คํานํา
มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก:
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นหลักการมาตรฐานการศึกษา
โดยอาจปรับตัวบงชีใ้ หมคี วามชัดเจนมากขึน้ ตอไป)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและกลุมบุคคลหลายกลุมหลายฝายทั้งในสวนกลางและ
ระดับทองถิน่
ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพือ่ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ มีสาระที่
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ รวมทัง้ แนวทางการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และได
รับอนุมตั ใิ นหลักการจากคณะรัฐมนตรีแลวในการประชุมเมือ่ วันที่ 4
มกราคม 2543 และวันที่ 25 มกราคม 2543
สํานักงานฯ จึงไดจัดพิมพเผยแพรเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสถานศึกษาใชเปนกรอบในการประเมินและเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ เปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
มีนาคม 2543

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

สารบัญ
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ตอนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

8

ตอนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

17

มาตรฐานดานผูเ รียน

19

มาตรฐานดานกระบวนการ

25

มาตรฐานดานปจจัย

29

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบในการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษามุง
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิม่ ขึน้
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
สํานักงานฯ ไดดาเนิ
ํ นการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดย
ศึก ษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทย
วิสยั ทัศน ความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ลักษณะของสังคมไทย
และคนไทยทีพ่ งึ ประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 แผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8
รวมทั้งหลักการและจุดมุงหมายตามหลักสูตรของแตละระดับการ
ศึกษา แลวสังเคราะหจดั ทําเปนรางมาตรฐานการศึกษา
หลังจากนัน้ สํานักงานฯ ไดจดั ประชุมระดมความคิดและ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝายเพื่อปรับปรุงรางมาตรฐาน
และจัดทําตัวบงชี้ ดังนี้
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จัดประชุมระดมความคิดเมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 โดย
เชิญผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิประมาณ 60 คน
มารวมกันพิจารณาและปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แลวจัดทําตัวบงชี้
เชิญผูแทนและนักวิชาการที่รับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของหนวยงานตางๆ ไดแก กรมวิชาการ สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมพลศึกษา
กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สภาสถาบันราชภัฏ
กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รวมทัง้ ผูบ ริหารสถานศึกษา
และครูของสถานศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูป กครอง
จํานวนประมาณ 60 คน มารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเมือ่ วันที่ 2729 เมษายน 2541 เพือ่ ชวยกันปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ
และจัดทําตัวบงชี้จําแนกตามระดับการศึกษา

พิจารณาใหขอ เสนอแนะ รวมทัง้ ไดเชิญครูตน แบบของสํานักงานฯ
มารวมพิจารณาดวย
การดําเนินงานพัฒนารางมาตรฐานขางตน เปนการรวมกันคิด
รวมกันทําระหวางหนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของ ที่อยูในสวนกลาง
มากกวาผูที่อยูในพื้นที่ซึ่งควรเขามามีสวนรวมเชนเดียวกัน สํานักงานฯ
จึงไดประสานกับผูแ ทนครูใ นทองถิ่น ในการจัดทําประชาพิจารณ
เพื่อใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น
และกําหนดความ
ตองการทางการศึกษาทีค่ าดหวัง โดยการจัดประชุมระดมความคิด
ของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายในระดับทองถิน่ ในทุกเขตการศึกษา
รวม 12 เขต และกรุงเทพมหานคร มีการจัดประชุมทัง้ หมด 13
ครัง้ ในระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2541 และมีผเู ขารวม
ประชุมทัง้ หมดประมาณ 750 คน การประชุมยึดหลักใหผูเขารวม
ประชุมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เปนอิสระ และ
ปราศจากการครอบงําทางความคิด

นอกจากนี้ ไดจดั สงรางมาตรฐานและตัวบงชีใ้ หกบั เครือขาย
การประเมินผลของสํานักงานฯ และผูที่เขารับฟงการบรรยายเกี่ยวกับ
การประเมิน คุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษา ประมาณ 750 คน

