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สาร
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์เอกสาร 

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”

พุทธศักราช ๒๕๖๑

 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ของประเทศแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ศาสนาและการเมือง  เพ่ือสร้างศักยภาพของคนไทยให้เป็นกำาลังคน

คุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและ

จติใจ รวมทัง้สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างตอ่เน่ือง

ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถท่ีจำาเป็นต่อ 

การดำาเนินชวิีตและการทำางาน เพ่ือให้คนไทยเปน็บคุคลท่ีมคีวามพรอ้ม

ต่อการดำารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยการบูรณาการความร่วมมือ 

จากภาคสว่นตา่ง  ๆ    ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน 

ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยสู่สากลอย่างยั่งยิืน

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ  

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๑” เพ่ือเป็นข้อกำาหนด 

เก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้ 



สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นกรอบในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา 

ในแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษาท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรปู 

การศึกษาของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ 

ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทำาให้ผู้เรียนสามารถ 

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรม และเป็นพลเมือง 

ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดหมายร่วมกัน คือ ธำารง 

ความเปน็ไทยและแขง่ขนัได้ในเวทโีลก และเกิดคา่นิยมรว่มกัน ไดแ้ก่  

ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

เท่าเทียม

 ผมหวังว่า “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” เล่มนี้  

จะเป็นเคร่ืองมือให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำาไปใช้ในการบริหาร 

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตของชุมชน 

ท้องถ่ินให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับผู้เรียน 

ทัง้ในระหว่างกำาลงัศกึษาและหลงัจากสำาเรจ็การศกึษา และสรา้งคนไทย 

ร่นุใหมใ่ห้มคีณุลกัษณะคนไทย ๔.๐ ทีเ่ป็นพลงัสำาคญัในการพัฒนาชาติ 

บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืนได้อย่าง 

น่าภาคภูมิ

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

พลเอก



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 คณะรฐัมนตรใีนรฐับาลของสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูรทีม่พีลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา เปน็นายกรฐัมนตร ี 

ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรฐานการศกึษาของชาตใินท่ีน้ี เปน็ขอ้กำาหนด 

เก่ียวกับคณุลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงคข์องคนไทย เพ่ือให้สถานศกึษา 

ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำาหรับสร้างคนไทย ๔.๐ เพื่อให้ธำารงความเป็นไทย 

และแข่งขันได้ในเวทีโลก

 ขอใหห้น่วยงาน องคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวข้อง 

ร่วมดำาเนินการผลักดันนำามาตรฐานการศึกษาของชาติน้ีไปสู่ภาคปฏิบัต ิ

ให้บังเกิดผล  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งใน 

ระหว่างที่กำาลังศึกษาและหลังสำาเร็จการศึกษา  เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม  และพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นลักษณะของ 

คนไทย ๔.๐ ท่ีสามารถสรา้งความมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืน ให้กับประเทศ โดยรว่ม 

ทำางานกับกระทรวงและกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงภาคเอกชน  

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และภาคประชาสงัคม เพ่ือยกระดบัการศึกษา 

ของประเทศให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศที่แข่งขันได้ในเวทีโลก





คำานำา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  

กำาหนดให้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

จงึไดด้ำาเนินการจดัทำามาตรฐานการศกึษาของชาตอิย่างตอ่เนือ่ง รว่มกับ 

หน่วยงาน องค์กรหลัก และบุคคลผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ

 มาตรฐานการศกึษาของชาตจิงึเป็นขอ้กำาหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะ  

คุณภาพ  ที่พึงประสงค์ของคนไทย  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็น 

กรอบสำาหรับสร้างคนไทย ๔.๐ ท่ีแตกต่างตามบริบทของท้องถ่ินและ 

ของสถานศึกษา สามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ 

ในทุกมิติ มาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเป็นมาตรฐานผลลัพธ์ 

ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับ และประเภทการศึกษา 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยให้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวง 

ศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กับการศึกษา เข้าใจอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  เพ่ือให้สามารถแปลง 

กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง  เชื่อมโยง 

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ทุกกระทรวงและหน่วยงาน 

ที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานำามาตรฐานการศึกษาของชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเป็นกรอบในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาและ 



(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการสภาการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม  

กำากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ 

การศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดพิมพ์ มาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป



มาตรฐานการศึกษาของชาติ

 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อกำาหนดเก่ียวกับ 

คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษา 

ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำาหรับสร้างคนไทย ๔.๐ ท่ีแม้แตกต่าง 

ตามบริบทของท้องถ่ินและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ  

“ธำารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นกำาลัง 

สำาคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ 

การเมือง ต่อไปได้

หลักการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 มาตรฐานการศกึษาของชาต ิซึง่กำาหนดผา่นกรอบ (framework)  

ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษานี้  จัดทำาข้ึนให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ พระราชบญัญัต ิ

การศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ยทุธศาสตรช์าต ิ (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๘๐)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กฎหมาย ยุทธศาสตร์และ 

แผนงานท้ังหลายเหล่าน้ี ต่างมีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 

มนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้รา่งกาย  จติใจ สตปิญัญา  เปน็คนดี มวีนิยั ภมูใิจในชาต ิ 

สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อ 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ 

1

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑



และความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวง 

ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน

เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษา 

ทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาผู้ เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่  

พึงประสงค์ของการศึกษา  และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย 

ในการจัดการศึกษา  โดยการกำาหนดผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของ 

ผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  

และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำาเนินการ 

ต่าง ๆ    ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากน้ี ยังมี 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริม การกำากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา สำานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำามาตรฐานการศึกษาของชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  เพ่ือให้ 

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา  ใช้เป็น 
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แนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทำามาตรฐานการศึกษาขั้นตำ่า 

ที่จำ า เป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  เ พ่ือให้ เ กิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างท่ีกำาลังศึกษา  

และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างท่ีกำาลังศึกษาเพ่ือให้เกิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์หลังจากสำาเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น 

“คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” ที่สามารถสร้าง ความม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน ให้กับประเทศ

 เป้าหมายสำาคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูป 

ของผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระสถานศึกษา 

ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม 

ความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำาหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบ 

การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา  (การประเมนิตนเอง) 

โดยการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมท้ัง 

จัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำาไปสู่กรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  

ตามบรบิท  ระดบัและประเภทการศกึษาของสถานศึกษา  และให้สำานักงาน 

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา  (องคก์ารมหาชน) ทำาหน้าท่ี 

ประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ   ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมาย 

ให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จำาเป็น
บนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ ์

ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน  อันเป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง 
การอุดมศึกษา  ทั้งนี้  สถานศึกษามีอิสระในการกำาหนดแนวคิด  ปรัชญา  
และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน
 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ต้องมีการสนับสนุน  
กำากับ  ติดตาม  ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  
โดยมุง่เน้นความรบัผดิชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability) มรีะบบการบรหิาร 
จัดการท้ังด้านผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรการเรียน 
การสอน  สื่อ  เทคโนโลยีดิจิทัล  ทรัพยากร  สิ่งสนับสนุนการศึกษา  
และการประเมิน  ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่องท่ีทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  ท่ีเหมาะสมตามแต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษา  และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภท 
การศึกษาที่ต่อเน่ืองกัน  นอกจากน้ี  สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะ 
กลไกสำาคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียม 
ความพร้อมครูก่อนประจำาการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำาการ 
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ยุคใหม่  
เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
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 ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of  
Education : DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐  
ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
โดยคนไทย ๔.๐ จะต้อง  ธำารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก  
น่ันคอืเปน็คนด ีมคีณุธรรม ยึดคา่นิยมรว่มของสงัคมเปน็ฐานในการพัฒนาตน 

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ ๓ ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นตำ่าดังต่อไปน้ี

  ๑.    ผู้เรียนรู้
 
 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และ 
มีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู้  ความรอบรู้ 
ดา้นต่าง ๆ  มีสุนทรยีะ รกัษ์และประยกุต์ใชภ้มิูปัญญาไทย มีทักษะชวีติ  
เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง  
ความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  

ผู้เรียนรู ้
เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
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   ๒.   ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาด 
ดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์  
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาส 
และมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 

ผู้ร่วม 
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เพื่อสังคมที่มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน
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   ๓.    พลเมืองที่เข้มแข็ง

 เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำานึกเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชาติ  บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม  
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  

๓ ด้าน ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย ท่ีมี 

ความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่ 
ระดบัการศึกษาปฐมวัย การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  
การอาชวีศึกษา  จนถึงระดบัอดุมศกึษา  แสดงไว้ใน 
แผนภาพที่ ๑
 ท้ังน้ี การนำากรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะเป็นหน่วย 
ประสานงานในการดำาเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  สู่การจัดทำา  
กำากับ  ติดตาม  และประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นตำ่าท่ีจำาเป็นสำาหรับแต่ละ 
ระดับและประเภทการศึกษา  เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  กระบวนการดำาเนินงานดังกล่าว  ควรใช้ 
การทำางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและใช้การวิจัยเป็นฐาน

และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่
รว่มกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ
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มีพัฒนาการ 

รอบด้านและสมดุล 

สนใจเรียนรู้และ 

กำากับตัวเอง 

ให้ทำาสิ่งต่างๆ  

ที่เหมาะสม 

ตามช่วงวัย 

ได้สำาเร็จ

คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดีและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม  เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สามารถแยกแยะผิดถูก 
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของตน

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

มีจิตอาสา
รักท้องถิ่นและประเทศ

เชื่อมั่นในความถูกต้อง 
ความยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย 

มีสำานึกและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

และพลเมืองอาเซียน

เชื่อมั่นในความเท่าเทียม
เป็นธรรมทางสังคม มีจิตอาสา 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างสังคมไทย

และโลกที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย ์
ในการทำางานเพื่อส่วนรวม

กล้าต่อต้านการกระทำาในสิ่งที่ผิด 
ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ 

