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การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ผ$านผลลัพธ%ท่ีพึงประสงค%ของการศึกษา  

 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ”  หมายถึง ข�อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค*
ของคนไทย เพ่ือให�สถานศึกษาทุกแห/งยึดเป0นกรอบสําหรับสร�างคนไทย ๔.๐ ท่ีแม�แตกต/างตามบริบท 
ของท�องถ่ินและของสถานศึกษา แต/มีจุดหมายร/วมคือ “ธํารงความเป0นไทยและแข/งขันได�ในเวทีโลก” 
สามารถเป0นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต/อไปได� 

หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซ่ึงกําหนดผ/านกรอบ (framework) ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของ
การศึกษานี้  จัดทําข้ึนให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร*ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กฎหมาย ยุทธศาสตร*และแผนงานท้ังหลายเหล/านี้ ต/างมีอุดมการณ* 
เพ่ือมุ/งพัฒนาผู�เรียนให�เป0นมนุษย*ท่ีสมบูรณ*ท้ังร/างกาย จิตใจ สติปPญญา เป0นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได�ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต/อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เป0นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย/างต/อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังคาดหวังให�คนไทยท้ังปวงได�รับโอกาสเท/าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ 
เป0นผู�ร/วมสร�างสรรค*นวัตกรรม เพ่ือเปQาหมายของการพัฒนาประเทศสู/ ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 

เป.าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ/งหมายเพ่ือให�สถานศึกษาทุกแห/ง ยึดเป0นแนวทางสําหรับ 
การพัฒนาผู�เรียนไปสู/ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา และให�หน/วยงานต�นสังกัดใช�เป0นเปQาหมายในการ
จัดการศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของผู�เรียนท่ีเหมาะสมตามช/วงวัยในแต/ละระดับ 
และประเภทการศึกษา และใช�เป0นเปQาหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให�สามารถดําเนินการต/าง ๆ  
ได�อย/างสะดวกเพ่ือให�เกิดผลลัพธ*ดังกล/าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ/งหมายเพ่ือให�ทุกหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ในการจัดการศึกษา ใช�เป0นแนวทางในการส/งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือให�เป0นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได�จัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ* ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา เพ่ือให�
สถานศึกษาและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา ใช�เป0นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีจําเป0นของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให�เกิดคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค*ข้ึนกับผู�เรียนท้ังในระหว/างท่ีกําลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให�ผู�เรียนในระหว/างท่ีกําลังศึกษา
เพ่ือให�เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*หลังจากสําเร็จการศึกษา ซ่ึงถือเป0น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” 
ท่ีสามารถสร�าง ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ให�กับประเทศ 
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เปQาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาคือ 
การให�อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให�สอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัด 
ของผู�เรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดว/า สถานศึกษา
เป0นผู�จัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให�เป0นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา  
พร�อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู/กรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* ตามบริบท ระดับและ
ประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให�สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค*การมหาชน) ทําหน�าท่ีประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ
ประเด็นอ่ืน ๆ ผ/านหน/วยงานต�นสังกัด โดยมุ/งหมายให�เป0นการประเมินเพ่ือพัฒนา 

กระบวนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได�เริ่มกระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ฉบับใหม/ โดยการศึกษาวิเคราะห*บริบทท้ังภายในและภายนอกท่ีส/งผลกระทบต/อมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต/างประเทศ ผลการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม/นี้ จึงอยู/บน
พ้ืนฐานท่ีอ�างอิงจากงานวิจัย องค*ความรู� ข�อมูลเชิงประจักษ*จากพ้ืนท่ี รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจากหน/วยงานต/างๆ ซ่ึงสามารถสรุปเป0นข้ันตอนต/างๆ ดังนี้ 

๑.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข6อง ศึกษาสภาพบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก
ท่ีส/งผลต/อมาตรฐานการศึกษา ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล�อมท้ังในและต/างประเทศ 
พันธกรณีระหว/างประเทศต/างๆ ท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบรรณไว�กับองค*การระหว/างประเทศ รวมท้ัง
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร*ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

