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อุดมการณและหลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐตองจัดใหมี

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในฐานะที่เปน
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง
เพื่อการพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว และเพื่อสรางเปน
รากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืนในอนาคต 

 

หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ  ดังนี้ 

๑. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ใฝรู มีทักษะ
ในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด  และมีความเปนประชาธิปไตย 

๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย  ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและ
ประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน ซ่ือสัตย  
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทยและสังคมโลก 

๓. หลักแหงความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๑๒ ป อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนชั้นหรือความแตกตาง
ทางสังคมวัฒนธรรม 

๔. หลักการมีสวนรวม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา  รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสราง
เอกลักษณ ศักดิ์ศรี และตอบสนองความตองการทองถ่ินตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

๕. หลักแหงความสอดคลอง   อุดมการณ  หลักการ  และมาตรฐานในการจัดการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานตองสอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐบาล  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
สัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 



 ๓มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
มาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้  

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
: ประถมและมัธยมศกึษา   รอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 

 
 

มาตรฐานดานผูเรียน   มี  ๗ มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่ ๑    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  (๑,๒) 
 มาตรฐานที่ ๒   ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (๗) 
 มาตรฐานที่ ๓   ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา (๘) 
 มาตรฐานที่ ๔    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ   มี
ความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  (๔) 
 มาตรฐานที่ ๕    ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (๕) 
 มาตรฐานที่ ๖     ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (๖) 
 มาตรฐานที่ ๗      ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (๓) 
ตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน  มีดังนี ้
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 

ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 
 

มี ๖ ตัวบงชี้ คอื 
๑.๑     ผูเรียนมวีินัย มีความรบัผิดชอบ (๑.๑) 
๑.๒    ผูเรียนมคีวามซื่อสัตยสุจริต (๑.๒) 
๑.๓    ผูเรียนมคีวามกตัญูกตเวท ี (๑.๓) 
๑.๔    ผูเรียนมคีวามเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และไมเห็นแกตัว (๑.๔) 
๑.๕    ผูเรียนมคีวามประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา (๑.๕) 
๑.๖     ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม (๒ , ๒.๑, ๒.๒, ๑.๔)  
 
--------------------------------------------- 

หมายเหตุ  *  ตัวเลขในวงเล็บทายมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  แสดงถึงความสอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวบงชี้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



 ๔มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

มาตรฐานที่ ๒   
ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี

 
มี ๕  ตัวบงชี้ 
๒.๑       ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ (๗.๑) 
๒.๒     ผูเรียนมีน้ําหนกั  สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (๗.๒) 
๒.๓       ผูเรียน ไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

ตอความรุนแรง  โรคภัย และอุบัติเหตุ  รวมทั้งปญหาทางเพศ (๗.๓)            
๒.๔      ผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอ่ืน(๗.๔) 
๒.๕      ผูเรียนราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน และชอบมาโรงเรียน (๗.๕) 
 

มาตรฐานที่  ๓  
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตร ี และกีฬา 

 

มี  ๔   ตัวบงชี้ คือ 
๓.๑     ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ (๘.๑)  
๓.๒    ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป โดยไมขัดหลักศาสนา (๘.๒) 
๓.๓    ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานกฬีา/นันทนาการ (๘.๓) 
๓.๔     ผูเรียนสนใจและเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินและของไทย       
             (๑.๖, ๑๕.๕, ๑๕.๖)  
 
 

มาตรฐานที่ ๔   
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  มี

ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสัิยทัศน 
มี ๓ ตัวบงชี้ คอื 
๔.๑   ผูเรียนมทีักษะการคิดวเิคราะห  คิดสงัเคราะห  สรุปความคิดอยางเปนระบบ และมีการคิดแบบองครวม 

(๔.๑) 
๔.๒ ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดไตรตรอง (๔.๒, ๔.๓) 
๔.๓ ผูเรียนมทีักษะการคิดสรางสรรค  และจินตนาการ (๔.๔) 
 



 ๕มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

มาตรฐานที่ ๕  
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

 

มี  ๘  ตัวบงชี้ คือ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดี  (ถาไมมีผลระดับชาติใหใชผลการ

ทดสอบระดับเขตพื้นที่  หรือผลการเรียนระดับสถานศึกษาตามลําดับ) ใน ๘ กลุมสาระ ในระดับชั้น ป.๓  
ป.๖  ม.๓  และ ม.๖ 
๕.๑     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              
๕.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                       
๕.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
๕.๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
๕.๖     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
๕.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    
 
 

มาตรฐานที่  ๖   
ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    
รักการเรยีนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

มี  ๓  ตัวบงชี ้
๖.๑      ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว   (๖.๑) 
๖.๒     ผูเรียนใฝรู  ใฝเรียน สนุกกับการเรยีนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ   (๖.๒) 
๖.๓     ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงความรู และสื่อตาง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  (๖.๓) 
 
 
 
 
 



 ๖มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

มาตรฐานที่  ๗   
ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน  รักการทาํงาน   

สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได  และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

มี ๓ ตัวบงชี ้
๗.๑  ผูเรียนสามารถวางแผน  ทํางานตามลําดับขั้นตอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (๓.๑, ๓.๔) 
๗.๒ ผูเรียนรักการทํางาน  สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได (๓.๓, ๓.๔) 
๗.๓ ผูเรียนมีความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชพีที่ตนสนใจ(๓.๕) 
 

มาตรฐานดานครู 
มาตรฐานดานครู  มี ๒ มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ มีครูเพียงพอ (๙) 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (๑๐) 
ตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน  มีดังนี ้
 

มาตรฐานที่ ๘  
ครูมีคุณวฒุิ/ความรูความสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ 
 
มี ๕  ตัวบงชี้ 
๘.๑   ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม(๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔) 
๘.๒   ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป  (๙.๕)   
๘.๓   ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท  หรือความถนัด   (๙.๖)       
๘.๔   ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด  (๑๒.๔)         
๘.๕   สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ (๙.๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

มาตรฐานที่ ๙    
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

มี ๘   ตัวบงชี้  คือ   
๙.๑       ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๙.๒      ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ              
๙.๓       ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ                       
๙.๔       ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพการสอนและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ     
๙.๕       ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  
๙.๖       ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๙.๗       ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียน

เปนสําคัญ   
๙.๘       ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ       
 
 