สํานักงานฯ ไดประมวลและสังเคราะหความคิดเห็นของทุก
กลุมทุกฝาย แลวปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ แลวนํา
ไปจัดทําโพล (Poll) กับประชาชนทัว่ ประเทศจํานวน 21,437 คน
เพื่อสํารวจความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของรางมาตรฐาน
และตัวบงชี้ ซึง่ จากผลการสํารวจพบวา ประชาชนมากกวารอยละ 90
เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวบงชีแ้ ตละขอ
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ดําเนินการปรับปรุงรางมาตรฐานและตัวบงชี้โดยพิจารณา
ปรับแกและตัดตัวบงชีบ้ างขอออกเพือ่ ลดความซํ้าซอน แตยงั คงไว
ซึง่ วัตถุประสงคและความตองการของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมี
ความเหมาะสมและนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รางมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานฯ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและกลุมบุคคลหลายกลุมหลายฝายพัฒนาขึ้นนี้ มีสาระ
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ รวมทั้งแนวการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนสําคัญ
โดยมีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 3 ดาน คือ
มาตรฐานดานผูเ รียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดาน
ปจจัย
หลังจากนัน้
ไดนําเสนอรางมาตรฐานการศึกษาเพือ่ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ 27
มาตรฐาน
และมาตรฐานทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกเพือ่ เปนมาตรฐาน
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 17 มาตรฐาน ตอ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2542 เมือ่
วันที่ 23 กันยายน 2542 ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตาม
ที่เสนอ โดยใหคัดเลือกมาตรฐานที่มีความสําคัญเปนมาตรฐานหลักและ
ใหเนนมาตรฐานดานกระบวนการ สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรก แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
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สํานักงานฯ ไดจัดลําดับความสําคัญของรางมาตรฐานการ
ศึกษา โดยพิจารณาทัง้ ในประเด็นทีเ่ ปนมาตรฐานทีม่ คี วามสําคัญ
และเปนมาตรฐานหลักที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของมาตรฐานอื่น
รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แลวสรุป
เปนมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรก สําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 10 มาตรฐาน 42 ตัวบงชี้ โดย
ไดมกี ารนําตัวบงชีบ้ างขอของมาตรฐานทีต่ ดั ออก มาเพิ่มไวในบาง
มาตรฐานเพื่อใหมีความครอบคลุม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่
พิจารณาในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการรางมาตรฐานการศึกษาทัง้ 27 มาตรฐาน (ตาม
รายละเอียดในตอนที่ 2) เพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 10 มาตรฐาน และใหกระทรวง
ศึกษาธิการปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในทางปฏิบัติ
มาตรฐานการศึกษา 10 มาตรฐานดังกลาว คือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรีย นมีคุณ ธรรม จริยธรรม และคานิยม
ทีพ่ งึ ประสงค
มาตรฐานที่ 5 ผู เ รี ย นมี ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ จําเป น ตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ รีย นมีทัก ษะในการแสวงหาความรูดว ย
ตนเอง รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
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มาตรฐานที่ 9 ผูเ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอ น่ื ได และมีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผูเ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพ
จิตทีด่ ี
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการ
ศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ แ ละ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียน
และทองถิน่ มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวสิ ยั ทัศน
มาตรฐานที่ 20 ผูบ ริหารมีภาวะผูน ํา และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 24 ครูมคี ณ
ุ วุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับ
งานทีร่ บั ผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานการศึกษาฉบับนี้ เปนมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการ ซึ่งสํานักงานฯ จะไดประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
ในทางปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ตอไป

จากการปรึกษาหารือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการไดขอใหเพิม่ มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกอีก 4 มาตรฐาน เปน 14
มาตรฐาน
และเสนอใหมกี ารปรับตัวบงชีบ้ างตัวใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน โดยนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบในคราวประชุมเมือ่ วัน
ที่ 25 มกราคม 2543 ซึง่ มาตรฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
ขอเพิม่ เติม ไดแก
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มาตรฐานการศึก ษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรก 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงชี้ มีดังนี้
มาตรฐานดานผูเรียน