๒.  การประชุมรับฟ9งความคิดเห็น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได�จัดประชุมรับฟPง 
ความคิดเห็นฯ ท้ังสิ้น ๘ ครั้ง จากผู�มีส/วนได�ส/วนเสียทุกภาคส/วน ต้ังแต/ผู�บริหารหน/วยงานระดับนโยบาย 
ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�ปฏิบัติ ตลอดจนหน/วยงานภาคเอกชน องค*กรภาคประชาสังคม เพ่ือให�มาตรฐาน
การศึกษาเกิดจากการมีส/วนร/วมของประชาชนทุกภาคส/วนอย/างแท�จริง 

๓.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค%ของคนไทย 
ในอนาคต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให�ทราบ
ความต�องการของประชาชนเก่ียวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น 
ประกอบด�วย คุณลักษณะท่ีเป0นจุดแข็งและจุดอ/อนของคนไทยในปPจจุบัน คุณลักษณะของคนไทย 
ท่ีต�องการในอนาคต ๑๐ ปKข�างหน�า และคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๔.  การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยดําเนินการ 
เก็บข�อมูลจากสถานศึกษาต/างๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
เฉพาะทาง การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

๕.  การยกร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
การรับฟPงความคิดเห็นของผู�ท่ีเก่ียวข�อง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นํามาวิเคราะห* สังเคราะห*และยกร/างมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. .... 
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๖.  การประชุมรับฟ9งความคิดเห็นต$อ ร$าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได�จัดประชุมรับฟPงความคิดเห็นต/อ ร/าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
จํานวน ๗ ครั้ง และปรับปรุงให�มีความเหมาะสม 

๗.  การเสนอร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต/อท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติให�ความเห็นชอบในหลักการ แล�วให�ปรับปรุง
ตามข�อเสนอแนะ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบต/อไป 

๘.  การทบทวนร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต/งต้ัง
คณะทํางานยกร/างมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือทบทวนร/างมาตรฐานการศึกษาฯ ฉบับเตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยรับฟPงความเห็นจากการประชุมหารือกับผู�เก่ียวข�องมาประกอบการปรับปรุง 

๙.  การเสนอร$างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต/อท่ีประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติให�ความเห็นชอบในหลักการ และให�ปรับปรุง 
ตามข�อเสนอแนะ แล�วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบต/อไป 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
คุณธรรม ทักษะ และความรู6ที่จําเปCน 

บนฐานค$านิยมร$วม สู$กรอบผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาของชาติจะต�องทําให�เกิดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ซ่ึงเป0นคุณลักษณะของผู�เรียน  
อันเป0นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาต้ังแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา 
จนถึงการอุดมศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษามีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน*ของการจัด
การศึกษา ให�เป0นอัตลักษณ*และสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู�เรียน 

หน/วยงานต�นสังกัดและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง ต�องมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ/งเน�นความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได� (accountability) มีระบบ
การบริหารจัดการท้ังด�านผู�บริหาร ครู คณาจารย*และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
อย/างต/อเนื่องท่ีทําให�เกิดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* ท่ีเหมาะสมตามแต/ละระดับและประเภทการศึกษา และ
ผลลัพธ*สะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาท่ีต/อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูให� มีคุณภาพ จะต�องมีบทบาทในการเตรียมความพร�อมครู 
ก/อนประจําการ และส/งเสริมการพัฒนาครูประจําการให�มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล�องกับการจัดการ
เรียนรู�ยุคใหม/ เพ่ือผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา 

ผลลัพธ%ท่ีพึงประสงค%ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน*การพัฒนาประเทศสู$ความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน โดยคนไทย ๔.๐ จะต�อง ธํารงความเปCนไทยและแข$งขันได6ในเวทีโลก นั่นคือเป0นคนดี มีคุณธรรม 
ยึดค/านิยมร/วมของสังคมเป0นฐานในการพัฒนาตนให� เป0นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ ๓ ด�าน โดยเป0น
คุณลักษณะข้ันตํ่าดังต/อไปนี้ 
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๑. ผู6เรียนรู6  
เป0นผู�มีความเพียร ใฝpเรียนรู� และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพ่ือก�าวทันโลกยุคดิจิทัลและ

โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู� ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ*
และประยุกต*ใช�ภูมิปPญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร�างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 
ความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