มาตรฐานดานผูบริหาร   มี ๕ มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่ ๑๐   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ (๑๑) 

มาตรฐานที่ ๑๑   สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบ
วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  (๑๒, ๑๓) 
 มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๑๔, ๑๕, ๑๖) 
 มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู  (๑๔) 
 มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา  (๑๗, ๑๘, ๑๔.๗) 
 

ตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน  มีดังนี ้
 
 
 



 ๘มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๐  
ผูบริหารมภีาวะผูนําและมีความสามารถในการบรหิารจัดการ   

 

มี   ๔  ตัวบงชี ้ คือ 
๑๐.๑     ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น  และอุทิศตนในการทํางาน (๑๑.๑)   
๑๐.๒    ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน (๑๑.๒) 
๑๐.๓    ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ (๑๑.๒, ๑๑.๓)   
๑๐.๔    ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร (๑๑.๔)  
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
สถานศึกษามีการจดัองคกรโครงสราง และการบริหารงาน 

อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศกึษา 
 

มี ๔  ตัวบงชี้ คือ 
๑๑.๑     สถานศึกษามกีารจดัองคกร โครงสรางการบรหิาร และระบบการบริหารงานที่มคีวามคลองตวัสูง

ปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม (๑๒.๑, ๑๒.๒, ๑๒.๔, ๑๓.๑, ๑๓.๔) 
๑๑.๒    สถานศึกษามีการบรหิารเชิงกลยุทธ (๑๓.๒) 
๑๑.๓    สถานศึกษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม และมีการตรวจสอบ   ถวงดุล (๑๓.๒, ๑๓.๓,๑๓.๕) 
๑๑.๔    สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง (๑๒.๓) 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรยีนการสอน 

 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 มี ๓  ตัวบงชี้  คือ 
๑๒.๑     สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม 

ศักยภาพ(๑๖)   
๑๒.๒    สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั(๑๔)   
๑๒.๓    สถานศึกษามีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย (๑๕)   
 
 



 ๙มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑๓  
สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  

มีส่ือการเรยีนการสอนที่เอือ้ตอการเรียนรู 
 
มี ๒  ตัวบงชี ้
๑๓.๑     สถานศึกษามีหลักสตูรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินที่

เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน (๑๔.๑ , 
๑๔.๒, ๑๔.๓) 

๑๓.๒   สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรยีนรู (๑๔.๔) 
 

มาตรฐานที่ ๑๔    
สถานศึกษาสงเสรมิความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 
มี  ๒  ตัวบงชี้  คือ 
๑๔.๑ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา (๑๗, ๑๘, ๑๔.๗) 
๑๔.๒    สถานศึกษามกีิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

(๑๔.๗, ๑๔.๒, ๑๗.๒, ๑๘.๒) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 
เพ่ือการประเมินภายนอกสถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

: ประถมและมัธยมศกึษา   รอบที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) 
 

มาตรฐานดานผูเรียน    
มี  ๗ มาตรฐาน  ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน  มีดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 

ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 
 

มี ๖ ตัวบงชี้ คอื 
๑.๑     ผูเรียนมวีินัย มีความรบัผิดชอบ (๑.๑) 
เกณฑการพิจารณา 

๑.๑.๑  รอยละของผูเรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา 
๑.๑.๒ รอยละของผูเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขาแถว  เคารพธง

ชาติและปฏิบัติกิจกรรม ตาง ๆ   
๑.๑.๓  รอยละของผูเรียนที่สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย 
๑.๑.๔  รอยละของผูเรียนที่แตงกายเรียบรอยในสถานการณตางๆ 
๑.๑.๕  รอยละของผูเรียนที่เดินผานครูและผูใหญอยางสุภาพเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ 
๑.๑.๖  รอยละของผูเรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๑.๒   ผูเรียนมคีวามซื่อสัตยสุจริต (๑.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๑.๒.๑   รอยละของผูเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไมลอกการบาน 
๑.๒.๒  รอยละของผูเรียนที่ทรัพยสินไมสูญหาย  
๑.๒.๓   รอยละของผูเรียนที่พูดแตความจริง(ไมโกหก)  

 



 ๑๑มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๑.๓   ผูเรียนมคีวามกตัญูกตเวท ี (๑.๓) 
เกณฑการพิจารณา 

๑.๓.๑ รอยละของผูเรียนที่รัก เคารพ พอแม ผูปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
อยางเหมาะสม 

๑.๓.๒       รอยละของผูเรียนที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย และแสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอยางเหมาะสม 

๑.๓.๓ รอยละของผูเรียนที่เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
๑.๔   ผูเรียนมคีวามเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และไมเห็นแกตัว (๑.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๑.๔.๑        รอยละของผูเรียนที่รูจักการใหเพื่อสวนรวมและเพื่อผูอ่ืน 
๑.๔.๒       รอยละของผูเรียนที่แสดงออกถึงการมีน้ําใจ หรือใหการชวยเหลือผูอ่ืน 
๑.๔.๓       รอยละของผูเรียนที่รูจักแบงปนทรัพยสิน หรือส่ิงของเพื่อผูอ่ืน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 
 
 
 



 ๑๒มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

๑.๕    ผูเรียนมคีวามประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา (๑.๕) 
เกณฑการพิจารณา 

๑.๕.๑       รอยละของผูเรียนที่ใชทรัพยสิน และสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด                              
๑.๕.๒      รอยละของผูเรียนที่ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
๑.๕.๓      รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรมการประหยัด (เชน กิจกรรมรีไซเคิล  เปนตน) 
๑.๕.๔      รอยละของผูเรียนที่ใชน้ํา ไฟ  และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนเองและของสวนรวม

อยางประหยัดและรูคุณคา 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

๑.๖   ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม (๒ , ๒.๑, ๒.๒, ๑.๔)  
เกณฑการพิจารณา 

๑.๖.๑ รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวม  
๑.๖.๒        รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๑.๖.๓        รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและทองถ่ิน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

 
มาตรฐานที่ ๒   

ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี
 
มี ๕  ตัวบงชี้ 
๒.๑     ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ (๗.๑) 
เกณฑการพิจารณา 

๒.๑.๑     รอยละของผูเรียนที่รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา 
๒.๑.๒    รอยละของผูเรียนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 



