มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา
ตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และ
เพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ
อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง
มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาไดตรงความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษา
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
สามารถพึงตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเพื่อใหเปนไปตาม
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน
และ 11 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูทกี่ ารพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “ คนเกง คนดี และมีความสุข”
โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
ตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่
พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
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ตัวบงชี้
1.1 กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา เจริญเติบโต
อยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย
1.2 ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรูและปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการเรียนรูทันโลก รวมทั้งมีความสามารถใน
การใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี
1.4 ทักษะทางสังคม
1.4.1 คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและความสามารถ
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกโดยสันติวิธี
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความ
เปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรูท ี่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด
ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู
คณาจารย รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย
จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิด
ของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค
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ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ
1. ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน
2. ปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบงชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ
2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบสอดคลอง
ตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
2.1.2 ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง
2.1.3 องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่ตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่
มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรูและการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
2.2.1 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อ
สรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

2.2.2 ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ทํางานและผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความทําผิดวินัยลดลง
2.2.3 มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม
และติดตามการดําเนินการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรู
ที่หลากหลาย
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
2.3.1 องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น สภาพปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน

2.3.2 ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.3.3 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
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มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู
การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม
แหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย
และเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ
คนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
3.1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู
3.1.1 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ รวม
จัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกการพัฒนา
คนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต
3.1.2 ชุมชนเปนที่ตั้งขององคกรที่มีบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่อง
3.2 การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู
3.2.1 ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมปิ ญญา
และอื่น ๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไกการเรียนรูท ุก
ประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง
3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ
3.3 การสรางและจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จดั การศึกษามีการสรางและ
ใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
เอกสาร/แหลงคนควาเพิ่มเติม
สภาการศึกษา, สํานักงาน. มาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ, สหายบล็อกการพิมพ : 2547.
Website : http://www.onec.go.th.
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