๒. ผู6ร$วมสร6างสรรค%นวัตกรรม  
เป0นผู�มีทักษะทางปPญญา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) 

ทักษะการคิดสร�างสรรค* ทักษะข�ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข�ามศาสตร* และมีคุณลักษณะของ
ความเป0นผู�ประกอบการ เพ่ือร/วมสร�างสรรค*และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ
มูลค/าให�กับตนเอง และสังคม  

๓. พลเมืองท่ีเข6มแข็ง  
เป0นผู�มีความรักชาติ รักท�องถ่ิน รู�ถูกผิด มีจิตสํานึกเป0นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา  

มีอุดมการณ*และมีส/วนร/วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท/าเทียม 
เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืน และการอยู/ร/วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย/างสันติ 
 โดยผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* 3 ด�าน ท่ีเหมาะสมตามช/วงวัย ท่ีมีความต/อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสม
ต้ังแต/ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา แสดงไว�ใน
แผนภาพท่ี 1 และขยายความในตารางท่ี 1  

 

ท้ังนี้  การนํากรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาไปสู/การปฏิบัติ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา จะเป0นหน/วยประสานงานในการดําเนินงานของหน/วยงานต�นสังกัดและหน/วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�อง ในการแปลงกรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษา สู/การจัดทํา กํากับ ติดตาม และประเมิน
มาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีจําเป0นสําหรับแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให�เกิดการเชื่อมต/อ 
ของผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการดําเนินงานดังกล/าว ควรใช�
การทํางานแบบมีส/วนร/วมจากทุกภาคส/วน และใช�การวิจัยเป0นฐาน 
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แผนภาพที่ 1 ผลลัพธ*ที่พึงประสงค*ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซึ่งมีความต/อเนื่องเชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกต/างกันสําหรับแต/ละระดับการศึกษา 
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ตารางที่ ๑  ผลลัพธ%ที่พึงประสงค%ของการศึกษา ซึ่งมีการสะสมและต$อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและประเภทการศึกษา 

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต6น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/

อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 

๑.  ผู6เรียนรู6 

มีพัฒนาการรอบด�านและ
สมดุล สนใจเรียนรู�และกํากับ
ตัวเองให�ทําสิ่งต/าง ๆ ที่
เหมาะสมตามช/วงวยัได�สําเร็จ 
 
 
 
 
 

รักและรับผิดชอบต/อการเรียนรู� 
ชอบการอ/าน มีความรู�พื้นฐาน 
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา 
การคํานวณ มีเหตุผล มีนิสัย
และสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว 

รู�จักตนเองและผู�อื่น มีเปQาหมาย
และทักษะการเรียนรู� บริหารจัดการ
ตนเองเป0น มีทักษะชีวิต มีความรู� 
ความรอบรู�และสมรรถนะที่จาํเป0น
ต/อการสร�างสุขภาวะ การศึกษาต/อ
หรือการทํางานที่เหมาะสมกบั 
ช/วงวัย 

สามารถชี้นําการเรียนรู�ด�วยตนเอง มี
ทักษะการเรียนรู� รู�ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได� มีทักษะชีวิต 
ฟPนฝpาอุปสรรคได� มีความรู� ความรอบรู�
ด�านต/าง ๆ และสามารถนําไป
ประยุกต*ใช� ในการพัฒนาสุขภาวะ 
การศึกษา/การทํางาน/อาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

มีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต รู�เท/าทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ/น สามารถเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
ได� มีความเป0นผู�นํา มีความรู� ความรอบรู�ด�าน
ต/างๆ มีปPญญารู�คิด สามารถประยกุต*ใช�
ความรู�และทักษะต/างๆ ในการสร�างงาน/
สัมมาอาชีพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
ต/อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๒.  ผู6ร$วมสร6างสรรค%
นวัตกรรม 

รับผิดชอบในการทํางานร/วมกับ
ผู�อื่น มีความรู� ทักษะและ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร�างสรรค* 
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ  

มีทักษะการทํางานร/วมกัน ทักษะ
การสื่อสาร มีความรอบรู�ทางข�อมูล
สารสนเทศ และทางดิจิทัลเพื่อ
แก�ปPญหา มีการคิดอย/างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร�างสรรค* 
สามารถนําความคิดสู/การสร�าง
ผลงานในลักษณะต/างๆ  