 ๑๓มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๒.๑.๓   รอยละของผูเรียนทีม่ีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวตัรประจําวนัไดเองอยางถูกตอง เหมาะสม

ตามวัยได  
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๒.๒     ผูเรียนมีน้ําหนกั  สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (๗.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๒.๒.๑  รอยละของผู เ รียนที่มีน้ํ าหนักตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย   กระทรวง
สาธารณสุข 

๒.๒.๒  รอยละของผู เ รียนที่มีสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย   กระทรวง
สาธารณสุข 

๒.๒.๓  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการตรวจรางกาย การทดสอบเกีย่วกบัการเห็น   การไดยนิ  และมี
รายงานผลการตรวจรางกาย 

๒.๒.๔  รอยละของผูเรียนที่มีสมรรถภาพ/มีรางกายแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ  
ทางกายของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๓) 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๒.๓    ผูเรียน ไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง  โรคภัย และอุบัติเหตุ  รวมทั้งปญหาทางเพศ  (๗.๓)            
เกณฑการพิจารณา 

๒.๓.๑    รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิง่มอมเมา 
๒.๓.๒   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการปฏิเสธ  และชักชวนไมใหเพือ่นเสพยาเสพติด 
๒.๓.๓   รอยละของผูเรียนที่ไมเสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา 
๒.๓.๔   รอยละของผูเรียนที่รูจักประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต (Internet) และเกม

คอมพิวเตอร 
 
 



 ๑๔มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๒.๓.๕  รอยละของผูเรียนที่มีสํานึกแหงความปลอดภัย และการปฏิบัติตนอยางถูกตอง               

การระมัดระวังตนในการใชชีวิตประจําวัน  การรูจักรักนวลสงวนตัว  และการปองกัน
ทรัพยสินของตนเองและสวนรวม   

๒.๓.๖   รอยละของผูเรียนทีรู่จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนอบายมุข และการพนนั    
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๒.๔  ผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกยีรตผูิอ่ืน(๗.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๒.๔.๑   รอยละของผูเรียนมคีวามมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๒.๔.๒   รอยละของผูเรียนที่รูจักใหเกียรติผูอ่ืน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๒.๕    ผูเรียนราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน (๗.๕) 
เกณฑการพิจารณา 

๒.๕.๑      รอยละของผูเรียนที่หนาตาทาทางราเริง  แจมใส 
๒.๕.๒   รอยละของผูเรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย  
๒.๕.๓      รอยละของผูเรียนที่ยิ้มแยม  พูดคุย  ทักทายเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน 
๒.๕.๔     รอยละของผูเรียนที่เขากับเพื่อนไดดี และเปนที่รักของเพื่อน ๆ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 



 ๑๕มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
มาตรฐานที่  ๓  

ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตร ี และกีฬา 
 

มี  ๔   ตัวบงชี้ คือ 
๓.๑     ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ (๘.๑) 
เกณฑการพิจารณา 

๓.๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ 
๓.๑.๒      รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะเปนประจําอยางนอย  ๑ อยาง 
๓.๑.๓ รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปะและการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ 
๓.๑.๔ รอยละของผูเรียนที่สามารถวิพากษวิจารณงานศิลปได 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

๓.๒    ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานดนตรี/นาฏศิลปโดยไมขัดหลักศาสนา (๘.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๓.๒.๑ รอยละของผูเรียนที่สนใจกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป หรือการรองเพลง 
๓.๒.๒      รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมดนตรีเปนประจําอยางนอย  ๑ อยาง 
๓.๒.๓ รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป หรือการรองเพลง 
๓.๒.๔ รอยละของผูเรียนที่สามารถวิพากษวิจารณงานดานดนตรี/นาฏศิลป ได 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

๓.๓    ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกจิกรรมดานกฬีา/นันทนาการ (๘.๓) 
เกณฑการพิจารณา 

๓.๓.๑    รอยละของผูเรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกฬีาเปน 
๓.๓.๒   รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการเปนประจําอยางนอย  ๑ ประเภท 



 ๑๖มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๓.๓.๓    รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 
๓.๓.๔    รอยละของผูเรียนที่รูแพรูชนะ  มีน้ําใจนักกีฬา 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

๓.๔    ผูเรียนสนใจและเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณทีี่ดีงามของทองถ่ินและของไทย   
           (๑.๖, ๑๕.๕, ๑๕.๖)  
เกณฑการพิจารณา  

๓.๔.๑  รอยละของผูเรียนทีส่นใจกจิกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินและ  
ของไทย 

๓.๔.๒  รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเปนประจาํอยางนอย           
๑ ประเภท 

๓.๔.๓   รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินและ  
ของไทย 

๓.๔.๔ รอยละของผูเรียนที่สามารถนําศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณความเปน
ไทยได 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

มาตรฐานที่ ๔   
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  มี

ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสัิยทัศน 
มี ๓ ตัวบงชี้ คอื 
๔.๑  ผูเรียนมทีักษะการคิดวเิคราะห  คิดสงัเคราะห  สรุปความคิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม 
(๔.๑) 



 ๑๗มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

เกณฑการพิจารณา 
๔.๑.๑  รอยละของผู เ รียนที่สามารถจําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ                 

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง 
๔.๑.๒  รอยละของผูเรียนที่สามารถจัดลําดับขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
๔.๑.๓  รอยละของผูเรียนที่สามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง 
๔.๑.๔  รอยละของผูเรียนที่สามารถจัดกลุมความคิดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไดถูกตอง  เชน  

การพูดหนาชั้นตามที่กําหนด  เปนตน 
๔.๑.๕  รอยละของผูเรียนที่สามารถตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑไดอยางตรงประเด็น 

เชน  การตรวจคําบรรยายภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดให เปนตน 
๔.๑.๖   รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนํามาวางแผนงานโครงการได               

เชน การเขียนโครงการ หรือ รายงาน เปนตน 
๔.๑.๗ รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ  และสรางสิ่งใหมได เชน การเขียน

เรียงความ  เขียนเรื่องสั้นได เปนตน 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๔.๒ ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดไตรตรอง (๔.๒, ๔.๓) 
เกณฑการพิจารณา 

