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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํา
มาตรฐานการจัด การศึก ษาทอ งถิ่น ซึ่ง หวัง เปน อยา งยิ่ง วา องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น จะไดศึก ษา
ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวไปประยุกตใชในการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห ารและการบริ ก ารสาธารณะให ดี ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อัน เปนเปาหมายที่สํา คัญสูง สุด ในการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สืบตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ตามภารกิจ อํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานที่สงเสริม
และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดใหมีการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริมกํากับและดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา กลาวคือ
y พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
y พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนา ที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม”
“มาตรา 53 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
“มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา”
“มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บแห ง กฎหมาย เทศบาลนคร มีห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวใน มาตรา 53”
“มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจกรรมอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได”
บทที่ 1 บทนํา
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y พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“มาตรา 45 องคการบริหารสว นจังหวัดมีอํ านาจหนา ที่ดําเนินกิ จการในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยู
ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
y พระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งคก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(9) การจัดการศึกษา”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(6) การจัดการศึกษา”
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ นได จั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมาตรฐาน
การศึ ก ษาปฐมวั ย ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและให ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก รปกครอง
ส ว นทองถิ่นจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาท อ งถิ่ น นี้ เ ป น การจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อใชในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการศึกษาให
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ไดมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด และใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติและใชเปนมาตรฐานในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
1.3.2 เพื่อใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
1.3.3 เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเชื่อมั่นและพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดบรรลุตามจุดมุงหมาย
และพัฒนาความรูผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ

1.4 คํานิยาม
1.4.1 สถานศึกษา หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่น ที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษาที่อยูในการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4.3 การศึกษาปฐมวัย หมายความวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป เปนการจัด
การศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญาตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล
1.4.4 มาตรฐานการศึ ก ษา หมายความว า ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพ ที่ พึ ง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4.5 การประกันคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจากภายใน โดยบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษานั้ น เอง หรื อ โดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
1.4.6 การประกันคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาภายนอก โดยสํ า นั ก งานรับ รองมาตรฐานและการ
บทที่ 1 บทนํา

3

มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น

ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
“มาตรา 9 (3) การกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา”
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
“มาตรา 47 ใหมี ระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเพื่อ พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามกฎหมาย
กําหนด”
“มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและถือวาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจํา ปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
1.5.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีเปาหมายการพิจารณาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดจึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและตัวบงชี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดใชเปนเปาหมายใน
การจัดการศึกษาตอไป
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บทที่ 2
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดขึ้นตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาท องถิ่น เดิม (มถ.) มาตรฐานของสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
(สพฐ.) และมาตรฐานของสํา นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
โดยประกอบดวย