สามารถแก�ปPญหา สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข�ามวัฒนธรรม ทักษะการ
สะท�อนคิด การวิพากษ*เพื่อสร�าง
นวัตกรรม และสามารถเป0น
ผู�ประกอบการได� 

สามารถร/วมแก�ปPญหาสังคม การบูรณาการ
ข�ามศาสตร* การสร�างสรรค*นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มโอกาส และมูลค/าแก/ตนเอง สังคม และ
ประเทศ  

๓.  พลเมืองที่
เข6มแข็ง 

สามารถแยกแยะผิดถูก ปฏบิัติ
ตนตามสิทธิและหน�าที่ของตน
โดยไม/ละเมิดสิทธิของผู�อื่น เป0น
สมาชิกที่ดีของกลุ/ม มีจิตอาสา 
รักท�องถิ่นและประเทศ 

ความเชื่อมั่นในความถกูต�อง ความ
ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มีสํานึก
และความภาคภูมิใจในความเป0น
ไทย และพลเมืองอาเซียน 

มีความเชื่อมั่นในความเท/าเทียมเป0น
ธรรมทางสังคม มีจิตอาสา มีความกล�า
หาญทางจริยธรรม เป0นพลเมืองที่
กระตือรือร�นในการร/วมสร�างสังคมไทย
และโลกที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย*ในการ
ทํางานเพื่อส/วนรวม 

กล�าต/อต�านการกระทําในสิ่งที่ผิด ให�คุณค/า
กับความรู�ความสามารถ เป0นพลเมืองที่
เข�มแข็ง ร/วมมือสร�างสรรค*การพัฒนาตนเอง
และสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย�ง และ
สร�างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม
โลก 

ค$านิยมร$วม : ความเพียรอันบรสิทุธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท/าเทียมเสมอภาค 
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดี และคุณธรรมพื้นฐานที่เป0นความดีงาม เช/น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย* ความรับผิดชอบต/อตนเองและสังคม 

หมายเหตุ:  หน/วยงานต�นสังกัดแต/ละแห/งอาจมีปรับเปลี่ยนผลลัพธ*ของการศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาให�เหมาะสมตามช/วงวัยและระดับการศึกษาของผู�เรียน แต/ต�องต/อเนื่องเชื่อมโยงกัน
และในทางปฏิบัติ หน/วยงานควรจัดทําตัวบ/งชี้ที่แสดงถึงปPจจัยปQอน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป0นรูปธรรมตามบริบทของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข�อมูลสารสนเทศอื่น 
ที่แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
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คําอธิบายความหมาย 

 ค$านิยมร$วมของสังคม (๔ ประการ)  
๑. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู�เรียนมีความอดทน มุ/งม่ัน ทําสิ่งใด ๆ ให�เกิดผลสําเร็จอย/างไม/ย/อท�อ

ต/อความลําบาก เพ่ือให�เกิดประโยชน*แก/ตนเอง ส/วนรวม ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
๒. ความพอเพียง ผู�เรียนมีความสมดุลรอบด�านท้ังความรู� คุณธรรม และทักษะท่ีเก่ียวข�อง  

โดยคํานึงถึงความสมดุลท้ังประโยชน*ต/อตนเอง ชุมชน และสังคม 
๓. วิ ถีป ระชาธิป ไตย  ผู� เรี ยนยึ ด ม่ัน ในการมีส/ วนร/ วม  การเคารพก ติกา สิท ธิหน� า ท่ี  

ความรับผิดชอบ การรับฟPงความคิดเห็นท่ีแตกต/าง และสามารถอยู/ร/วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได�อย/าง 
มีความสุข 

๔. ความเท$าเทียมเสมอภาค  ผู� เรียนเคารพความแตกต/าง และให�ความสําคัญแก/ผู� อ่ืน  
โดยปราศจากอคติ แม�มีสถานภาพแตกต/างกันทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถ่ินท่ีอยู/ วัฒนธรรมและ
ความสามารถ 

 คุณธรรม ความรู6 ทักษะที่จําเปCนสําหรับผู6เรียน 
๑. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะท่ีดีด�านคุณธรรมพ้ืนฐาน การรู�ถูกผิด  