ตอนที่ 1
มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก :
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค
ตัวบงชี้
1. มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ นตามระเบียบและหลักธรรม
เบือ้ งตนของแตละศาสนา
2. ซื่อสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สําหรับระดับอาชีวศึกษา)
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพือ่ สวนรวม
4. ประหยัด (ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัดและคุม คา)
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ตัวบงชี้
1. สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมินคาความนาเชือ่ ถือของขอมูล รูจ กั พิจารณาขอดีขอเสีย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคําตอบ เลือกวิธแี ละ
มีปฏิภาณในการแกปญ
 หาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความ
ถูกตองเหมาะสม
3. มีความคิดริเริม่ มีจนิ ตนาการ สามารถคาดการณและกําหนด
เปาหมายได
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร
ตัวบงชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวิชา
ทีส่ าคั
ํ ญไมต่ากว
ํ าเกณฑมาตรฐานขัน้ ตํ่า (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชา
เฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา)
2. มีความสามารถในการใชภาษาสือ่ สาร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้
1. มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจ ากแหลงตางๆ รูจ กั ตัง้
คําถามเพือ่ หาเหตุ-ผล
2. รักการอาน สามารถใชหอ งสมุด แหลงความรูแ ละสือ่ ตางๆ ทัง้
ในและนอกสถานศึกษา
3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยาง
ถูกตองดวยตนเอง
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มาตรฐานที่ 9 ผูเ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
1. สามารถทํางานตามลําดับขัน้ ตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน สามารถ
ทํางานอยางมีความสุขและภูมใิ จในผลงานของตนเอง
3. สามารถทํางานเปนทีม (ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ใหความ
รวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอ น่ื รวม
รับผิดชอบผลงานของกลุม )
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้
1. มีน้าหนั
ํ ก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธทด่ี กี บั ครู เพือ่ นและบุคคลทัว่ ไป
4. รูจ กั ดูแลสุขภาพ และปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบตั ภิ ยั
5. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับโทษของสิง่ เสพยตดิ และสิง่ มอมเมา
ไมเสพสิง่ เสพยตดิ และปลอดจากสิง่ มอมเมา
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มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ตัวบงชี้
1. มีความชืน่ ชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ตัวบงชี้
1. ผูบ ริหารและครูสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชนในการรวมกันจัด
การศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน
3. มีการประชาสัมพัน ธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ
4. ผูป กครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ให
บรรลุเปาหมายการศึกษา
ตัวบงชี้
1. มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา และตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
3. มีการปฏิบตั ติ ามแผน
4. สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกับเปาหมายอยาง
ตอเนือ่ ง
6. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ
และทันตอการใชงาน
7. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
8. มี ก ารนําข อ มู ล และผลการประเมิ น ไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจและ
ปรับปรุงงาน
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มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติและสนองความตองการของผูเ รียน
2. มีก ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูด ว ยตนเอง
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4. มีการนําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เทคโนโลยี และสือ่ ทีเ่ หมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผูเรียน
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สุนทรียภาพ อยางครบถวนทัง้ ดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ น่ื และ
ความรับผิดชอบตอกลุม รวมกัน
8. มีก ารประเมินพัฒ นาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนือ่ ง
9. มีการจัดกิจกรรมใหผเู รียนรักสถานศึกษาของตน และมีความ
กระตือรือรนในการไปเรียน
มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานที่ 20 ผูบ ริหารมีภาวะผูน ํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 22 ครูมคี วามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ตัวบงชี้
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. ครูมคี วามรูค วามสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน
และการนําผลการประเมินมาใชพฒ
ั นาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
ตัวบงชี้
1. ครูมคี วามถนัด/ความเชีย่ วชาญตรงกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
2. มีจานวนครู
ํ
ตามเกณฑ