2.1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 24
มาตรฐาน 106 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
2.1.1 มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 1 ครู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วุ ฒิ / ความรู ค วามสามารถตรงกั บ งาน
ที่ รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ (สพฐ.6) (สมศ.8)
ตัวบงชี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู (มถ.3.4,3.5) (สพฐ.9.1) (สมศ.8.1)
2) มีป ฏิสัม พัน ธที่ดีกับ ผูเ รีย น ผูป กครองและชุม ชน (สพฐ.9.2)
(สมศ.8.2)
3) มี ค วามมุ ง มั่ น และอุ ทิ ศ ตนในการสอนและพั ฒ นาผู เ รี ย น
(สพฐ.9.3) (สมศ.8.3)
4) มี ก ารแสวงหาความรู แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม ๆ เป น ประจํ า
(สพฐ.9.4) (สมศ.8.4)
5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป
(สพฐ.9.5) (สมศ.8.2)
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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6) สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด (สพฐ.9.6)
(สมศ.8.3)
7) มี จํ า นวนเพี ย งพอ (หมายรวมทั้ ง ครู แ ละบุ ค ลากรสนั บ สนุ น )
(สพฐ.9.7) (สมศ.8.5)
มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สพฐ.10) (สมศ.9)
ตัวบงชี้
1) ครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยและภาษาต า งประเทศ
มี ประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.1 – 9.8)
2) ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.2)
3) ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.3)
4) ครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คม ศาสนาและวั ฒ นธรรม
มีประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.4)
5) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ
การสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.5)
6) ครูใ นกลุ ม สาระการเรีย นรู ศ ิล ปะมีป ระสิท ธิภ าพการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.6)
7) ครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
มี ประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.7)
มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
(สพฐ.11) (สมศ.10)
ตัวบงชี้
1) มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และปฏิบัติต นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา (สพฐ.11.1) (สมศ.10.1)
2) มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ (สพฐ.11.2)
(สมศ.10.2)
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3) มี ค วามสามารถในการบริ ห ารงานวิ ช าการและการจั ด การ
(สพฐ.11.3) (สมศ.10.3)
4) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผูเกี่ยวของ
พึงพอใจ (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน และอายุตามเกณฑ (สมศ.8.5.3)
ตัวบงชี้
1) มีอัต ราสว นจํา นวนผูเ รีย นตอ หอ งเรีย นตามเกณฑที่กํา หนด
(สมศ.8.5.3)
2) ผูเรียนมีเกณฑอายุ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ (สมศ.12.1) (สมศ.13)
ตัวบงชี้
1) มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ
เพียงพอ
2) มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
3) มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการ
จัดการศึกษา (สมศ.13.2)
4) มีส ภาพแวดลอ ม พื้น ที่สีเ ขีย ว และแหลง เรีย นรูที่เ อื้อ ตอ การ
จัดการศึกษา
2.1.2 มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารและพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร (สพฐ.12) (สมศ.11)
ตัวบงชี้
1) มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม
(สพฐ.12.1) (สมศ.11.1)
2) มีการจัดขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน
(สพฐ.12.2)
3) มีการพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุน)
อยางเปนระบบและตอเนื่อง (สพฐ.12.4)
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
(สพฐ.13) (สมศ.11.3)
ตัวบงชี้
1) มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา (สพฐ.13.1)
2) มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม (สมศ.11.2)
3) มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน
4) มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (สพฐ.13.4)
5) มีการตรวจสอบและถวงดุล (สพฐ.13.5) (สมศ.11.3)
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (สพฐ.14) (สมศ.12,13)
ตัวบงชี้
1) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับผูเรียนและ
ทองถิ่น (สพฐ.14.1) (สมศ.13.1)
2) มีรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจอยางหลากหลาย
(สพฐ.14.2) (สมศ.12.2.2)
3) มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผูเรียน
4) มีการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (สพฐ.14.4) (สมศ.12.2)
5) มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของ
ผูเรียน (สมศ.12.2.4)
6) มีร ะบบการนิเ ทศการเรีย นการสอนและนํ า ผลไปปรับ ปรุง
การสอนอยูเสมอ (สมศ.12.2.5)
7) มีก ารนํา แหลง เรีย นรูแ ละภูมิปญ ญาทอ งถิ่น มาใชใ นการเรีย น
การสอน (สพฐ.14.7) (สมศ.13)
8) ดําเนินการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ติดตามผล
และใชผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
(สพฐ.15) (สมศ.12.3)
ตัวบงชี้
1) มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็งและ
ทั่วถึง (สพฐ.15.1) (สมศ.12.3.1)
2) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม และตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน (สพฐ.15.2) (สมศ.
12.3.2)
3) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (สพฐ.15.3) (สมศ.12.3.3)
4) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ค า นิ ย มที่ ดี ง าม (สพฐ.15.4) (สมศ.
12.3.4)
5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬาและ
นันทนาการ (สพฐ.15.5) (สมศ.12.3.5)
6) มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาไทย (สพฐ.15.6) (สมศ.12.3.6)
7) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย (สพฐ.15.7)
(สมศ.12.3.7)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (สพฐ.16) (สมศ.12.1)
ตัวบงชี้
1) มี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู มี อ าคารสถานที่
เหมาะสม (สพฐ.16.1) (สมศ12.1.1)
2) มี ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู เ รี ย น
(สพฐ.16.2) (สมศ12.1.2)
3) มีก ารใหบ ริก ารเทคโนโลยี สารสนเทศทุก รูป แบบที่เ อื้อ ตอ
การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม (สพฐ.16.3)
(สมศ12.1.3)
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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4) มีการจัด หองเรีย น หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้น ที่สีเ ขีย วและ
สิ่ง อํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูในสภาพการใชการไดดี
(สพฐ.16.4) (สมศ12.1.4)
5) มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ (สพฐ.16.5)
(สมศ12.1.5)
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
(สพฐ.17)
ตัวบงชี้
1) มีก ารเชื่อ มโยงและแลกเปลี่ย นขอ มูล กับ แหลง เรีย นรู และ
ภูมิปญญาทองถิ่น (สพฐ.17.1)
2) มีการสนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา (สพฐ.
17.2)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึก ษามีก ารรว มมือ กัน ระหวา งบา น องคก รทางศาสนา
สถาบันวิชาการ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน (สพฐ.18) (สมศ.14)
ตัวบงชี้
1) มี ก ารจั ด แหล ง วิ ท ยาการในการให ค วามรู แ ละบริ ก ารชุ ม ชน
(สพฐ.18.1) (สมศ.14.1)
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (สพฐ.18.2) (สมศ.14.2)
มาตรฐานที่ 13 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (สพฐ12.3) (สมศ.11.4)
ตัวบงชี้
1) มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สมศ.11.2.2)
5) มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

7) มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8) มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.3 มาตรฐานดานผลผลิต (ผูเรียน) (จํานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 14 ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค (สพฐ.1)
(สมศ.1)
ตัวบงชี้
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ (สมศ.1.1)
2) มีความซื่อสัตยสุจริต (สมศ.1.2)
3) มีความกตัญูกตเวที (สมศ.1.3)
4) มีเมตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม (สมศ.
1.4,1.6)
5) ประหยั ด และรู  จ ั ก ใช ท รั พ ย สิ ่ ง ของส ว นตนและส ว นรวม
อย า งคุมคา (สมศ.1.5)
6) นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิใจ
ในวัฒนธรรมและความเปนไทย (สมศ.3.4)
มาตรฐานที่ 15 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (สพฐ.2)
(สมศ.1.5)
ตัวบงชี้
1) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
สังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม (สพฐ.2.1)
2) เข า ร ว มหรื อ มีส ว นรว มกิ จ กรรม/โครงการอนุรั ก ษ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม (สพฐ.2.2)
มาตรฐานที่ 16 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สพฐ.3) (สมศ.7)
ตัวบงชี้
1) มีทักษะในการจัดการและการทํางานใหสําเร็จ (สมศ.7.1)
2) พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.