ความดีงาม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการเป0นสมาชิกของสังคม เช/น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย* เป0นต�น  

๒. ทักษะการเรียนรู6และชีวิต คือ ทักษะท่ีจําเป0นสําหรับการเรียนรู�เพ่ือโลกดิจิทัลและโลก 
ในอนาคต เช/น การรู�วิธีเรียน ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถ
ในการปรับตัว ยืดหยุ/น พร�อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง  

3. ความรู6และความรอบรู6 คือ ชุดความรู�ท่ีจําเป0นสําหรับการเรียนรู�อย/างต/อเนื่องเพ่ือให�ตนเอง
รู�เท/าทันการเปลี่ยนแปลงได� ได�แก/ 1) ความรู�พ้ืนฐาน (ภาษา การคํานวณ การใช�เหตุผล) และความรู� 
ตามหลักสูตร 2) การรู�จักตนเอง 3) ความรู�เรื่องภูมิปPญญาไทย ท�องถ่ิน ชุมชน สภาพภูมิสังคม ภูมิอากาศ 
ประเทศชาติ ประชาคมโลก 4) ความรอบรู�ด�านต/าง ๆ ได�แก/ ความรอบรู�ด�านสุขภาพ การเงิน สารสนเทศ 
และ 5) ความรู�เรื่องการงานอาชีพ 

4. ทักษะทางป9ญญา คือ ทักษะท่ีจําเป0นในการสร�างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช/น 
ภูมิปPญญาไทยและศาสตร*พระราชา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ทักษะการคิดสร�างสรรค* ทักษะพหุปPญญา ทักษะ
ข�ามวัฒนธรรม ความสามารถในการบูรณาการข�ามศาสตร* สร�างสรรค*นวัตกรรม และมีคุณลักษณะ 
ของความเป0นผู�ประกอบการท่ีเท/าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล 

 
 
 
 



๘ 
 

ภาคผนวก 
 

แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาสู$การปฏิบัติของหน$วยงานระดับนโยบาย 
 การนํามาตรฐานสู/การปฏิบัติยึดหลักการสําคัญ คือ การจัดการศึกษาให�เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของผู�เรียน พ้ืนท่ี ชุมชน และสังคม รวมท้ังให�อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน/วยปฏิบัติในการกําหนด 
อัตลักษณ* และทิศทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต�องการของผู�เรียน ชุมชน ท�องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ ภายใต�การสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและความเท/าเทียม เพ่ือให�ทุกคนมีโอกาสเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย/างท่ัวถึง 
และเท/าเทียม เปxดโอกาสให�ทุกคนและทุกภาคส/วนมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา มีความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� ท้ังนี้ หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องควรมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาให�สอดประสานกัน  
โดยควรมีการดําเนินงานดังต/อไปนี้ 

๑. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป0นหน/วยประสานงานระหว/างหน/วยงานต�นสังกัด 
แต/ละแห/ง และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการนํากรอบผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาระดับชาติ และ
ผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของแต/ละระดับและประเภทการศึกษา เป0นกรอบในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือให�สถานศึกษายึดเป0นเปQาหมายการจัดการศึกษา  

๒. หน/วยงานต�นสังกัดส/งเสริมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตร
เพ่ือให�สถานศึกษาถือปฏิบัติ 

๓. หน/วยงานต�นสังกัดมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว/ามาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าท่ีกําหนด 

๔. หน/วยงานต�นสังกัดส/งเสริมให�สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของตนเองอย/างเป0นระบบ อย/างต/อเนื่อง ตามข�อเสนอแนะของหน/วยงานต�นสังกัดหรือหน/วยงาน 
ท่ีกํากับดูแล รวมท้ังข�อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค*การมหาชน) เพ่ือนําไปสู/การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
แนวทางการนํามาตรฐานสู$การปฏิบัติระดับสถานศกึษา 

๑. สถานศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาสามารถจัดการศึกษาให� เหมาะสม 
ตามอัตลักษณ*ของตนเอง สอดคล�องกับสภาพบริบท และตอบสนองความต�องการของท�องถ่ิน ชุมชน 
สังคม และยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ  

๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส/วนร/วมของทุกภาคส/วน การมีเครือข/าย 
ความร/วมมือ การสร�างชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ หรือองค*กรแห/งการเรียนรู� 

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาผู�บริหาร ครู คณาอาจารย* บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต 

๔. สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด�านคุณภาพผู�บริหารและครูอาจารย* 
ความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี  ทรัพยากรการเรียนรู�  
และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให�เป0นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย/างเป0นระบบและต/อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� 



๙ 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

การประเมินระดับช้ันเรียน 

• การประเมิน ท่ียึดผลลัพธ* ท่ี พึ งประสงค*ของการศึกษาเป0นฐานโดยคํานึ งถึงสภาพบริบท 
ของสถานศึกษา ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผู�เรียนท่ีต�องประเมิน 

• ใช�การประเมินความก�าวหน�าให�มีประสิทธิผล เน�นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�มากกว/า 
การประเมินเพ่ือตัดสินผลหรือการแข/งขันหรือเปรียบเทียบกับผู� อ่ืน ส/งเสริมการประเมิน 
ท่ีเป0นเครื่องมือการเรียนรู�ของผู�เรียน 

• มีความสมดุลระหว/างการประเมินท่ีอิงตนเอง เพ่ือน ปกติวิสัย และมาตรฐาน มีการใช�การประเมิน 
ท่ีปรับให�เหมาะกับศักยภาพของผู�เรียน และสอดคล�องกับการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  

• ใช�วิธีการประเมินท่ีบูรณาการการเรียนรู�กับเทคโนโลยีจากงานท่ีกําหนดให�ทํา ตามโลกแห/งความ
เป0นจริงและให�ข�อมูลปQอนกลับทันที ใช�แฟQมประวัติของผู�เรียนท่ีแสดงผลการเรียนรู�ของผู�เรียน 
เพ่ือออกแบบประสบการณ*การเรียนรู�และการสื่อสารกับพ/อแม//ผู�เก่ียวข�อง 

• ครูจําเป0นต�องมีความรอบรู�ด�านการวัดผลและคลังเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพสูง (ถูกต�อง เชื่อถือได� 
ยุติธรรม) 

การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ี 

• การประเมินท่ียึดผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค*ของการศึกษาเป0นฐานโดยคํานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา 
ปPจจัย กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ*ของผู�เรียนท่ีต�องประเมิน 

• การประเมินเป0นส/วนหนึ่งของระบบกํากับท่ีมีสารสนเทศท่ีแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได�  
• มีความสมดุลระหว/างการประเมินความก�าวหน�ากับการประเมินท่ีมีเกณฑ*ท่ีเป0นหลักเทียบ 
• เน�นการประเมินเพ่ือการพัฒนาตนเอง มากกว/าการเน�นการแข/งขันหรือเปรียบเทียบกับผู�อ่ืน 
• ใช�ข�อมูลขนาดใหญ/ (big data) จากการประเมินในชั้นเรียนเพ่ือการบริหารงานท่ีเหมาะสมกว/าเดิม 
• ผู�บริหารจําเป0นต�องมีความรอบรู�ด�านการประเมิน  

การประเมินระดับชาติ 

• การประเมินผลสรุปเป0นส/วนหนึ่งของระบบกํากับท่ีมีสารสนเทศเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได� 

• กระบวนการพัฒนาการประเมินต�องแกร/ง (เช/น คลังเครื่องมือประเมินท่ีพัฒนามาอย/างดี มีข�อสอบ
ท่ีสามารถเทียบเคียงเท/าเทียมกันได�ข�ามปK) และมีการกําหนดมาตรฐานผลลัพธ*ท่ีพึงประสงค* 
ของการศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใช�เทคโนโลยีในการสอบ ข�อสอบหรือสิ่งท่ีวัดเหมาะสม
กับโลกแห/งความเป0นจริง 

• ใช�ข�อมูลขนาดใหญ/ (big data) จากการทดสอบระดับชาติท่ีให�ข�อมูลปQอนกลับท่ีเป0นประโยชน* 
กับผู�เรียน สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี และผู�กําหนดนโยบาย 

 
 

-------------------------- 


