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บทนํ า
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบในการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษามุง
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้น
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา-
แหงชาติ พ.ศ.2542

สํ านักงานฯ ไดด ําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดย
ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ลักษณะของสังคมไทย
และคนไทยที่พึงประสงค  เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 แผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8
รวมทั้งหลักการและจุดมุงหมายตามหลักสูตรของแตละระดับการ
ศึกษา แลวสังเคราะหจัดทํ าเปนรางมาตรฐานการศึกษา

หลังจากนั้น สํ านักงานฯ ไดจัดประชุมระดมความคิดและ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝายเพื่อปรับปรุงรางมาตรฐาน 
และจัดทํ าตัวบงชี้ ดังนี้
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จัดประชุมระดมความคิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 โดย
เชิญผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิประมาณ 60 คน
มารวมกันพิจารณาและปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แลวจัดทํ าตัวบงชี้

เชิญผูแทนและนักวิชาการที่รับผิดชอบในการจัดทํ ามาตรฐาน
การศึกษาของหนวยงานตางๆ ไดแก กรมวิชาการ สํ านักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมพลศึกษา
กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล สภาสถาบันราชภัฏ
กรมการศาสนา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ทบวงมหาวิทยาลัย สํ านักการศึกษากรุงเทพ-
มหานคร  สํ านักบริหารการศึกษาทองถิ่น  กรมการพัฒนาชุมชน และ
กองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษา
และครูของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูปกครอง
จํ านวนประมาณ 60 คน มารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27-
29 เมษายน 2541 เพื่อชวยกันปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ
และจัดทํ าตัวบงชี้จํ าแนกตามระดับการศึกษา

นอกจากนี้ ไดจัดสงรางมาตรฐานและตัวบงชี้ใหกับเครือขาย
การประเมินผลของสํ านักงานฯ และผูที่เขารับฟงการบรรยายเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประมาณ 750 คน

พิจารณาใหขอเสนอแนะ รวมทั้งไดเชิญครูตนแบบของสํ านักงานฯ
มารวมพิจารณาดวย

การดํ าเนินงานพัฒนารางมาตรฐานขางตน เปนการรวมกันคิด
รวมกันทํ าระหวางหนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของ ที่อยูในสวนกลาง
มากกวาผูที่อยูในพื้นที่ซึ่งควรเขามามีสวนรวมเชนเดียวกัน สํ านักงานฯ
จึงไดประสานกับผูแทนครูในทองถิ่นในการจัดทํ าประชาพิจารณ
เพื่อใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น และกํ าหนดความ
ตองการทางการศึกษาที่คาดหวัง โดยการจัดประชุมระดมความคิด
ของประชาชนทุกกลุมทุกฝายในระดับทองถิ่น ในทุกเขตการศึกษา
รวม 12 เขต และกรุงเทพมหานคร  มีการจัดประชุมทั้งหมด 13
ครั้ง ในระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2541 และมีผูเขารวม
ประชุมทั้งหมดประมาณ 750 คน  การประชุมยึดหลักใหผูเขารวม
ประชุมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เปนอิสระ และ
ปราศจากการครอบงํ าทางความคิด

สํ านักงานฯ ไดประมวลและสังเคราะหความคิดเห็นของทุก
กลุมทุกฝาย แลวปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ แลวนํ า
ไปจัดท ําโพล (Poll) กับประชาชนทั่วประเทศจํ านวน 21,437 คน
เพื่อสํ ารวจความคิดเห็นและจัดลํ าดับความสํ าคัญของรางมาตรฐาน
และตัวบงชี้ ซึ่งจากผลการสํ ารวจพบวา ประชาชนมากกวารอยละ 90
เห็นดวยกับมาตรฐานและตัวบงชี้แตละขอ
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ด ําเนินการปรับปรุงรางมาตรฐานและตัวบงชี้โดยพิจารณา
ปรับแกและตัดตัวบงชี้บางขอออกเพื่อลดความซํ้ าซอน แตยังคงไว
ซึ่งวัตถุประสงคและความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมี
ความเหมาะสมและนํ าไปปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

รางมาตรฐานการศึกษาที่สํ านักงานฯ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและกลุมบุคคลหลายกลุมหลายฝายพัฒนาขึ้นนี้ มีสาระ
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ รวมทั้งแนวการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนสํ าคัญ
โดยมีทั้งหมด 27 มาตรฐาน  91 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 3 ดาน คือ
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดาน
ปจจัย