11

มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น

3) ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
(สมศ.7.2)
4) ทํางานรวมกับผูอื่นได (สมศ.7.2)
5) มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ (สมศ.7.3)
มาตรฐานที่ 17 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง คิดแบบองครวมทั้งระบบ และมี
วิสัยทัศน (สพฐ.4) (สมศ.4)
ตัวบงชี้
1) สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห และสรุปเปนความคิด
รวบยอด (สมศ.4.1)
2) สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได
(สมศ.4.2)
3) ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมี
สติ (สมศ.4.2)
4) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค คิ ด แบบองค ร วมทั้ ง ระบบ และมี
จินตนาการ (สมศ.4.3)
มาตรฐานที่ 18 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (สพฐ.5) (สมศ.5)
ตัวบงชี้
1) มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ (สมศ.5.1-5.8)
2) สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ
3) สามารถใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารได ทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ ตามชวงชั้นที่เหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู
มาตรฐานที่ 19 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (สพฐ.6) (สมศ.6)
ตัวบงชี้
1) มีนิสัยรักการอาน รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหา
ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รอบตัว (สมศ.6.1)
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2) มีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นและสนุก
กับการเรียนรู (สมศ.6.2)
3) สามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา (สมศ.6.3)
มาตรฐานที่ 20 ผูเรียนรูมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (สพฐ.7) (สมศ.2)
ตัวบงชี้
1) มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัย
(สมศ.2.1)
2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (สมศ.2.2)
3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ (สมศ.2.3)
4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น
(สมศ.2.4)
5) มีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน (สมศ.2.5)
มาตรฐานที่ 21 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา (สพฐ.8)
(สมศ.3)
ตัวบงชี้
1) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ (สมศ.3.1)
2) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป (สมศ.3.2)
3) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ (สมศ.3.3)
มาตรฐานที่ 22 ผูเ รีย นเปน สมาชิก ที่ดีข องครอบครัว ชุม ชน สัง คม และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้
1) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และมีความเปนประชาธิปไตย
3) รูและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําแนะนําของพอ แม ครู ญาติ
และผูใหญ
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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5) รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่น
มาตรฐานที่ 23 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และนั ก เรี ย นมี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ
ของผูปกครองและชุมชน
ตัวบงชี้
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ความสามารถ
ทักษะดานวิชาการ การกีฬา ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียน
2) ผู  ป กครองและชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจในความประพฤติ
การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครู
3) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผูบริหารสถานศึกษาและครู
ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการชวยเหลือดานอื่น ๆ
แกชุมชนและสวนรวม
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ และยอมรับ โดยผูปกครองและ
ชุ ม ชนให ก ารสนั บ สนุ น และมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
(สมศ.12) (มถ.12)
ตัวบงชี้
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยและการใหบริการดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน (มถ. 37.-2)
2) ผูปกครองและชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ให ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรป จ จั ย ต า งๆ ในการจั ด และพั ฒ นา
การศึกษา (มถ.38.1-2 ปรับปรุงเพิ่มเติม)
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2.2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มี 24 มาตรฐาน 104 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
2.2.1 มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริย ธรรม มีวุฒิ / ความรูค วามสามารถตรงกับ งาน
ที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ (สพฐ.9) (สมศ.8)
ตัวบงชี้
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู (มถ.3.4,3.5) (สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1)
2) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน (มถ.3.2) (สพฐ.
9.2) (สมศ.8.1)
3) มี ค วามมุ ง มั่ น และอุ ทิ ศ ตนในการสอนและการพั ฒ นาผู เ รี ย น
(มถ.3.3) (สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1,)
4) มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ เปนประจํา (มถ.5.4)
(สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1)
5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษาหรือเทียบเทา
ขึ้นไป (มถ.6) (สพฐ.9.5) (สมศ.8.2)
6) สอนตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด (มถ.6.1) (สพฐ.
9.6) (สมศ.8.3)
7) มีจํา นวนเพีย งพอ (หมายรวมทั้ง ครูแ ละบุค ลากรสนับ สนุน )
(มถ.6.2) (สพฐ.9.7) (สมศ.8.5)
มาตรฐานที่ 2 ครู มี ค วามสามารถในการจั ด การประสบการณ ก ารเรี ย นรู อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สพฐ.10) (สมศ.9)
ตัวบงชี้
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเป า หมายการจั ด การศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย (มถ.4.1,4.2) (สพฐ.10.1) (สมศ.9.1)
2) มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
(มถ.3.1) (สพฐ.10.2)
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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3) มี ค วามสามารถในการจั ด การประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญ (มถ.4.2) (สพฐ.10.2,10.3,10.4) (สมศ.9.2)
4) มีความสามารถในการสื่อ เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน (มถ.5.1) (สพฐ10.4)
5) มีก ารประเมิน พัฒ นาการที่ส อดคลอ งกับ สภาพจริง เหมาะสม
ตามวัย (มถ.4.3) (สพฐ.10.5) (สมศ.9.3)
6) มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ มาปรับการจัดประสบการณ
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (มถ.4.3) (สพฐ.10.6)
(สมศ.9.4)
7) มีการศึกษา / วิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียน (มถ.5.2) (สพฐ10.7)
มาตรฐานที่ 3 ผู บ ริ ห าร มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภ าวะผู นํา และมี ค วามสามารถ
ในการบริหารจัดการ (สพฐ.11) (สมศ.10)
ตัวบงชี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา (มถ.1.2) (สพฐ.11.1) (สมศ.10.1)
2) มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ (มถ.2.1)
(สพฐ.11.2) (สมศ.10.2)
3) มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ (มถ.