ตัวบงชี้
1. ผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลีย่ นแปลง
2. ผูบ ริหารมีความเปนผูน ํา มีมนุษยสัมพันธและเปนทีย่ อมรับของ
ผูเกี่ยวของ
3. ผูบ ริหารมีความเปนประชาธิปไตย
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มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิน่ มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอ
การเรียนรู
ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทีเ่ หมาะสม สอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเ รียนและทองถิน่
2. มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ตอการเรียนรู

ตอนที่ 2
มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก :
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับระยะตอไป
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มาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สําหรับระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้
แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1) มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มี 12 มาตรฐาน
38 ตัวบงชี้ เนนพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณและ
สังคม โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมี
ความสุข
2) มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน
29 ตัวบงชี้ เนนในดานกระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
3) มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย มี 9 มาตรฐาน 24
ตัวบงชี้ เปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของผู
บริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้นี้ เปน
ทิ ศ ทางใหสถานศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพรอมไดมุงพัฒนา
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระยะตอไป
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มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้
1. มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ติ นตามระเบียบและ
หลักธรรมเบือ้ งตนของแตละศาสนา
2. ซือ่ สัตยสจุ ริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สําหรับระดับ
อาชีวศึกษา)
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพือ่ สวนรวม
4. ประหยัด (ใชสง่ิ ของและทรัพยสนิ ทัง้ ของตนเองและสวนรวม
อยางประหยัดและคุม คา)
มาตรฐานที่ 2 เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และปฏิบัตติ นตามระบอบประชาธิปไตย
ตัวบงชี้
1. เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาติและผูใ หญ
2. รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
3. มีความรูแ ละปฏิบตั ติ นตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคม
และอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
4. รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น
5. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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มาตรฐานที่ 3 มีจิตสํานึกทีเ่ ห็นแกประโยชนสว นรวม อนุรกั ษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้
1. รูค ณ
ุ คาของสิง่ แวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
สังคมทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดลอม
2. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
3. ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุม คา
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
ตัวบงชี้
1. สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมินคาความนาเชือ่ ถือของขอมูล รูจ กั พิจารณาขอดีขอเสีย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคําตอบ เลือกวิธแี ละ
มีปฏิภาณในการแกปญ
 หาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความ
ถูกตองเหมาะสม
3. มีความคิดริเริม่ มีจนิ ตนาการ สามารถคาดการณและกําหนด
เปาหมายได
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มาตรฐานที่ 5 มีความรูแ ละทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวด
วิชาทีส่ ําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขัน้ ตํ่า (คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร
และวิชาเฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา)
2. มีความสามารถในการใชภาษาสือ่ สาร
มาตรฐานที่ 6 มีทกั ษะในการแสวงหาความรูด ว ยตนเอง
รักการเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้
1. มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจ ากแหลงตางๆ รูจ กั ตัง้
คําถามเพือ่ หาเหตุ-ผล
2. รักการอาน สามารถใชหอ งสมุด แหลงความรูแ ละสือ่ ตางๆ ทัง้
ในและนอกสถานศึกษา
3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูแ ละประสบการณไดอยาง
ถูกตองดวยตัวเอง
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มาตรฐานที่ 7 เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ตัวบงชี้
1. รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. มีความรู ความเขาใจภูมปิ ญ
 ญาไทย โดยเฉพาะภูมปิ ญ
 ญาของ
ทองถิ่น และนํามาใชได
3. ชืน่ ชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทด่ี งี ามของ
ทองถิน่ และของไทย
มาตรฐานที่ 8 รูจ กั ตนเอง พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี

มาตรฐานที่ 9 มีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติทด่ี ตี อ
อาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
1. สามารถทํางานตามลําดับขัน้ ตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน พัฒนางาน
สามารถทํางานอยางมีความสุข และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
3. สามารถทํางานเปนทีม (ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ใหความ
รวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอ น่ื
รวมรับผิดชอบผลงานของกลุม )
4. มีเจตคติทด่ี ตี อ อาชีพสุจริต