๔.๒.๑  รอยละของผูเรียนที่สามารถวิจารณส่ิงที่ไดเรียนรู โดยผานการไตรตรองอยางมีเหตุผล 
๔.๒.๒  รอยละของผูเรียนที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลความคิดตาง ๆ            

ไดอยางถูกตองมีเหตุผล 
๔.๒.๓  รอยละของผูเรียนที่สามารถประเมนิความนาเชื่อถือของขอมูลและเลือกความคิดหรือ

ทางเลือกที่เหมาะสม 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 
 
 
 



 ๑๘มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

๔.๓ ผูเรียนมทีักษะการคิดสรางสรรค  และจินตนาการ (๔.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๔.๓.๑  รอยละของผูเรียนที่สามารถรวบรวมความรูความคิดเดิมแลวสรางเปนความรูใหม                    
ตามความคิดของตนเองไดอยางมีหลักเกณฑ 

๔.๓.๒      รอยละของผูเรียนที่สามารถคิดนอกกรอบได 
๔.๓.๓    รอยละของผูเรียนที่มีผลงานเขียน/งานศิลปะ/งานสรางสรรค 
๔.๓.๔    รอยละของผูเรียนที่สามารถพัฒนาและริเร่ิมสิ่งใหม 
๔.๓.๕    รอยละของผูเรียนที่สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายในอนาคตไดอยาง                 

มีเหตุผล 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

  มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 
 

มาตรฐานที่ ๕  
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

 
มี  ๘  ตัวบงชี้ คือ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดี   ใน ๘ กลุมสาระ ในระดับชั้น ป.๓  ป.๖  

ม.๓  และ ม.๖  (๕.๒) 
๕.๑    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              
๕.๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                       
๕.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
๕.๕ กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
๕.๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
๕.๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

 
 
 



 ๑๙มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

เกณฑการพิจารณา ๕.๑-๕.๘ 
๕.๑.๑-๕.๘.๑      รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี   ในระดับชั้นป.๓  
๕.๑.๒-๕.๘.๒   รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี   ในระดับชั้นป.๖  
๕.๑.๓-๕.๘.๓    รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี   ในระดับชั้นม.๓  
๕.๑.๔-๕.๘.๔    รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี   ในระดับชั้นม.๖  

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีผลการเรยีนรวบยอด
ระดับชาติ  ระดับดี   

ผูเรียนระหวางรอยละ   
๕๐-๗๔ มีผลการเรียนรวบ
ยอดระดับชาติ  ระดับดี   

ผูเรียนระหวางรอยละ   
๗๕ -๘๙  มีผลการเรียน

รวบยอดระดับชาติ ระดับดี  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีผลการเรียนรวบ
ยอดระดับชาติ  ระดับดี   

 
ระดับดี  หมายถึง  มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติตามที่ไดกําหนดวามีคะแนนอยูในระดับดี  ในกรณีที่
ใชผลการเรียนที่เขตพื้นที่ทดสอบจะใชคาคะแนนที่เขตพื้นที่กําหนดวาอยูในระดับดี   
 
 

มาตรฐานที่  ๖   
ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    
รักการเรยีนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

มี  ๓  ตัวบงชี ้
๖.๑      ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว   (๖.๑) 
เกณฑการพิจารณา 

๖.๑.๑  รอยละของผูเรียนที่อานหนังสือนอกหลักสูตร อยางนอยเดือนละ ๑ เลม 
๖.๑.๒  รอยละของผูเรียนที่อานวารสารและหนังสือพิมพเปนประจํา 
๖.๑.๓  รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปประเดน็และจดบันทกึขอมูล ความรูที่ไดจาก               

การอานอยูเสมอ  
๖.๑.๔ รอยละของผูเรียนที่สามารถตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเติมจากการอานได 
๖.๑.๕    รอยละของผูเรียนที่แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน  

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

 



 ๒๐มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๖.๒      ผูเรียนใฝรู  ใฝเรียน สนุกกับการเรยีนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ   (๖.๒) 

๖.๒.๑  รอยละของผูเรียนที่สามารถสังเคราะห/วิเคราะหและสรุปความรู/ประสบการณไดอยางมีเหตุผล 
๖.๒.๒  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการจดบันทึกความรู และประสบการณไดอยาง

เปนระบบ 
๖.๒.๓ รอยละของผูเรียนที่รูจกัตนเองและสามารถบอกจุดเดน จุดดอยของตนเองได  
๖.๒.๔ รอยละของผูเรียนที่มีวิธีการพัฒนาตนอยางสรางสรรค และเปนรูปธรรม    
๖.๒.๕ รอยละของผูเรียนที่สามารถใชผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และสามารถบอกผลงาน

การพัฒนาตนเองได 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

๖.๓     ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรู และสือ่ตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  (๖.๓) 
เกณฑการพิจารณา 

๖.๓.๑   รอยละของผู เ รียนที่ รูจักคนควาหาหนังสือในหองสมุดและใชหองสมุดไมต่ํากวา          
สัปดาหละ ๓ คร้ัง 

๖.๓.๒  รอยละของผูเรียนที่มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 
๖.๓.๓  รอยละของผูเรียนที่สามารถคนควาหาความรูจากอินเตอรเน็ต (Internet) หรือ                         

ส่ือเทคโนโลยี ตาง ๆ  ได  
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ต้ังแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

 

มาตรฐานที่  ๗   
ผูเรียนมีทกัษะในการทํางาน  รักการทาํงาน   

สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได  และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

มี ๓ ตัวบงชี ้
 



 ๒๑มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๗.๑  ผูเรียนสามารถวางแผน  ทํางานตามลําดับขั้นตอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (๓.๑, ๓.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๗.๑.๑   รอยละของผูเรียนที่มีการทํางานครบตามลําดับขั้นตอนการปรับปรุงงาน และผลงาน
บรรลุเปาหมาย 

๗.๑.๒   รอยละของผูเรียนที่อธิบายขั้นตอนการทํางาน และผลงาน   ที่เกิดขึ้นทั้งสวนที่ดีและ
สวนที่มีขอบกพรอง 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

๗.๒ ผูเรียนรักการทํางาน  สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได (๓.๓, ๓.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๗.๒.๑   รอยละของผูเรียนทีรั่กการทํางานและมีเจตคติทีด่ีตอการทํางาน 
๗.๒.๒   รอยละของผูเรียนที่สามารถใชกระบวนการกลุมและการรวมกันทํางานเปนทีม 
๗.๒.๓   รอยละของผูเรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุมมอบหมายและขจัดความขัดแยงในการทํางานได 
๗.๒.๔  รอยละของผูเรียนที่สามารถแสดงความชื่นชม  หรือตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการทํางานใน

กลุมไดอยางชัดเจน 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

๗.๓ ผูเรียนมีความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชพีที่ตนสนใจ(๓.๕) 
เกณฑการพิจารณา 

๗.๓.๑    รอยละของผูเรียนที่จําแนกอาชีพที่สุจริตและไมสุจริตได 
๗.๓.๒   รอยละของผูเรียนที่มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 
๗.๓.๓   รอยละของผูเรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพรอมใหเหตุผลประกอบได 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้จากคารอยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ผูเรียนต่ํากวา รอยละ ๕๐ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา   

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียนระหวางรอยละ 
๗๕ -๘๙ มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  

ผูเรียน  ตั้งแต รอยละ ๙๐ 
ข้ึนไป มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา  



 ๒๒มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

มาตรฐานดานครู 
มี ๒ มาตรฐาน  ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน  มีดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๘  
ครูมีคุณวฒุิ/ความรูความสามารถตรงกบังานทีร่ับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ 
 

มี ๕  ตัวบงชี้ 
๘.๑   ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม(๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔) 
เกณฑการพิจารณา   
              ๘.๑.๑   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพี 
              ๘.๑.๒  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
              ๘.๑.๓  ครูมีความมุงมั่นและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
              ๘.๑.๔  ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจํา 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ครู  ตํ่ากวา รอยละ ๕๐  

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

ครู  รอยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา 

ครู รอยละ ๗๕-๘๙ 
มีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา 

ครู ต้ังแต รอยละ ๙๐ ข้ึนไปมี
คุณลักษณะ 

ตามเกณฑการพิจารณา 
 

 

๘.๒    ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป  (๙.๕)   
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ครูตํ่ากวา รอยละ ๕๐      
ท่ีจบปริญญาตรีข้ึนไป 

ครูรอยละ ๕๐-๗๔   ท่ีจบ
ปริญญาตรีข้ึนไป 

ครู รอยละ ๗๕-๘๙ 
ท่ีจบปริญญาตรีข้ึนไป 

ครู ต้ังแต รอยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
ท่ีจบปริญญาตรีข้ึนไป 

 

 

๘.๓   ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท  หรือความถนัด   (๙.๖)       
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ครูตํ่ากวา รอยละ ๕๐      
ท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/
โท หรือความถนัด 

ครู รอยละ ๕๐-๗๔   ท่ี
สอนตรงตามวชิาเอก/โท 

หรือความถนัด 

ครู รอยละ ๗๕-๘๙ 
ท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/
โท หรือความถนัด 

ครูต้ังแตรอยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
ท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/โท 

หรือความถนัด 
 
 



 ๒๓มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๘.๔   ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด  (๑๒.๔)         
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
ครูตํ่ากวา รอยละ ๕๐      

ไดรับการพัฒนาในวิชาที่
สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
(ไมต่าํกวา ๒๐ ชม./ป) 

ครู รอยละ ๕๐-๗๔   
ไดรับการพัฒนาในวิชาที่
สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
(ไมต่าํกวา ๒๐ ชม./ป) 

ครู  รอยละ ๗๕-๘๙ 
ไดรับการพัฒนาในวิชาที่
สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
(ไมต่าํกวา ๒๐ ชม./ป) 

ครูต้ังแตรอยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
ไดรับการพัฒนาในวิชาที่
สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
(ไมต่าํกวา ๒๐ ชม./ป) 

๘.๕   สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ (๙.๗) 
เกณฑการพิจารณา   
              ๘.๕.๑   สถานศึกษามีครูครบชั้น และครบหอง 
              ๘.๕.๒  สถานศึกษามีสัดสวนครูตอนักเรียนตามเกณฑที่ก.ค.ศ. กําหนด 
                            (๑)  ในระดับประถมศึกษา (ชวงชัน้ที่ ๑ และชวงชั้นที่ ๒)  มีสัดสวน ๑ : ๒๕ 
                            (๒)  ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ ๓ และชวงชัน้ที ่๔)  มีสัดสวน ๑ : ๒๐ 
              ๘.๕.๓  สถานศึกษามีสัดสวนจํานวนนักเรยีนตอหองตามเกณฑที่ก.ค.ศ. กาํหนด 
                             (๑)  ในระดับประถมศึกษา (ชวงชัน้ที่ ๑ และชวงชั้นที่ ๒)  มีสัดสวน ๔๐ : ๑ 
                            (๒)  ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ ๓ และชวงชัน้ที ่๔)  มีสัดสวน ๔๐ : ๑ 
              ๘.๕.๔  สถานศึกษามีจํานวนคาบการสอนเฉลี่ยตามเกณฑที่ก.ค.ศ. กําหนด 
                             (๑)  ในระดับประถมศึกษา (ชวงชัน้ที่ ๑ และชวงชั้นที่ ๒)  มีจํานวน ๒๐ ช่ัวโมง/สัปดาห 
                            (๒)  ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ ๓ และชวงชัน้ที ่๔)  มีจํานวน ๑๘ ช่ัวโมง/สัปดาห 
**หมายเหตุ    สถานศึกษาที่สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  หากมีครูเกินเกณฑหรือมี  
                        คาบการสอนเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑใหถือวาสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐, ๑ ขอ  คิดเปน รอยละ 

๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๒ ขอ  คดิเปน รอยละ  

๕๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๓ ขอ คิดเปน รอยละ 

  ๗๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๔ ขอ คิดเปน รอยละ  

๑๐๐.๐๐ 
 

มาตรฐานที่ ๙    
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

 



 ๒๔มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

มี ๘   ตัวบงชี้  คือ   
๙.๑       ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๙.๒      ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ              

 ๙.๓       ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ                       
 ๙.๔       ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพการสอนและ

เนนผูเรียนเปนสําคัญ     
 ๙.๕       ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  
 ๙.๖       ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ๙.๗       ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการสอนและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   
 ๙.๘       ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ       
เกณฑการพิจารณา  ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑-๙.๘  (๑๐) 

๙.๑-๙.๘.๑       ครูมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 

๙.๑-๙.๘.๒      ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล   
๙.๑-๙.๘.๓      ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๙.๑-๙.๘.๔      ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ

ผูเรียน 
๙.๑-๙.๘.๕      ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรยีน

และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
๙.๑-๙.๘.๖       ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพ 
๙.๑-๙.๘.๗     ครูมีการวิจยัเพือ่พัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ครูต่ํากวา รอยละ ๕๐      
ท่ีมีคุณลักษณะครบตาม
เกณฑการพิจารณา 

ครู ระหวาง รอยละ    
๕๐-๗๔   ท่ีมีคุณลักษณะ

ครบตามเกณฑการ
พิจารณา 

ครู ระหวาง รอยละ   
๗๕-๘๙ ท่ีมีคุณลักษณะ
ครบตามเกณฑการ

พิจารณา 

ครู ตั้งแต รอยละ  ๙๐       
ข้ึนไป ท่ีมีคุณลักษณะครบ
ตามเกณฑการพิจารณา 

 
 



 ๒๕มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

มาตรฐานดานผูบริหาร    
มี ๕ มาตรฐาน  ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน  มีดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ ๑๐  

ผูบริหารมภีาวะผูนําและมีความสามารถในการบรหิารจัดการ   
 
มี   ๔  ตัวบงชี ้ คือ 
๑๐.๑   ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น  และอุทิศตนในการทํางาน (๑๑.๑)   
เกณฑการพิจารณา 

๑๐.๑.๑   ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
๑๐.๑.๒   ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต  ยุติธรรม  การใชระบบคุณธรรม  

การรับฟงปญหา   การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร    และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ)     

๑๐.๑.๓  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
๑๐.๑.๔   ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๐, ๑ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๒ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๕๐.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๗๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๐.๒    ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน (๑๑.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๐.๒.๑ ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควรจะเปนใน
อนาคต ๓- ๕ ป ขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 

๑๐.๒.๒ ผูบริหารริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเปน          
นิติบุคคลของสถานศึกษา 

๑๐.๒.๓ ผูบริหารริเร่ิมวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
๑๐.๒.๔ ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 ๒๖มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๐, ๑ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๒ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๕๐.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๗๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๐.๓    ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ (๑๑.๒, ๑๑.๓)   
เกณฑการพิจารณา 

๑๐.๓.๑   ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกบัหลักสูตรการเรียนการสอน  และ การวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน (ตามหมวด ๔  ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๑๐.๓.๒   ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธาน   การแตงตั้งกรรมการ  และการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา   

๑๐.๓.๓   ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา  
๑๐.๓.๔   ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
๑๐.๓.๕  ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชส่ืออยางหลากหลายและเหมาะสม

กับผูเรียน 
๑๐.๓.๖   ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน /กลุมโรงเรียน/ชุมชน 
๑๐.๓.๗   ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 
๑๐.๓.๘     ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
๑๐.๓.๙  ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

รวมมือกับชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒,๓,๔ ขอ คิดเปน 

 รอยละ ๐.๐๐. ๑๑.๑๑,
๒๒.๒๒,๓๓.๓๓,๔๔.๔๔

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕,๖ ขอ  คิดเปน 
 รอยละ ๕๕.๕๖, ๖๖.๖๗ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๗, ๘  ขอ คิดเปน 

 รอยละ ๗๗.๗๘, ๘๘.๘๙ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๙  ขอ คิดเปน 
 รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๒๗มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

๑๐.๔    ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร (๑๑.๔)  
เกณฑการพิจารณา 

๑๐.๔.๑    การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานที่กําหนดไว ไมนอยกวา 
รอยละ ๗๕ ของแผน 

๑๐.๔.๒   ผูบริหารสรางความตระหนกั(Awareness)  และมีความพยายามในการปฏิบตัิ (Attempt)  
ในการพัฒนาผูเรียน  ครู และการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๐.๔.๓   ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุการบริหารอยางตอเนื่อง 
๑๐.๔.๔   ผูเกีย่วของไมนอยกวา รอยละ ๗๕  พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา  

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๐, ๑ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๒ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๕๐.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๗๕.๐๐ 

ผูบริหารมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
สถานศึกษามีการจดัองคกรโครงสราง และการบริหารงาน 

อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศกึษา 
 

มี ๔  ตัวบงชี้ คือ 
๑๑.๑   สถานศกึษามกีารจดัองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบรหิารที่มีความคลองตัวสูง 
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม (๑๒.๑,  ๑๒.๒, ๑๒.๔, ๑๓.๑, ๑๓.๔) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๑.๑.๑     สถานศึกษามแีผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร   
รวมทั้ง มีคําสั่งมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

๑๑.๑.๒ สถานศึกษามกีารวางระบบระเบียบรองรบัการบริหารที่มีความคลองตัวสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  

๑๑.๑.๓  สถานศึกษามคีณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการอยางเปนระบบ 
๑๑.๑.๔  สถานศึกษามรีะบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ  
๑๑.๑.๕  สถานศึกษามรีะบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยสินและรายไดที่มีคณุภาพ  
๑๑.๑.๖  สถานศึกษามรีะบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ  



 ๒๘มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๑๖.๖๗,
๓๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

 ๓, ๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ  ๕๐.๐๐, ๖๖.๖๗  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๖ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

๑๑.๒  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ (๑๓.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๑.๒.๑  สถานศึกษามแีผนกลยุทธ มตีัวบงชี้ความสาํเร็จ  มีแผนปฏิบัติการประจาํปที่
สอดคลองกับอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาของชาติ 

๑๑.๒.๒  สถานศึกษามกีารปฏิบัติตามแผน 
๑๑.๒.๓  สถานศึกษามรีะบบขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกตอง และครบถวน ทนัตอ

การใชงาน 
๑๑.๒.๔  สถานศึกษามกีารนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผน

อยางตอเนื่อง 
๑๑.๒.๕  สถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมนิไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๒๐.๐๐,
๔๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๖๐.๐๐  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๑.๓  สถานศกึษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม และมีการตรวจสอบ   ถวงดลุ (๑๓.๒, ๑๓.๓,
๑๓.๕) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๑.๓.๑  ผูบริหาร ครู  ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (เชน การทําแผนกลยุทธ การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกัน เปนตน)  

 
 
 



 ๒๙มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

๑๑.๓.๒  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการไดมาซึ่งคณะกรรมการเปนไปตาม
เจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงฯ  
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (องคประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ) 