2.1,2.2,,2.3) (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4)
4) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผูเกี่ยวของ
พึงพอใจ (มถ.2.2,2.3) (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4)
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน และอายุตามเกณฑ (มถ.8)
ตัวชี้วัด
1) มี อั ต ราส ว นจํ า นวนผู เ รี ย นต อ ห อ งเรี ย นตามเกณฑ ที่ กํ า หนด
(มถ.8.1)
2) ผู เ รี ย นมี เ กณฑ อ ายุ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
(มถ.8.2)
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มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ (มถ.5,9,10,13)
ตัวบงชี้
1) มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ
เพียงพอ (มถ.,10.1,10.2,13.1,13.2,13.3)
2) มี ก ารระดมงบประมาณและทรั พ ยากร เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา
(มถ.9.1)
3) มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการ
จัดการศึกษา (มถ.5.1,11.1)
4) มีสภาพแวดลอม พื้นที่สีเขียว และแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการ
จัดการศึกษา (มถ.7.2) (สพฐ.16.4)
2.2.2 มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารและพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร (สพฐ.12) (มถ.6) (สมศ.11)
ตัวบงชี้
1) จัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม (มถ.
6.1) (สพฐ.12.1,12.2,12.4,13.1,13.4) (สมศ.11.1)
2) จัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน
(มถ.6.1) (สพฐ.12.2)
3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง
(มถ.16.2) (สพฐ.12.4)
มาตรฐานที่ 7 สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาโดยใช ส ถานศึ ก ษา
เปนฐาน (สพฐ.13) (สมศ.11.3)
ตัวบงชี้
1) กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา (สพฐ.13.1)
2) บริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม (มถ.14.4) (สพฐ.
13.2) (สมศ.11.2,11.3)
3) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย น (สพฐ.13.3)
(สมศ.11.3)
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
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4) บริ ห ารงานแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและเป า หมายชั ด เจน
(สพฐ.13.4) (สมศ.11.3)
5) มีการตรวจสอบและถวงดุลในการบริหารการศึกษา (มถ.18.2)
(สพฐ.13.5) (สมศ.11.3)
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (สพฐ.14) (สมศ.12,13)
ตัวบงชี้
1) หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย เหมาะสมกั บ ผู เ รี ย นและท อ งถิ่ น
(มถ.11.1) (สพฐ.14.1,14.2) (สมศ.13.1)
2) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู เ รี ย นอย า งหลากหลาย
ตามความสนใจ (มถ.15.2) (สพฐ.14.1,14.2) (สมศ.13.1)
3) ส ง เสริ ม ให ค รู จั ด ทํา แผนการจั ด ประสบการณ ที่ เ น น ผู เ รี ย น
เป น สําคัญ (สพฐ.14.2) (สมศ.12.1)
4) สงเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรู และ สื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (มถ.11.2) (สพฐ.14.3) (สมศ.
13.2)
5) มีการบั นทึ ก มีการรายงานผลและการสง ตอ ขอมู ล ของผูเ รีย น
อยางเปนระบบ (สพฐ.14.5)
6) มี ก ารนิ เ ทศการเรี ย นการสอนและนํ า ผลไปปรั บ ปรุ ง การสอน
อยางสม่ําเสมอ (มถ.16.4) (สพฐ.14.6)
7) นํ า แหล ง การเรี ย นรู แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช ใ นการจั ด
ประสบการณ (มถ.21.4) (สพฐ.14.7)
8) สงเสริมการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ ติดตาม
ผลและใชผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
(สพฐ.15) (สมศ.12.2)
ตัวบงชี้
1) จัดและพัฒนาระบบดู แลชว ยเหลือ ผูเรี ย นที่เ ขม แข็ง และทั่ วถึ ง
(สพฐ.15.1)
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2) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ
และสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน (สพฐ.15.2) (สมศ.
12.2) (มถ.21.2)
3) จัด กิจ กรรมสง เสริม และตอบสนองความสามารถพิเ ศษและ
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (มถ.21.3)
4) จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม (สพฐ.15.3)
5) จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสามารถด า นดนตรี ศิ ล ปะและ
การเคลื่อนไหว (สพฐ.15.4) (สมศ.12.2)
6) จัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาไทย (สพฐ.15.5) (สมศ.12.2)
7) จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย (มถ.21.7) (สพฐ.
15.6) (สมศ.12.2)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (สพฐ.16) (สมศ.12.3)
ตัวบงชี้
1) จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม
(มถ.17.4) (สพฐ.16.1) (สมศ.12.3)
2) มี ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู เ รี ย น
(มถ.17.1) (สพฐ.16.2) (สมศ.12.3)
3) ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู
ด ว ยตนเองและการเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว ม (สพฐ.14.3,16.3)
(สมศ.13.2)
4) จัดหองเรียน หองพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเลน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพี ย งพอให อ ยู ใ นสภาพใช ก ารได ดี (สพฐ.16.4)
(สมศ.12.3)
5) จัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ (สพฐ.16.5) (สมศ.
12.3)
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึ ก ษามี ก ารสนั บ สนุ น และใช แ หล ง การเรี ย นรู แ ละภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น (สพฐ.17) (สมศ.13.2)
ตัวบงชี้
1) เชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั บ แหล ง เรี ย นรู และภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น ในการจัดกิจกรรม (มถ.15.2) (สพฐ.17.1) (สมศ.13.2)
2) สนับ สนุน ใหแ หลง การเรีย นรู ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และชุม ชน
เขา มามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับการศึกษา (สพฐ.
14.2,14.7,18.2) (สมศ.13.1,14.2)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
(สพฐ.18) (สมศ.14)
ตัวบงชี้
1) เปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน (สพฐ.
18.1) (สมศ.14.1, 14.2)
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (สพฐ.18.2) (สมศ.
14.2)
มาตรฐานที่ 13 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ ภายในสถานศึ ก ษา
เป น สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (สพฐ.12.3) (สมศ.11.4)
ตัวบงชี้
1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (มถ.14.1) (สพฐ.12.2) (สมศ.11.4)
2) พัฒนามาตรฐานการศึกษา (มถ11.2) (สพฐ.12.2,) (สมศ.11.4)
3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มถ.11.3) (สพฐ.12.2,12.3)
(สมศ.11.4)
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มถ.11.4) (สพฐ.
12.2,12.3) (สมศ.11.4)
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (มถ.11.5) (สพฐ.12.3)
(สมศ.11.4)
6) ประเมินคุณภาพการศึกษา (มถ.11.6) (สพฐ.12.3) (สมศ.11.4)
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7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (มถ.11.7) (สพฐ.12.3)
(สมศ.11.4)
8) ผดุ ง ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (มถ.11.8) (สพฐ.12.3)
(สมศ.11.4)
2.2.3 มาตรฐานดานการผลิต (ผูเรียน) (จํานวน 11 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้)
