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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5   ด้าน     15    มาตรฐาน    65    ตัวบ่งช้ี 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่า่เสมอ 
1.2 มีน่้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้  และสื่อตา่ง ๆ รอบตัว 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค่าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 
4. ผู้เรียนมีความสามารถ       

ในการคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ      
สมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

4.2 น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

5. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะท่ี
จ่าเป็นตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสา่คัญตามหลักสูตรเป็นไป ตามเกณฑ ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

6. ผู้เรียนมีทักษะในการท่างาน 
รักการท่างาน สามารถ
ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการท่างานและดา่เนินการจนส่าเร็จ 
6.2 ท่างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ            ใน

ผลงานของตนเอง 
6.3 ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชพี  ท่ีตนเอง

สนใจ 
 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก่าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใชข้้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน่าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

7.6 ครูให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ่านาจ 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

8.6 ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส ่  การ



เอกสารหมายเลข 2 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

9. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก่าหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก่ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด่าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก่ากับ ติดตามตรวจสอบ และน่าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอย่างสม่า่เสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ถึงผู้เรียนทุกคน 
  
11. สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ่านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ไดด้ี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมแีหล่งเรยีนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก่าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดท่าและด่าเนินการตาดมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

12.5 น่าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

12.6 จัดท่ารายงานประจ่าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
13. สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสรมิ 

สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้

13.1 มีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครับครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก่าหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

14.2 ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี 
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา         
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

15.2 ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

 