หลังจากนั้น ไดนํ าเสนอรางมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 27
มาตรฐาน และมาตรฐานที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเปนมาตรฐาน
สํ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 17 มาตรฐาน ตอ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2542 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตาม
ที่เสนอ โดยใหคัดเลือกมาตรฐานที่มีความสํ าคัญเปนมาตรฐานหลักและ
ใหเนนมาตรฐานดานกระบวนการ สํ าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบแรก  แลวใหนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สํ านักงานฯ ไดจัดลํ าดบัความสํ าคัญของรางมาตรฐานการ
ศึกษา โดยพิจารณาทั้งในประเด็นที่เปนมาตรฐานที่มีความสํ าคัญ
และเปนมาตรฐานหลักที่สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของมาตรฐานอื่น  
รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แลวสรุป
เปนมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรก สํ าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 มาตรฐาน 42 ตัวบงชี้ โดย
ไดมีการนํ าตัวบงชี้บางขอของมาตรฐานที่ตัดออก มาเพิ่มไวในบาง
มาตรฐานเพื่อใหมีความครอบคลุม แลวนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการรางมาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน (ตาม
รายละเอียดในตอนที่ 2) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 10 มาตรฐาน และใหกระทรวง
ศึกษาธิการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทางปฏิบัติ

มาตรฐานการศึกษา 10 มาตรฐานดังกลาว คือ
มาตรฐานที่1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 5 ผูเ รียนมีความรูและทักษะที่จํ าเปนตาม

หลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํ างาน รักการทํ างาน
สามารถทํ างานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพ
จิตที่ดี

มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการ
ศึกษา

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู

จากการปรึกษาหารือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กระทรวงศึกษาธิการไดขอใหเพิ่มมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกอีก 4 มาตรฐาน เปน 14
มาตรฐาน และเสนอใหมีการปรับตัวบงชี้บางตัวใหสอดคลองกับ
มาตรฐาน โดยนํ าเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบในคราวประชุมเมื่อวัน
ที่ 25 มกราคม 2543 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเพิ่มเติม ไดแก

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน

มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนํ า และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกบั
งานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

มาตรฐานการศึกษาฉบับนี้ เปนมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการ ซึ่งสํ านักงานฯ จะไดประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนและสอดคลอง
ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นตอไป
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ตอนที่ 1

มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก :

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรก 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงชี้  มีดังนี้

มาตรฐานดานผูเรียน

มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค

ตัวบงชี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรม
เบื้องตนของแตละศาสนา

2. ซื่อสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สํ าหรับระดับอาชีวศึกษา)
3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. ประหยัด (ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัดและคุมคา)

มาตรฐานที่ 4   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ   มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

ตัวบงชี้
1. สามารถจํ าแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี-
ขอเสีย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคํ าตอบ  เลือกวิธีและ
มีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความ
ถูกตองเหมาะสม

3. มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและก ําหนด
เปาหมายได
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มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จํ าเปนตาม
หลักสูตร

ตัวบงชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวิชา
ที่สํ าคัญไมตํ่ ากวาเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่ า (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร และวิชา
เฉพาะสาขาสํ าหรับอาชีวศึกษา)

2. มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร

มาตรฐานที่ 6   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้
1. มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ รูจักตั้ง
คํ าถามเพื่อหาเหตุ-ผล

2. รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา

3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยาง
ถูกตองดวยตนเอง

มาตรฐานที่ 9    ผูเรียนมีทักษะในการทํ างาน รักการทํ างาน
สามารถทํ างานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต

ตัวบงชี้
1. สามารถทํ างานตามลํ าดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํ างาน พัฒนางาน สามารถ
ทํ างานอยางมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. สามารถทํ างานเปนทีม (ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ใหความ
รวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น รวม
รับผิดชอบผลงานของกลุม)

4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 10  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบงชี้
1. มีนํ้ าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป
4. รูจักดูแลสุขภาพ และปองกันตัวเองไมใหเกดิอุบัติภัย
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา
ไมเสพสิ่งเสพยติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา
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มาตรฐานที่ 12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ตัวบงชี้
1. มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

มาตรฐานดานกระบวนการ

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ให
บรรลุเปาหมายการศึกษา

ตัวบงชี้
1. มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดํ าเนินงาน
ของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสํ าเร็จ

3. มีการปฏิบัติตามแผน
4. สงเสริมการทํ างานเปนทีม
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกับเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง

6. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกบัความตองการ
และทันตอการใชงาน

7. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
8 . มีการนํ าขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ตัวบงชี้
1. ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัด
การศึกษา

2. มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชนเห็นความสํ าคัญในการจัดการศึกษารวมกัน

3. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สมํ่ าเสมอ

4. ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

ตัวบงชี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติและสนองความตองการของผูเรียน

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ

3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรู แสวงหาคํ าตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง
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4. มีการนํ าภมูิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผูเรียน

6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สุนทรียภาพ อยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา

7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํ างานรวมกับผูอื่นและ
ความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน

8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง

9. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความ
กระตือรือรนในการไปเรียน

มาตรฐานดานปจจัย

มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีภาวะผูนํ า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ผูบริหารมีความเปนผูนํ า มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ

3. ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย

มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
ส ําคัญ

ตัวบงชี้
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดท ําแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

3. ครูมีความรูความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน
และการนํ าผลการประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

ตัวบงชี้
1. ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
2. มีจํ านวนครูตามเกณฑ

1514



มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอ
การเรียนรู

ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิน่

2. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู

ตอนที่ 2

 มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก :
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกสํ าหรับระยะตอไป
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
สํ าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน  91 ตัวบงชี้
แบงออกเปน 3 ดาน คือ

1) มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน   มี 12 มาตรฐาน
38 ตัวบงชี้ เนนพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและ
สังคม โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมี
ความสุข

2) มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน
29 ตัวบงชี้ เนนในดานกระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

3) มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย  มี 9 มาตรฐาน  24
ตัวบงชี้ เปนการกํ าหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของผู
บริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน

มาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้นี้ เปน
ทิศทางใหสถานศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพรอมไดมุงพัฒนา 
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระยะตอไป

มาตรฐานดานผูเรียน

มาตรฐานที่ 1   มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ตัวบงชี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องตนของแตละศาสนา

2. ซื่อสัตยสุจริต (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สํ าหรับระดับ
อาชีวศึกษา)

3. มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. ประหยัด (ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม
อยางประหยัดและคุมคา)

มาตรฐานที่ 2   เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

ตัวบงชี้
1. เคารพและรับฟงคํ าแนะนํ าของพอแม ญาติและผูใหญ
2. รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
3. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไมเปนปญหาของสังคม
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

4. รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น
5. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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มาตรฐานที่ 3   มีจิตส ํานกึที่เห็นแกประโยชนสวนรวม อนรุักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

ตัวบงชี้
1. รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
สังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม

2. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

3. ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

มาตรฐานที่ 4   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน

ตัวบงชี้
1. สามารถจํ าแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
2. สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี-
ขอเสีย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุ-ผล คนหาคํ าตอบ  เลือกวิธีและ
มีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความ
ถูกตองเหมาะสม

3. มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและก ําหนด
เปาหมายได

มาตรฐานที่ 5   มีความรูและทักษะที่จํ าเปนตามหลักสูตร

ตัวบงชี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวด
วิชาที่สํ าคัญไมตํ่ ากวาเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่ า (คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร คอมพิวเตอร
และวิชาเฉพาะสาขาสํ าหรับอาชีวศึกษา)

2. มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร

มาตรฐานที่ 6   มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้
1. มีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ รูจักตั้ง
คํ าถามเพื่อหาเหตุ-ผล

2. รักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา

3. สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยาง
ถูกตองดวยตัวเอง
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มาตรฐานที่ 7   เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ตัวบงชี้
1. รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปญญาของ
ทองถิ่น และนํ ามาใชได

3. ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นและของไทย

มาตรฐานที่ 8   รูจักตนเอง พึ่งตนเองได  มีบุคลิกภาพที่ดี

ตัวบงชี้
1. รูถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ขอดี ขอดอยของ
ตนเอง และพยายามปรับปรุงตนเอง

2. เปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และใหเกียรติผูอื่น

3. รูกาละเทศะในการใชคํ าพูด กิริยามารยาทและการแตงกาย
4. สามารถกํ าหนดเปาหมาย แนวทาง ตัดสินใจ และแกปญหาของ
ตนเองได (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา)

มาตรฐานที่ 9   มีทักษะในการทํ างาน รักการทํ างาน  สามารถ
ทํ างานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต

ตัวบงชี้
1. สามารถทํ างานตามลํ าดบัขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
2. ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํ างาน พัฒนางาน
สามารถทํ างานอยางมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. สามารถทํ างานเปนทีม (ชวยเหลือผูอื่น ไมเอาเปรียบ ใหความ
รวมมือ ยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น
รวมรับผิดชอบผลงานของกลุม)

4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 10  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบงชี้
1. มีนํ้ าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
2. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3. ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป
4. รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย
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มาตรฐานที่ 11  ปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา

ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา
2. ไมเสพสิ่งเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา และไมแสวงหา
ผลประโยชน

มาตรฐานที่ 12  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

ตัวบงชี้
1. มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา

มาตรฐานดานกระบวนการ

มาตรฐานที่ 13  มีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา

ตัวบงชี้
1. มีการจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดํ าเนินงาน
ของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสํ าเร็จ