มาตรฐานที่ 14 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (สพฐ.1)
(สมศ.1)
ตัวบงชี้
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามขอตกลงเบื้องตน
(สพฐ.1.1) (สมศ.1.1)
2) มีความซื่อสัตยสุจริต (สพฐ.1.2) (สมศ.1.2)
3) มีความกตัญูกตเวที (สพฐ.1.3) (สมศ.1.3)
4) มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น (สพฐ.1.4) (สมศ.1.4)
5) ประหยัดใชสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา (สพฐ.1.5)
(สมศ.1.5)
6) มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม (สพฐ.1.6) (สมศ.1.6)
มาตรฐานที่ 15 ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (สพฐ.2)
(สมศ.1.5)
ตัวบงชี้
1) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม (สพฐ.1.5, 2.1) (สมศ.1.5)
2) เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (สพฐ.1.5, 2.2) (สมศ.1.5)
มาตรฐานที่ 16 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สพฐ.3) (สมศ.7)
ตัวบงชี้
1) สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน (มถ.12.1,12.2,31.1) (สพฐ.
3.1) (สมศ.7)
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2) ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน (มถ.31.2) (สพฐ.3.2) (สมศ.7.1)
3) เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได (มถ.12.3) (สพฐ.3.3) (สมศ.7.1)
4) มีเจตคติที่ดีตออาชีพที่สุจริต (มถ.12.4) (สพฐ.3.4)
มาตรฐานที่ 17 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน (สพฐ.4) (สมศ.4)
ตัวบงชี้
1) สามารถสรุปความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
(สพฐ.4.1) (สมศ.4.1)
2) แกไขปญหาไดเหมาะสมกับวัย (สพฐ.4.2) (สมศ.4.2)
3) มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (สพฐ.4.3) (สมศ.4.3)
มาตรฐานที่ 18 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (สพฐ.5) (สมศ.5)
ตัวบงชี้
1) มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็ก (สพฐ.5.1)
(สมศ.5.1)
2) มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 (สพฐ.5.2) (สมศ.5.2)
3) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะกับวัย (สพฐ.5.3) (สมศ.5.3)
4) มีทักษะในการสังเกตและการสํารวจ (สพฐ.5.4) (สมศ.5.4)
5) มี ทั ก ษะในเรื่ อ งมิ ติ สั ม พั น ธ แ ละการกะประมาณ สามารถ
เชื่อมโยงความรูและทักษะ ตางๆ (สพฐ.5.5,5.6,5.7) (สมศ.5.5)
6) มีความรูในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ ธรรมชาติและสิ่งตางๆ
รอบตัว (สพฐ.5.5) (สมศ.5.6.)
มาตรฐานที่ 19 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (สพฐ.6) (สมศ.6)
ตัวบงชี้
1) มีความสนใจใฝรู รักการอาน และรูจักตั้งคําถาม (มถ.11.4) (สพฐ.
6.1) (สมศ.6.1)
2) ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวและ
สนุกกับการเรียนรู (มถ.11.1) (สพฐ.6.2) (สมศ.6.2)
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มาตรฐานที่ 20 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (สพฐ.7) (สมศ.2)
ตัวบงชี้
1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัย
(มถ.9.1) (สพฐ.7.1) (สมศ.2.2)
2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (เดิม มถ.
32.1-2) (สพฐ.7.2) (สมศ.2.1)
3) รูจักสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมึนเมา (มถ.9.3) (สพฐ.7.3)
4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (มถ.9.2) (สพฐ.7.4)
(สมศ.2.3)
5) ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู ผูอื่นและชอบมา
โรงเรียน (สพฐ.7.5) (สมศ.2.4)
มาตรฐานที่ 21 ผู เ รี ย นมี สุ น ทรี ย ภาพและลั ก ษณะนิ สั ย ด า นศิ ล ปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว (สพฐ.8) (สมศ.3)
ตัวบงชี้
1) สนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ (สพฐ.8.1) (สมศ.3.1)
2) สนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรีและการเคลื่อนไหว (สพฐ.8.2)
(สมศ.3.2)
3) สนใจและรวมกิจกรรมการออกกําลังกาย (สพฐ.8.3) (สมศ.3.3)
มาตรฐานที่ 22 ผูเ รีย นเปน สมาชิก ที่ดีข องครอบครัว ชุม ชน สัง คม และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มถ.14)
ตัวบงชี้
1) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (มถ.14.1)
2) เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และมีความเปนประชาธิปไตย (มถ.14.2ปรับปรุงเพิ่มเติม)
3) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําแนะนําของพอ แม ครู ญาติ
และผูใหญ (มถ.14.4)
4) รูจักทองถิ่น และรักทองถิ่น (มถ.14.5)
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มาตรฐานที่ 23 ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และผู เ รี ย นมี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ของ
ผูปกครองและชุมชน (มถ.15)
ตัวบงชี้
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผูเรียน (มถ.
35.1,35.2 ปรับปรุงเพิ่มเติม)
2) ผู ป กครองและชุ ม ชนมี ค วามพึ ง พอใจในความประพฤติ
การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครู (มถ.36.1ปรับปรุงเพิ่มเติม)
3) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน การชวยเหลือดานอื่นๆ
แกชุมชนและสวนรวม (มถ.37,38 ปรับปรุงเพิ่มเติม)
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ และยอมรับโดยผูปกครองและ
ชุ ม ชนให ก ารสนั บ สนุ น และมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
(มถ.37,38 ปรับปรุงเพิ่มเติม) (สมศ.14)
ตัวบงชี้
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยและการใหบริการดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน (มถ.37.1,37.2)
2) ผูปกครองและชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ใหก ารสนั บสนุ น ทรั พยากรปจ จัย ตางๆ ในการจัด และพั ฒนา
การศึกษา (มถ.38.1-2 ปรับปรุงเพิ่มเติม)
หมายเหตุ
สมศ. หมายถึง มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สพฐ. หมายถึง มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มถ. หมายถึง มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น (เดิม)
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บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ความเป น มาของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสั ง กั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น นับเปนมาตรการ
ในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กําหนดรวมทั้งการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาวาบรรลุผลในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะผูควบคุม
กํากับดูแล ประสานงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนด
นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ
ประเมินตนเองมาตั้งแตปการศึกษา 2528 โดยจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นใชจากการ
รวมมือทางวิชาการของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใหสถานศึกษาใชเครื่องมือประเมิน
เชิงระบบในการประเมินตนเองอยางตอเนื่องมาทุกปการศึกษา และมีการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อความ
เหมาะสมและความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับทองถิ่น และระดับชาติ
การปรับปรุงเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ เปนนโยบายของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงมีการจัดระดมสรรพกําลังเพื่อหาแนวทางอยางหลากหลาย ทั้งในแงการแกปญหาที่มี
มาในอดีตและการสรางวิสัยทัศนในกระบวนการประเมินใหสอดคลองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก “ยุคโลกาภิวัตน” ตอไป

