
 
 
 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ รวมท้ังนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ี
กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้
กระทรวงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ท้ังนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    
       
        
   (นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ) 
                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

(สาํเนา) 

ร่าง/พิมพ์/ เพ็ญนภา 
ทาน/ 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๐ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

๕ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ ๐.๕ 
๑.๒  มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ            
๑ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   ๑ 
๑.๖   สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ๑ 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเน่ือง 

 

๕ 
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง  ๆ

รอบตัว                
๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และต้ังคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๑ 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 
๒ 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร  

๕ 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

 

๕ 
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ๒ 
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา       

๒ 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

๑ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๑ 

 
 
 

 
 
 

  

-๒- 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ ๒ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๕ 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบกําหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  
                   คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 

และความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ําเสมอ 

๒ 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ๒ 
 
 

   

-๓- 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

 

๑๐ 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๓ 
๑๑.๓  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
๓ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

๕ 

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๐.๕ 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
๐.๕ 

๑๒.๖  จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๑๐ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง                                                                    

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
 

๕ 

   
 
 

  

-๔- 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

ตัวบ่งช้ี รวม 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ที่กําหนดขึ้น 
 

๕ ๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 

๕ ๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๓ 

๑๕.๒  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 

 
 
 
 

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

-๕- 