๑๑.๓.๓  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอคร้ัง และ
นําผลการประชุมไปปฏิบัติ 

๑๑.๓.๔  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน 
๑๑.๓.๕  สถานศึกษามีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใชทรัพยากรของ

โรงเรียน 
๑๑.๓.๖      สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส 
๑๑.๓.๗ สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาสถานศึกษาและมีการรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณะ 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒,๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๑๔.๒๙,
๒๘.๕๗, ๔๒.๘๖ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔, ๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๕๗.๑๔, 

๗๑.๔๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๖ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๘๕.๗๑ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๗ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๑.๔   สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง (๑๒.๓) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๑.๔.๑  สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  
๑๑.๔.๒  สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
๑๑.๔.๓  สถานศึกษาไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามกฎกระทรวง  และเผยแพรผล

ประเมินอยางกวางขวาง 
๑๑.๔.๔     สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 



 ๓๐มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๐, ๑ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๒ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๕๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๗๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรยีนการสอน 

 โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 มี ๓  ตัวบงชี้  คือ 
๑๒.๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ(๑๖)   
เกณฑการพิจารณา 

๑๒.๑.๑    สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู  มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๑๒.๑.๒   สถานศึกษามกีารสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของผูเรียน 
๑๒.๑.๓    สถานศึกษามกีารใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูแบบมสีวนรวม 
๑๒.๑.๔    สถานศึกษามหีองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพยีงพอและอยูในสภาพใชการไดดี 
๑๒.๑.๕    สถานศึกษามกีารจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๒๐.๐๐,
๔๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๖๐.๐๐  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

๑๒.๒   สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั(๑๔)    
เกณฑการพิจารณา 

๑๒.๒.๑   สถานศึกษามกีารจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
๑๒.๒.๒   สถานศกึษามีรายวิชา/กจิกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ   
๑๒.๒.๓   สถานศึกษามกีารสงเสริมและพัฒนานวตักรรมการจัดการเรยีนรู และสื่ออุปกรณการ

เรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
๑๒.๒.๔   สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
๑๒.๒.๕   สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 
๑๒.๒.๖   สถานศึกษามกีารนําแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๑๖.๖๗,
๓๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

 ๓, ๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ  ๕๐.๐๐, ๖๖.๖๗  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๖ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

๑๒.๓    สถานศึกษามีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย (๑๕) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๒.๓.๑   สถานศึกษามกีารจดัและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทัว่ถึง 
๑๒.๓.๒  สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
๑๒.๓.๓   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด

ของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
๑๒.๓.๔   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
๑๒.๓.๕   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/นันทนาการ 
๑๒.๓.๖ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ                

ภูมิปญญาไทย 
๑๒.๓.๗  สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

 
 
 
 



 ๓๒มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒,๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๑๔.๒๙,
๒๘.๕๗, ๔๒.๘๖ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔, ๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๕๗.๑๔, 

๗๑.๔๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๖ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๘๕.๗๑ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๗ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๓  
สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  

มีส่ือการเรยีนการสอนที่เอือ้ตอการเรียนรู 
มี ๒  ตัวบงชี ้
๑๓.๑     สถานศึกษามีหลักสตูรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับทองถ่ินที่

เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน (๑๔.๑ , 
๑๔.๒, ๑๔.๓) 

เกณฑการพิจารณา 
๑๓.๑.๑  สถานศึกษามีสาระการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับ

ทองถ่ินอยางเหมาะสม 
๑๓.๑.๒  สถานศึกษามีสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินที่เปนมาตรฐาน สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง  ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน และสังคม 
๑๓.๑.๓  สถานศึกษามกีารนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินไปใชอยางเปนระบบ และมี

ขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง 
๑๓.๑.๔  สถานศึกษามกีารประเมินผลการใชหลักสตูรโดยการมีสวนรวมของทกุฝายที่เกีย่วของ 
๑๓.๑.๕  สถานศึกษามกีารปรับปรุงสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถ่ินใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๒๐.๐๐,
๔๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๖๐.๐๐  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 



 ๓๓มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๑๓.๒  สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรยีนรู (๑๔.๑) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๓.๒.๑ สถานศึกษามส่ืีอธรรมชาติ (พืช สัตว ส่ิงของ  และอื่น ๆ) ที่เหมาะสมและเอื้อตอ           
การเรียนรู 

๑๓.๒.๒ สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
๑๓.๒.๓    สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจากแหลงเรียนรูและ

ภูมิปญญาในทองถ่ิน 
๑๓.๒.๔ สถานศึกษามีส่ือภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ด ี ดมีาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๐, ๑ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๐.๐๐, ๒๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๒ ขอ  คิดเปน  
รอยละ ๕๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๗๕.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๔    
สถานศึกษาสงเสรมิความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา 
 

มี  ๒  ตัวบงชี้  คือ 
๑๔.๑ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา (๑๗, ๑๘, ๑๔.๗) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๔.๑.๑   สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริมความสัมพันธ และ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 

๑๔.๑.๒    สถานศึกษามีการจัดแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

๑๔.๑.๓    สถานศึกษามีระเบียบรองรับการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

๑๔.๑.๔    สถานศึกษามกีารประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และ               
ความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 



 ๓๔มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
๑๔.๑.๕   สถานศึกษามกีารนําผลประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการสราง

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๒๐.๐๐,
๔๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๓ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๖๐.๐๐  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๐.๐๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑๔.๒   สถานศึกษามีกจิกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา  
            (๑๔.๗ , ๑๔.๒ ,๑๗.๒ ,๑๘.๒) 
เกณฑการพิจารณา 

๑๔.๒.๑  สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา 
และชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 

๑๔.๒.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม 
๑๔.๒.๓ สถานศึกษามีการรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
๑๔.๒.๔ สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
๑๔.๒.๕ สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในชุมชน 
๑๔.๒.๖ สถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 
๐,๑,๒ ขอ คิดเปน  

รอยละ ๐.๐๐, ๑๖.๖๗,
๓๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

 ๓, ๔ ขอ คิดเปน  
รอยละ  ๕๐.๐๐, ๖๖.๖๗  

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๕ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๘๓.๓๓ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑการพิจารณา 

๖ ขอ คิดเปน  
รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๓๕มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