3.2 หลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมทั้งวิสัยทัศนการจัดการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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2) ให ส ถานศึ ก ษายึ ด แนวนโยบายการพั ฒ นาการศึ ก ษาชาติ สอดคล อ งกั บ นโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสนองนโยบายหนวยงานตนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลสถานศึกษา
นั้นๆ โดยการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใหมีมาตรฐานสูงขึ้น เปนที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน และ
ทองถิ่น การติดตามผลการประเมินเพื่อดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบ และ
ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีมาตรฐานการกําหนดชวงเวลาในการประเมินแตละเรื่องโดยมีปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ตารางการประเมินอยางชัดเจน รวมทั้งใหกรรมการผูประเมินมีหลักฐานการดําเนินการ
ในฐานะผูรับผิดชอบทุกระดับ

3.3 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1) เพื่อศึกษาความสามารถทางการเรียนทั้งในระดับหองเรียน ชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นและระดับประเทศในภาพรวมของการจัด
การศึกษาทองถิ่น ตามมาตรฐานการศึกษาดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานการผลิตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปเปนแนวทางในการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
3) เพื่ อ ใหก รมส ง เสริม การปกครองท อ งถิ่น และองคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ตน สัง กั ด
สถานศึกษานั้นๆ ไดทราบขอมูลการจัดการศึกษา และสามารถสนับสนุนพัฒนาทั้งทางดานวิชาการ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา
4) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ
5) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมเขาสู
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพจากภายนอก

3.4 ยุทธศาสตรการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1) เพื่อใหการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษา
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จึงกําหนดการดําเนินงาน
ดังนี้
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(1) ชี้ แ จงทํา ความเข า ใจเครื่ อ งมื อ และการใช โ ดยจั ด ให มี คู มื อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
เพื่ อ บุคลากรผูเกี่ยวของทราบบทบาทหนาที่ในการประเมินภายใตปรัชญา “ประเมินเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญในการสนองนโยบายของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยให
ความรวมมือสนับสนุนการดําเนินการเรื่องงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ บุคลากร และอื่นๆ
(3) บุคลากรในสํานักการศึกษา/กองการศึกษา และสถานศึกษา ถือเปนตัวจักรและกลไก
ที่สําคัญในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูประสานงาน จึงตองมีความตระหนักในความเปนเจาของรวมกัน
โดยปฏิบัติหนาที่ในสวนที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการประเมินการวิเคราะห
ผลการประเมินและการนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(4) หน ว ยประสานการจั ด การศึ ก ษาท อ งถิ่ น (กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น )
ดํ า เนิ น การสรุ ป และวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ ประเทศ ตามปฏิ ทิ น การ
ปฏิบัติงานที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คณะทํางานเขตการศึกษาสรุปและวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับเขตการศึกษา
รวมทั้งรายงานผลตามภาระหนาที่ เพื่อแสดงความกาวหนาในการพัฒนาการศึกษาตลอดจนขอบกพรอง
เพื่อปรับปรุงในภาพรวมของแตละระดับตอไป

3.5 โครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดดํ าเนินการจัด การศึก ษาอยา งเปน ระบบ โดยมีค วามสอดคลอ งกั นตั้ง แต ทรั พยากรที่ใ ชในการจั ด
การศึ ก ษา การนํ า ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามาดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การให เ กิ ด ผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา
คุณลักษณะที่สมบูรณและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา จึงกําหนดโครงสรางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวคิดการประเมินเชิงระบบ
ที่กําหนดใหมีการประเมินตั้งแตทรัพยากรที่ใชการนําทรัพยากรไปบริหารจัดการจนเกิดเปนผลที่ไดรับ
จากการจัดการศึกษา โดยมีโครงสรางการประเมินภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังแผนภูมิ 3.1

บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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แผนภูมิ 3.1
แนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ปจจัย

กระบวนการ

ผลผลิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(สถานศึกษา/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยประสานการจัดการศึกษาทองถิ่น)

จากพื้นฐานความคิดดังกลาว การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดโครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังแผนภูมิ 3.2
ตอไป
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แผนภูมิ 3.2
โครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. โครงสรางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต

ปจจัย

กระบวนการ

INPUT

PROCESS

OUTPUT

มาตรฐานดานปจจัย

มาตรฐานดานกระบวนการ

มาตรฐานดานผลผลิต

ดานครู
มถ.1 (มพฐ.9) (สมศ.8),
มถ.2 (มพฐ.10), (สมศ.9)
ดานผูบริหาร
มถ.3 (มพฐ.11), (สมศ.10)
ดานผูเรียน(จํานวน
ผูเรียนและอายุ
มถ.4
ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอม
มถ.5