3. มีการปฏิบัติตามแผน
4. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมาย อยาง
ตอเนื่อง

5. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกบัความตองการ
และทันตอการใชงาน

6. มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน
7. มีการนํ าขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน
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มาตรฐานที่ 14  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาและชุมชน ในการ
พัฒนาการศึกษา

ตัวบงชี้
1. ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกัน
จัดการศึกษา

2. มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถาน-
ศึกษาและชุมชนเห็นความสํ าคัญในการจัดการศึกษารวมกัน

3. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สมํ่ าเสมอ

4. ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานที่ 15  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผูเรียน

ตัวบงชี้
1. จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย
2. จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ สิ่งเสพยติด
อาชญากรรม และอบายมุข

3. จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี
4. จัดสิ่งอํ านวยความสะดวกใหครู และบุคลากรอยางเพียงพอ และ
จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู

มาตรฐานที่ 16  สงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู  ตามความ
จํ าเปนและเหมาะสม อยางสมํ่ าเสมอ

ตัวบงชี้
1. จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชา หรือความถนัด หรือความรู
ความสามารถ

2. ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

3. สงเสริมการทํ างานเปนทีม

มาตรฐานที่ 17  มีการจดัการเรียนการสอนสอดคลองกับ
หลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น

ตัวบงชี้
1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม

2. มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร  ความ
ตองการของผูเรียน/ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่นไดและนํ าไปปฏิบัติ
ไดจริง
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มาตรฐานที่ 18  จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนส ําคัญ

ตัวบงชี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของผูเรียน

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจัก
คิดวเิคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค

3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษา
หาความรู  แสวงหาคํ าตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง

4. มีการนํ าภมูิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผูเรียน

6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา

7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํ างานรวมกับผูอื่น และ
ความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน

8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง

9. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความ
กระตือรือรนในการไปเรียน

มาตรฐานดานปจจัย

มาตรฐานที่ 19  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี

ตัวบงชี้
1. ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม
ซื่อสัตย

3. ผูบริหารมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุข สิ่งเสพยติด

มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีภาวะผูนํ า และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ผูบริหารมีความเปนผูนํ า มีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ

3. ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
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มาตรฐานที่ 21  ครูมีวิญญาณความเปนครู  มีคุณธรรม จริยธรรม

ตัวบงชี้
1. ครูมีความเอื้ออาทร เขาใจและเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยาง
สมํ่ าเสมอและเทาเทียมกัน

2. ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

3. ครูมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการ
พัฒนาผูเรียน

4. ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ
บุคลิกภาพ

5. ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู

มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
ส ําคัญ

ตัวบงชี้
1. ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา
2. ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดท ําแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

3. ครูมีความรูความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน
และการนํ าผลการประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานที่ 23  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู
คิดวิเคราะห และสรางองคความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

ตัวบงชี้
1. ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพื่อนํ ามาพัฒนาการเรียนการสอน

2. ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนการสอน

3. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

ตัวบงชี้
1. ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ
2. มีจํ านวนครูตามเกณฑ
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มาตรฐานที่ 25  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มี
สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู

ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิน่

2. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู

มาตรฐานที่ 26  สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํ านวย
ความสะดวกตามเกณฑ

ตัวบงชี้
1. มีอาคาร สถานที่ และสิ่งอํ านวยความสะดวกตามเกณฑ

มาตรฐานที่ 27  ชุมชน/ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุน
การจัดและการพัฒนาการศึกษา

ตัวบงชี้
1. ผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี

2. ชุมชน/ผูปกครองเห็นความสํ าคัญของการศึกษา และมีความรูสึก
เปนเจาของสถานศึกษา

รายนามคณะอนุกรรมการอ ํานวยการ
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
1. นายสิปปนนท      เกตุทัต ที่ปรึกษา
2. นายวิชิต   สุรพงษชัย 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. นายอภิรักษ    โกษะโยธิน อนุกรรมการ
12. นางอุทุมพร จามรมาน อนุกรรมการ
13. รองเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ อนุกรรมการ

14. รองผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ อนุกรรมการ
15. รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร อนุกรรมการ
16. รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
17. อธิบดีกรมวิชาการ อนุกรรมการ
18. ผูอํ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุกรรมการ
19. ผูอํ านวยการสํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
20. ผูอํ านวยการสํ านักบริหารการศึกษาทองถิ่น อนุกรรมการ
21. ผูอํ านวยการสถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ           อนุกรรมการและเลขานุการ

22. เจาหนาที่สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ถนนสุโขทยั ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท 668-7123   โทรสาร 243-7915   E - mail : inepa@onec.go.th


