนะแนวจะตอ้งมีการประสานงาน และ ร่วมมือในระหวา่งบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ในและนอกโรงเรียน 
             6. การแนะแนวจะตอ้งท าควบคู่กนัไปกบัการจดัการเรียน การสอน 
             7. การแนะแนวควรจดับริการต่างๆใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสังคม 
เป้าหมายของการแนะแนว 
การแนะแนวมีเป้าหมายส าคญัอยูท่ี่ตวัเด็ก  โดยเนน้ท่ี 
    1. การป้องกนัปัญหา 
    2. การแกปั้ญหา 
    3. การส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น 
การนิเทศการศึกษา  

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันาครู เพื่อใหค้รูปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา    มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั 4 ประการ  ดงัน้ี 
     1)  เพื่อพฒันาคน 
   2)  เพื่อพฒันางาน 
    3)  เพื่อสร้างการประสานสัมพนัธ์ 
     4)  เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ                 ดร.สงัด  อุทรานันท์  (2530 
 
ผู้ท าหน้าทีนิ่เทศการศึกษา 

1. ศึกษานิเทศก์        คือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการนิเทศการศึกษาโดยต าแหน่ง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ครู อาจใหค้วามช่วยเหลือแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่เพื่อนครูดว้ยกนั 
4. ผู้เช่ียวชาญ  คือบุคคลท่ีสถานศึกษาเชิญมาเป็นวทิยากร เพื่อช่วยเหลือแนะน าและใหค้วามรู้เก่ียวกบั

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
5.  ผู้บริหารการศึกษา  
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ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
1) การนิเทศเพือ่การแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศท่ีเกิดจากการพบขอ้ผดิพลาดและบกพร่องก็ให 

หาทางช่วยแกไ้ขโดยวธีิการต่าง ๆ 
  2)  การนิเทศเพือ่ป้องกนั  (Preventive)  เป็นการนิเทศท่ีพยายามหาวธีิการต่าง ๆ มาจดัด าเนินงานเพื่อ
ป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
  3)  การนิเทศเพือ่ก่อ  (Construction)   เป็นการนิเทศท่ีเกิดจากความพยายามท่ีจะกระท าในทางท่ี
เหมาะสมเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต   

4)  การนิเทศเพือ่การสร้างสรรค์ (Creation)  เป็นการนิเทศท่ีพยายามจะคิดสร้างสรรคใ์นส่ิงใหม่ ๆ ให้
เกิดมีข้ึนในโรงเรียน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ,๒๕๔๕ ,๒๕๕๓ 
มาตรา ๔ 

“การศึกษา” หมายความวา่  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ  
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยั 
เก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

"การศึกษาขั้นพืน้ฐาน” หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวติ” หมายความวา่ การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษา  

 ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
             “สถานศึกษา”  หมายความวา่ สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั 
มหาวทิยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงค์
ในการจดัการศึกษา 

“สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน” หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละ 

มาตรฐาน ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

      “การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความวา่  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดั
ท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 

    “การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของ 
รัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
     “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้งผูส้นบัสนุน
การศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ความมุ่งหมายและหลกัการ 
มาตรา ๖ 

การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
มาตรา ๗  

ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
มาตรา ๘  

การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
  (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
  (๒) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  (๓) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

มาตรา ๙  
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การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี 
   (๑) มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
   (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท  

การศึกษา 
   (๔) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
   (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์ร
เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  
 

หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา 

มาตรา ๑๐  
การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่

สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให ้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
               การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
ส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล
หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
       มาตรา ๑๐  

การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให ้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
             การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
ส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล
หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
       มาตรา ๑๐  

การศึกษาส าหรับคนพกิาร  
ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวย

ความสะดวก ส่ือ บริการและ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพเิศษ    
ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
มาตรา ๑๑  

บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
มาตรา ๑๒ 

นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหบุ้คคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์ร
เอกชน     องคก์ารวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆมีสิทธิในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 
 
 
มาตรา ๑๓  
บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
   ๑) การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรือ
บุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล 
     ๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลท่ี
ครอบครัวจดัให ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     ๓) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการศึกษา 

มาตรา ๑๕  
การจดัการศึกษา มีสามรูปแบบ คือ 

๑) การศึกษาในระบบ  
๒) การศึกษานอกระบบ และ 
๓) การศึกษาตามอธัยาศยั 

มาตรา ๑๕  
๑) การศึกษาในระบบ  
เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ

ประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
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มาตรา ๑๕  

๒) การศึกษานอกระบบ  
       เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ

การศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้ง
มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
   
มาตรา ๑๕  

๓) การศึกษาตามอธัยาศัย  
เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา

จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๑๖  

การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ  
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
    การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดั    ไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา  
     การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
- ระดบัต ่ากวา่ปริญญา  
- ระดบัปริญญา 
การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๗  
ใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจ านวน 9 ปี โดยใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ี 7 เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน 

อายยุา่งเขา้ปีท่ี 16 
- เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั 
- หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง                                            