ดานการบริหารสถานศึกษา
มถ.6 (มพฐ.12) (สมศ.11) มถ.7
(มพฐ.13) (สมศ.11), มถ.8
(มพฐ.14) (สมศ.12)
ดานการจัดการเรียนการสอน
มถ.9 (มพฐ15) (สมศ.12), มถ.10
(มพฐ.16) (สมศ.12)
ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู
มถ.11 (มพฐ.17), มถ.12 (มพฐ.18),
(สมศ.14)
ดานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
มถ.13 (มพฐ.12) (สมศ.11)

กลุมสาระ
คณิตศาสตร

กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

กลุมสาระ
ภาษาไทย

ดานคุณภาพผูเรียนและชุมชน

ดานความสามรถ
ทางการเรียน

ดี (คุณธรรมจริยธรรม)
มถ.14 (มพฐ.1) (สมศ.1), มถ.15
(มพฐ.2), (สมศ.1)
เกง(คิดวิเคราะห)
มถ.16 (มพฐ.3) (สมศ.7),มถ.17 (มพฐ.4)
(สมศ.4), มถ.18 (มพฐ.5) (สมศ.5) มถ.19
(มพฐ.6) (สมศ.6)
มีสุข (สุขภาพกาย อารมณ และจิตใจ)
มถ.20 (มพฐ.7) (สมศ.2), มถ.21 (มพฐ.8)
(สมศ.3), มถ.22
ดานการยอมรับและพึงพอใจ
มถ.23, มถ.24

กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

กลุมเสริมสรางศักยภาพ

บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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ความสัมพันธโครงสรางมาตรฐานการศึกษาชาติ :มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน:มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น : สมศ.

มาตรฐานการศึกษาชาติ

คุณลักษณะของคนไทย
1
ที่พึงประสงคทั้งใน
ฐานะพลเมืองและ
พลโลก

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น

ดานผูเรียน

ดานปจจัย

ดานผูเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

ดานการเรียนการสอน
9
10
แนวการจัดการศึกษา
2

11
12
13
14
15
16

แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู
3

30

ดานการบริหารและการจัดการ

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
17
18

ดานกระบวนการ
6
7
8
9
10
11
12
13
ดานผลผลิต
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.

มาตรฐาน สมศ.

ดานครู
8
9
ดานผูบริหาร
10
11
12
13
14

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 4
การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.1 กรอบความคิดของการประเมินเพื่อการรับประกันคุณภาพการศึกษา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาไว ประกอบดวย
มาตรา 47

ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

มาตรา 48

ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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มาตรา 49

ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป

มาตรา 50

ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

มาตรา 51

กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด ใหหนวยงานตนสังกัดใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด

ทั้งนี้องคประกอบและความเชื่อมโยงของการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา แบงออกเปนการประเมินเพื่อการประกันภายในและการประเมินภายนอก
เพื่อการรับรองมาตรฐาน สามารถนําเสนอแสดงความสัมพันธเกี่ยวของดังกลาวดังแผนภูมิ 4.1 ตอไปนี้
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิ 4.1 แสดงความเชือ่ มโยงของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาตามประเภทการจัด
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาตนสังกัด

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการตรวจสอบ
(ประเมินภายนอก)
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษา

รายงานประเมิน
ตนเอง

บริษัทประเมิน

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

องคประกอบการบริหารภายในสถานศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน)
แผนพัฒนา
สถานศึกษา
วิเคราะห/สรุปผล
รายงานการประเมิน
ตนเอง

การบริหารการ
จัดการภายใน
ประเมิน/ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ

บทที่ 3 แนวคิดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
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4.2 การประเมินผลการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีประเด็นที่ตองคํานึงถึงในประเด็น
ตางๆ ประกอบดวย
1) การประเมิ น ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารการศึ ก ษาเพื่ อ จะได รั บ ทราบถึ ง
ขี ด ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูเรียน หรือผูเกี่ยวของ
2) เพื่อคนพบปญหาแตเนิ่นๆ จะไดแกไขทัน
3) เนนปรัชญาการปองกัน
4) เปนการประเมินโดยผูบริหาร บุคคล และผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาเอง
5) สอดคลองกับการประเมินภายนอก
เนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) โดยทุกคนมีสวนรวม
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ 419 / 2548
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาโครงสรางและการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
.....................................................
ดวย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติตามขอเสนอของสถานศึกษา
เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2546 โดยกําหนดใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังกลาว
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จึ ง เห็ น ควรให มี ก ารพิ จ ารณาโครงสร า งและการจั ด ทํ า
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระบบการ
ประกั นคุณ ภาพการศึกษา โดยดํ าเนิ นการกําหนดมาตรฐานการจัดการศึ กษาดานตางๆ พรอ มจัดทํ า
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. คณะทํางานพิจารณาโครงสรางมาตรฐานการจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
1. ร.ศ. ดร. บุญมี เณรยอด
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
2. นายศรีพงศ บุตรงามดี
ผูอํานวยการสํานักประสานงาน
และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
ที่ปรึกษา
3. นายโชคชัย คําแหง
ผูอํานวยการสวนวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น
หัวหนาคณะทํางาน
4. นายกมล ตราชู
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
คณะทํางาน
5. นายอาคม สมบูรณพงศ ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
คณะทํางาน