ตัวบงชี้
1. รูถ งึ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอยของ
ตนเอง และพยายามปรับปรุงตนเอง
2. เปนตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และใหเกียรติผอู น่ื
3. รูก าละเทศะในการใชคําพูด กิรยิ ามารยาทและการแตงกาย
4. สามารถกําหนดเปาหมาย แนวทาง ตัดสินใจ และแกปญ
 หาของ
ตนเองได (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา)

ตัวบงชี้
1. มีน้าหนั
ํ ก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธทด่ี กี บั ครู เพือ่ น และบุคคลทัว่ ไป
4. รูจ กั ดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบตั ภิ ยั
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มาตรฐานที่ 10 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี

มาตรฐานที่ 11 ปลอดจากสิง่ เสพยตดิ ใหโทษและสิง่ มอมเมา
ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับโทษของสิง่ เสพยตดิ และสิง่ มอมเมา
2. ไมเสพสิง่ เสพยตดิ และปลอดจากสิง่ มอมเมา และไมแสวงหา
ผลประโยชน
มาตรฐานที่ 12 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
ตัวบงชี้
1. มีความชืน่ ชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
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มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13 มีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา
ตัวบงชี้
1. มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา และตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
3. มีการปฏิบตั ติ ามแผน
4. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมาย อยาง
ตอเนื่อง
5. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ
และทันตอการใชงาน
6. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
7. มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน
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มาตรฐานที่ 14 สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาและชุมชน ในการ
พัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้
1. ผูบ ริหารและครูสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชนในการรวมกัน
จัดการศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธเพือ่ สรางความเขาใจใหบคุ ลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน
3. มีการประชาสัมพันธกจิ กรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ
4. ผูป กครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 15 มีการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผูเรียน
ตัวบงชี้
1. จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย
2. จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิง่ เสพยตดิ
อาชญากรรม และอบายมุข
3. จัดระบบสาธารณูปโภคทีด่ ี
4. จัดสิง่ อํานวยความสะดวกใหครู และบุคลากรอยางเพียงพอ และ
จัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอการเรียนรู
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มาตรฐานที่ 16 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความ
จําเปนและเหมาะสม อยางสมํ่าเสมอ
ตัวบงชี้
1. จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู
ความสามารถ
2. ครูไดรบั การพัฒนาเกีย่ วกับเรือ่ งทีใ่ ชสอนหรือปฏิบตั งิ านอยาง
ตอเนือ่ งและสอดคลองกับสภาพการเปลีย่ นแปลง
3. สงเสริมการทํางานเปนทีม
มาตรฐานที่ 17 มีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร ความตองการของผูเ รียนและทองถิน่
ตัวบงชี้
1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น โดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
2. มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ความ
ตองการของผูเ รียน/ทองถิ่น และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม ใหสามารถเชือ่ มโยงแกปญ
 หาทองถิน่ ไดและนําไปปฏิบตั ิ
ไดจริง
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มาตรฐานที่ 18 จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของผูเ รียน
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีก่ ระตุน ใหผเู รียนรูจ กั
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีก่ ระตุน ใหผเู รียนรูจ กั ศึกษา
หาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูด ว ยตนเอง
4. มีการนําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เทคโนโลยี และสือ่ ทีเ่ หมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผูเรียน
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผเู รียนไดรบั การพัฒนา
สุนทรียภาพอยางครบถวนทัง้ ดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ น่ื และ
ความรับผิดชอบตอกลุม รวมกัน
8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเ รียนดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
และตอเนือ่ ง
9. มีการจัดกิจกรรมใหผเู รียนรักสถานศึกษาของตน และมีความ
กระตือรือรนในการไปเรียน
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มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานที่ 19 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ตัวบงชี้
1. ผูบ ริหารอุทศิ ตนใหกบั การปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง
2. ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม
ซื่อสัตย
3. ผูบ ริหารมีการครองตนทีด่ ี ไมมหี นีส้ นิ ลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุข สิง่ เสพยตดิ
มาตรฐานที่ 20 ผูบ ริหารมีภาวะผูน ํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้
1. ผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลีย่ นแปลง
2. ผูบ ริหารมีความเปนผูน ํา มีมนุษยสัมพันธและเปนทีย่ อมรับของ
ผูเกี่ยวของ
3. ผูบ ริหารมีความเปนประชาธิปไตย
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มาตรฐานที่ 21 ครูมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวบงชี้
1. ครูมคี วามเอือ้ อาทร เขาใจและเอาใจใสผเู รียนทุกคนอยาง
สมํ่าเสมอและเทาเทียมกัน
2. ครูมมี นุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
3. ครูมคี วามรับผิดชอบ ซือ่ สัตย ตรงตอเวลา อุทศิ ตนใหกบั การ
พัฒนาผูเ รียน
4. ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางทีด่ ใี นเรือ่ งความประพฤติ
บุคลิกภาพ
5. ครูมที ศั นคติทด่ี ตี อ อาชีพครู
มาตรฐานที่ 22 ครูมคี วามสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ตัวบงชี้
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. ครูมคี วามรูค วามสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน
และการนําผลการประเมินมาใชพฒ
ั นาคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 23 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู
คิดวิเคราะห และสรางองคความรู เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
1. ครูมนี สิ ยั รักการแสวงหาความรูแ ละขาวสารขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพือ่ นํามาพัฒนาการเรียนการสอน
2. ครูมคี วามสามารถในการศึกษา วิจัย เพือ่ พัฒนากระบวน
การเรียนการสอน
3. ครูมคี วามสามารถในการวิเคราะหปญ
 หาและแกไขสถานการณได
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
ตัวบงชี้
1. ครูมคี วามถนัด/ความเชีย่ วชาญตรงกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
2. มีจานวนครู
ํ
ตามเกณฑ
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มาตรฐานที่ 25 มีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียนและทองถิน่ มี
สือ่ การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทีเ่ หมาะสม สอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเ รียนและทองถิน่
2. มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ 26 สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตามเกณฑ
ตัวบงชี้
1. มีอาคาร สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 27 ชุมชน/ผูป กครองมีศกั ยภาพในการสนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้
1. ผูป กครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสัง่ สอน
บุตรหลานและเปนแบบอยางทีด่ ี
2. ชุมชน/ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีความรูสึก
เปนเจาของสถานศึกษา
32