(การนบั พ.ศ. เขา้เรียน = ปี พ.ศ.ท่ีเกิด + 7 ) 
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หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา ๒๒  
การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียน

มีความส าคญัท่ีสุด  
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

 
มาตรา ๒๓  

การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ 
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  
 
มาตรา ๒๓  

๑) ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  ๒) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ือง
การจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
มาตรา ๒๓  

๓) ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
๔) ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
๕) ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

 
มาตรา ๒๔ 

การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        ๑) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
        ๒) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
        ๓) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น และท าเป็น รัก
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การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
       

๔) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝัง  
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
   ๕) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  
   ๖) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย        เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 
 
 
 
มาตรา ๒๖  

ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพจิารณาจาก 
• พฒันาการของผูเ้รียน 
• ความประพฤติ  
• การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
• การร่วมกิจกรรม 
• การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและ

รูปแบบการศึกษาใหส้ถานศึกษาใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
 
มาตรา ๒๗  

ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
1. ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อ (วตัถุประสงค์หลกัสูตร) 

• ความเป็นไทย  
• ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ   
• การด ารงชีวติ  
• การประกอบอาชีพ 
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• การศึกษาต่อ 
• สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ี จดัท าสาระหลกัสูตรตามวตัถุประสงค ์

มาตรา ๒๘  
สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวชิาการ และวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล  

• ดา้นความรู้  
• ดา้นความคิด  
• ดา้นความสามารถ  
• ดา้นความดีงาม  
• ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

มาตรา ๓๐  
- ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
-  การส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยั 

• เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการการศึกษา 

มาตรา ๓๒  
ใหก้ระทรวงมีองคก์รหลกัท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภา  หรือในรูปคณะกรรมการ  จ านวน 4 องคก์ร  

1. สภาการศึกษา  
2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
มาตราที ่๓๔  วรรคหน่ึง 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ี 
1. พิจารณาเสนอนโยบาย  
2. แผนพฒันามาตรฐานและ 
3. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอดคลอ้งกบั 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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• แผนการศึกษาแห่งชาติ 
4. การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรา ๓๗***  
การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึง  

ระดบัของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรมและความเหมาะสม
ดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 

ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ี 
การศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 

• เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา…..(183 เขต) 
• เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา…..(42 เขต).......แกไ้ขฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
มาตรา ๓๙  

ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
1. ดา้นวชิาการ  
2. ดา้นงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 

• ไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
(กฎกระทรวงการกระจายอ านาจ....พ.ศ. 2550) 

 
มาตรา ๔๐  

เพื่อท าหนา้ท่ี ก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  
1. ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษย์ 

เก่าของสถานศึกษา   ผูแ้ทนพะภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนา  ผูท้รงคุณวฒิุ 
2.ผูบ้ริหารสถานศึกษา.....เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ใหมี้คณะกรรมการ....ของแต่ละสถานศึกษา  

../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ú.����֡����觪ҵ�53.pdf
../../AppData/Local/������/�ӡ�з�ǧ��Ҵ��¡�á�Ш���ӹҨ.pdf
../../AppData/Local/������/�ӡ�з�ǧ��Ҵ��¡�á�Ш���ӹҨ.pdf
../../AppData/Local/������/�ӡ�з�ǧ��Ҵ��¡�á�Ш���ӹҨ.pdf
../../AppData/Local/������/�ӡ�з�ǧ��Ҵ��¡�á�Ш���ӹҨ.pdf
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- สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา  
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(มาตรา ๔๗-๕๑) 
มาตรา ๔๗  

ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  
• เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ย  
• ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
• ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

 
 
 
มาตรา ๔๘  

- ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง  
โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ 

- หน่วยงานตน้สังกดั  
- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
- เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ  
- เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา ๔๙  
- ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

• มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน (สมศ.) 
- ท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และ ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา 
- เพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
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- โดยค านึงถึง ความมุ่งหมายและหลกัการ (หมวด 1) แนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั (หมวด 4) 
        ใหมี้การประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปีนบัตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 

หมวด ๗ 
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๕๓  (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.สภาครูฯ) 

- ใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้าร  
บริหารของสภาวชิาชีพ ในก ากบัของกระทรวง  

มีอ านาจหนา้ท่ี 
- ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ  
- ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
- ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
- การพฒันาวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา 

- ใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชนตอ้งมี 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 
มาตรา ๕๔ (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ) 

- ใหมี้องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นขา้ราชการในสังกดัองคก์ร
กลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ 
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 
มาตรา ๕๕  (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.เงินเดือนฯ) 

- ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน ส าหรับขา้ราชการคร  
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ใหมี้รายไดท่ี้เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพ 
 

หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
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มาตรา ๕๙ ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีอ านาจ 
• ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ี

เป็นท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน 
• จดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม 

การศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
มาตรา ๖๐ ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื
ของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
      ๑) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 
              ๒) จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น 

หมวด ๙ 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

มาตรา ๖๖    ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ี
ท าไดเ้พื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้
อยา่งเน่ืองตลอดชีวติ 
 