6. นายพีรัฐ

ดวดรักษ

ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองตาก
คณะทํางาน
7. หัวหนาคณะทํางานพิจารณาจัดทํา
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาทุกคณะ
คณะทํางาน
8. นางสาวแสงมณี มีนอย
นักวิชาการศึกษา
คณะทํางาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หนาที่ คณะทํางาน
1. พิจารณารางมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พิจารณาโครงสรางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามมาตรฐานการศึกษาของทองถิ่น
3. เสนอแนะรายละเอียดการดําเนินงานในการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า งการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ที่ คณะทํางานชุดนี้กําหนด
2. คณะทํ า งานพิ จ ารณาการจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานปจจัยทางการศึกษา ประกอบดวย
1. นายอําพล พลศร
ผูอํานวยการกองการศึกษา
เทศบาลเมืองปตตานี
ที่ปรึกษา
2. นายสุทิน ศรวิจิตร
ศึกษานิเทศก
เทศบาลนครลําปาง
หัวหนาคณะทํางาน
3. นายมนัส ครองญาติ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลเมืองอางทอง
คณะทํางาน
4. นายพักตรพิมล โลหรัตน
ศึกษานิเทศก
เทศบาลนครนครศรีอยุธยา
คณะทํางาน
5. นางกุลชญา เที่ยงตรง
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองสมุทรปราการ
คณะทํางาน
6. นางแพรว ชัยชนะ
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองสมุทรปราการ
คณะทํางาน
7. นายเยี่ยม วรรินทร
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองพิษณุโลก
คณะทํางาน

8. นางสาวสุดา วิทยบํารุง
9. นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี
10. นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง

ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองระนอง
ผูบริหารสถานศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร
นักวิชาการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

หนาที่ คณะทํางาน
1. พิจารณาจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานปจจัยทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พิจารณาการจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานปจจัยทางการศึกษา
3. คณะทํ า งานพิ จ ารณาการจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย
1. นายพิรัฐ พลภูมิรักษ
ขาราชการบํานาญ
ที่ปรึกษา
2. นายธวัชชัย รัตตัญู
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
เมืองพัทยา
ที่ปรึกษา
3. นายจํานน ดอกไมหอม ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองทุงสง
หัวหนาคณะทํางาน
4. นายชลิต ตุมทองคํา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลนครนครปฐม
คณะทํางาน
5. นายกิติพงศ จันทรวิจิตร
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองปตตานี
คณะทํางาน
6. นางศศิกาญจน โพธิสิรกา ศึกษานิเทศก
เทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะทํางาน
7. นางผองพรรณ ปนตาแสน ศึกษานิเทศก
เทศบาลนครเชียงราย
คณะทํางาน
8. นายธนากร เหล็กกลา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต
คณะทํางาน
9. นางแสงอรุณ ขจรน้ําทรง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลเมืองระนอง
คณะทํางาน

10. นายสมาน บุญเหาะ

ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน
คณะทํางาน
11. นางสาวสุภัทรวดี แพงแกว เจาพนักงานปกครอง
คณะทํางาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หนาที่ คณะทํางาน
1. พิจารณาจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พิจารณาจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานกระบวนการบริหารการศึกษา
3. คณะทํ า งานพิ จ ารณาการจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาทองถิ่น ดานผลผลิตทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย
1. นางเรวดี รัตตัญู
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลนครระยอง
ที่ปรึกษา
2. นายพิชัย สตารัตน
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา
ที่ปรึกษา
3. นายพรชัย บัวเรือง
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
หัวหนาคณะทํางาน
4. นางวัชจิรา ชูสิน
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองเบตง
คณะทํางาน
5. นางขนิษฐศรี ลี้อารีย
ศึกษานิเทศก
คณะทํางาน
เทศบาลเมืองแหลมฉบัง
6. นางสาวกิ่งแกว เกิดในมงคล ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองจันทบุรี
คณะทํางาน
7. นายไตรรงค คัมภีรพงศ
ศึกษานิเทศก
เทศบาลเมืองนครนครราชสีมา
คณะทํางาน
8. นายณรงค ผิวออน
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
เมืองพัทยา
คณะทํางาน
9. นายบรรหาร จิตรหวัง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
เทศบาลนครยะลา
คณะทํางาน

10. นางไพเราะ วงศไทยผดุง
11. นายวิชิน
12. นางชูชีพ
13. นายวิรัช

หมื่นศรีวุม
หอมเจริญ
แสงจันทร

14. นายชานนท เศรษฐีแสงศรี
15. นางตาบทิพย นัทธีประทุม
16. นายธีรเนตร มโนธรรม

ครู คศ.3
เทศบาลนครระยอง
ครู คศ.2
เทศบาลนครขอนแกน
ครู คศ.2
เมืองพัทยา
ครู คศ.
เทศบาลเมืองชะอํา
ครู คศ.2
เทศบาลนครอุดรธานี
ครู คศ.2
เทศบาลนครระยอง
เจาพนักงานปกครอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

หนาที่ คณะทํางาน
1. พิจ ารณาจัด ทํามาตรฐานการจัด การศึกษา องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ดานผลผลิต
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พิจารณาจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดานผลผลิตทางการศึกษา
3. พิ จ ารณากรอบโครงสร า งการปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบในการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึกษา
ทั้งนี้ ใหคณะทํางานดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายตอไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548
ธวัชชัย ฟกอังกูร
(นายธวัชชัย ฟกอังกรู)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายศรีพงศ บุตรงามดี
นายโชคชัย คําแหง
นายธีรเนตร มโนธรรม
นางสาวสุภัทราวดี แพงแกว
นางสาวแสงมณี มีนอย
นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง
นายศิริวัฒน ทองออน
นางนงนุช
ฆองดี
นางสาวเอมอร เสืออร
นายจรัส
ชางเรือน

ผูอํานวยการสํานักประสาน และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
ผูอํานวยสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาพนักงานปกครอง 7ว
นักวิชาการศึกษา 6ว
นักวิชาการศึกษา 6ว
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาพนักงานปกครอง 5
นักวิชาการเงินและบัญชี 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5