 
 



 ๓๗มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
มาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทย 
ที่พึงประสงค ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพล
โลก 

 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสํานกึ ในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานที่ ๓   ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต  
มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีสุขนิสยั สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
มาตรฐานที่ ๘  ผูเรียนมีสุนทรยีภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
 

มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมท่ีพึงประสงค  (๑,๒) 
มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี (๗) 
มาตรฐานที่ ๓ ผู เรียนมีสุนทรียภาพ  และ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา (๘) 
มาตรฐานที่ ๔   ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ   มี
ความคิดสรางสรรค   คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน  (๔) 
มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร (๕) 
มาตรฐานที่ ๖   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (๖) 
มาตรฐานที่ ๗   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต (๓) 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๘มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
มาตรฐานการศึกษา

ของชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
วุ ฒิ /ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชน
ไดดี  และมีครูเพียงพอ 
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มาตรฐ านด านก า รบริ ห า รและกา รจั ด
การศึกษา 
มาตรฐ านที่  ๑ ๑   ผู บ ริ ห า รมี คุ ณธ ร รม  
จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร 
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและ
จัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
มาตรฐานที่  ๑๔   สถานศึ กษามี ก ารจั ด
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
มาตรฐ านที่  ๑๖  สถ านศึ กษ ามี ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานดานครู 
มาตรฐานที่  ๘   ค รูมี คุณวุฒิ /ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ (๙) 
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ (๑๐) 
มาตรฐานดานผูบริหาร    
มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ (๑๑) 
มาตรฐานที่  ๑๑    สถานศึกษามีการจัด
องคกร โครงสรางและการบริหารงาน
อย าง เปนระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา  (๑๒, ๑๓) 
มาตรฐานที่ ๑๒   สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (๑๔, ๑๕, ๑๖) 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  (๑๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานสาํหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสรางสังคม
แหงการเรยีนรู/
สังคมแหงความรู 
 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการ
เรียนรู 
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาในทองถิ่น  
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมอื
กันระหวางบาน องคกรทางศาสนา   
สถาบันทางวิชาการ   และองคกรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูใน
ชุมชน 
 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา  (๑๗, ๑๘, ๑๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานดานคุณภาพมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 
ตัวบงช้ี 

๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  
๑.๓ มีความกตัญูกตเวที 
๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 
๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  
๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมปิญญาไทย นยิมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

๒.๑  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
   ๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมทัีกษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทาํงานรวมกับผูอืน่ได 
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  

ตัวบงช้ี 
๓.๑  มทีักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
๓.๒  เพยีรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน  
๓.๓  ทาํงานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๓.๔  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  
๓.๕  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพที่ตนสนใจ 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห มวีจิารณญาณ มี
ความคดิสรางสรรค คดิไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  

ตัวบงช้ี 
๔.๑  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด   คิดอยางเปนระบบและมี   
        การคิดแบบองครวม 



 ๔๑มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

๔.๒  สามารถคาดการณ  กาํหนดเปาหมาย 
และแนวทางการตัดสนิใจได 
 
๔.๓  ประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมสีติ 
๔.๔  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี  และมจีินตนาการ   

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  
ตัวบงช้ี 

๕.๑  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ 
๕.๒  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 
๕.๓  สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนาํเสนอดวยวิธีตางๆ  
๕.๔  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
๕.๕  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพฒันา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

ตัวบงช้ี 
๖.๑  มีนิสัยรักการอาน การเขียน  และการฟง  รูจักตัง้คําถามเพื่อหาเหตุผล  
๖.๒  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและส่ือตาง ๆได ทั้ง

ในและนอกสถานศกึษา 
๖.๓  มวีิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนกุกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติท่ีด ี 
ตัวบงช้ี 

๗.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลงักายสม่ําเสมอ 
๗.๒  มีน้าํหนกั สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
๗.๓  ปองกนัตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษและหลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงตอ 
         ความรนุแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 
๗.๕  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
ตัวบงช้ี 

๘.๑  ชืน่ชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ  
๘.๒  ชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 



 ๔๒มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

๘.๓  ชื่นชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
กีฬา/นนัทนาการ 

 

มาตรฐานดานการมาตรฐานดานการเรียนการสอนเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน  ที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

ตัวบงช้ี 
๙.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๙.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
๙.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
๙.๔  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น     
        ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 
๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
๙.๗  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ตัวบงช้ี 
๑๐.๑  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑๐.๒  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๑๐.๔  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
๑๐.๕  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน           
           และอิงพัฒนาการของผูเรียน  
๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 
           ตามศักยภาพ 
๑๐.๗  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

 
 
 
 



 ๔๓มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดกามาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษารศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมคีวามสามารถในการ
บริหารจดัการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑๑.๒  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
๑๑.๔  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพฒันา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร  

ตัวบงช้ี 
๑๒.๑  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ 
              ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
๑๒.๒  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
๑๒.๔  มกีารพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
๑๒.๕  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
ตัวบงช้ี 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 
๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
๑๓.๔  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
 
 



 ๔๔มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

ตัวบงช้ี 
๑๔.๑  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
๑๔.๒  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๑๔.๓  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ

ของผูเรียน 
๑๔.๔  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอ

การเรียนรู 
๑๔.๕  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
๑๔.๖  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
๑๔.๗  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
ตัวบงช้ี 

๑๕.๑   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
๑๕.๒   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด

สรางสรรคของผูเรียน 
๑๕.๓   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผูเรียน

ใหเต็มตามศักยภาพ 
๑๕.๔   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
๑๕.๕   มีการจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/นันทนาการ 
๑๕.๖   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
๑๕.๗   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให   
                     ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
ตัวบงช้ี 

๑๖.๑  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๑๖.๒  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 



 ๔๕มาตรฐาน ตัวบงช้ี ประถม มัธยมศึกษา   หนา  
วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๔๘ 

๑๖.๓  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๑๖.๔  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พื้นที่สีเขียว และส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง
และอยูในสภาพใชการไดดี 

 
๑๖.๕  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  
ตัวบงช้ี 

๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 
๑๗.๒  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทํา     
           หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
                     สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา 
                     วิถีการเรียนรูในชุมชน 
ตัวบงช้ี 

๑๘.๑  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 
 

*********************** 
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