รายนามคณะอนุกรรมการอํานวยการ
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
1. นายสิปปนนท
เกตุทัต
ทีป่ รึกษา
2. นายวิชติ
สุรพงษชยั
ประธาน
3. นางสาวเจือจันทร จงสถิตอยู
อนุกรรมการ
4. นายชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย
อนุกรรมการ
5. นายชัยณรงค
อินทรมีทรัพย
อนุกรรมการ
6. นางนงราม
เศรษฐพานิช
อนุกรรมการ
7. นายมนตรี
จุฬาวัฒนทล
อนุกรรมการ
8. นายรุง
แกวแดง
อนุกรรมการ
9. นางสาวศรีสวาง
พั่ววงศแพทย
อนุกรรมการ
10. นางสุมน
อมรวิวัฒน
อนุกรรมการ
11. นายอภิรกั ษ
โกษะโยธิน
อนุกรรมการ
12. นางอุทุมพร
จามรมาน
อนุกรรมการ
13. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
อนุกรรมการ
14. รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
15. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
16. รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
17. อธิบดีกรมวิชาการ
อนุกรรมการ
18. ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
อนุกรรมการ
19. ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
20. ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น
อนุกรรมการ
21. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
22. เจาหนาที่สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
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สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ถนนสุโขทัย ดุสติ กทม. 10300
โทรศัพท 668-7123 โทรสาร 243-7915 E - mail : inepa@onec.go.th