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์
การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืน 
ขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติสุข
ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก

รับผิดชอบในการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ 

ทักษะและสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร 
และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 

มีทักษะการทำางานร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร 

มีความรอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศ 
และทางดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา 

มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถนำาความคิด
สู่การสร้างผลงาน
ในลักษณะต่าง ๆ 

สามารถแก้ปัญหา 
สื่อสารเชิงบวก 

ทักษะข้ามวัฒนธรรม 
ทักษะการสะท้อนคิด 

การวิพากษ์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคม 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มโอกาส 
และมูลค่าแก่ตนเอง 
สังคม และประเทศ 

ค่านิยมร่วม : ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค

หมายเหตุ :	 หนว่ยงานตน้สงักดัแตล่ะแหง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์องการศกึษาแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษาใหเ้หมาะสมตามชว่งวยัและระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน	 
	 	 แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน	 และในทางปฏิบัติ	 หน่วยงานควรจัดทำาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน	 กระบวนการ	 วิธีการ	 หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท 
	 	 ของระดับชั้น	สถานศึกษา	หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นที่แสดงถึงผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม

(Innovative Co-creator)
เพื่อสังคมที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

พลเมือง 
ที่เข้มแข็ง

(Active Citizen)
เพื่อสันติสุข

ผู้เรียนรู้
(Learner Person)
เพื่อสร้างงานและ

คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ปฐมวัยคุณลักษณะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
ชอบการอ่าน มีความรู้พื้นฐาน 
ทักษะและสมรรถนะทางภาษา 

การคำานวณ มีเหตุผล 
มีนิสัยและสุขภาพที่ดี 

มีสุนทรียภาพ
ในความงามรอบตัว

รู้จักตนเองและผู้อื่น 
มีเป้าหมาย

และทักษะการเรียนรู้  
บริหารจัดการตนเองเป็น  

มีทักษะชีวิต มีความรู้ 
ความรอบรู้และสมรรถนะที่จำาเป็น

ต่อการสร้างสุขภาวะ  
การศึกษาต่อหรือการทำางาน 

ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

ชี้นำาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลได้ 

มีทักษะชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มีความรู้ 
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  

และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา/

การทำางาน/อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น 

สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้ มีความเป็นผู้นำา 
มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ 

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม

แผนภาพที่ ๑ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐)  ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและมีระดับความลึกต่างกัน สำาหรับแต่ละระดับการศึกษา 
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คำาอธิบายความหมาย

 ค่านิยมร่วมของสังคม 
 ๑. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู้เรียนมีความอดทน มุ่งมั่น  
ทำาสิ่งใด ๆ ให้เกิดผลสำาเร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความลำาบาก เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 ๒. ความพอเพียง ผู้เรียนมีความสมดุลรอบด้านทั้งความรู้  
คุณธรรม และทักษะที่เก่ียวข้อง โดยคำานึงถึงความสมดุลท้ังประโยชน์ 
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

 ๓. วถีิประชาธิปไตย ผูเ้รยีนยึดมัน่ในการมสีว่นรว่ม การเคารพ 
กติกา สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

 ๔. ความเท่าเทียมเสมอภาค ผู้เรียนเคารพความแตกต่าง  
และใหค้วามสำาคญัแก่ผูอ้ืน่ โดยปราศจากอคต ิแมม้สีถานภาพแตกต่างกัน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรมและความสามารถ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
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คุณธรรม ความรู้ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียน

 ๑. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะที่ดี 
ด้านคุณธรรมพื้นฐาน การรู้ถูกผิด ความดีงาม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
ในการเปน็สมาชกิของสงัคม เชน่ ความมวีนัิย ความรบัผิดชอบ ความขยัน 
หมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

 ๒. ทักษะการเรียนรู้และชีวิต คือ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ 
การเรียนรู้เพ่ือโลกดิจิทัลและโลกในอนาคต เช่น การรู้วิธีเรียน ทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถ 
ในการปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

 ๓. ความรู้และความรอบรู้ คือ ชุดความรู้ท่ีจำาเป็นสำาหรับ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตนเองรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้  
ได้แก่ ๑) ความรู้พ้ืนฐาน (ภาษา การคำานวณ การใช้เหตุผล) และ 
ความรู้ตามหลักสูตร ๒) การรู้จักตนเอง ๓) ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
ท้องถิ่น ชุมชน สภาพภูมิสังคม ภูมิอากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก  
๔) ความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ  ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน  
สารสนเทศ และ ๕) ความรู้เรื่องการงานอาชีพ

 ๔. ทักษะทางปัญญา คือ ทักษะที่จำาเป็นในการสร้าง 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาไทยและ 
ศาสตร์พระราชา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ 
พหุปัญญา ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความสามารถในการบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีคุณลักษณะของความเป็น 
ผู้ประกอบการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัล
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ภาคผนวก

แนวทางการนำามาตรฐานการศกึษาสูก่ารปฏบิตัขิองหน่วยงาน 
ระดับนโยบาย
 การนำามาตรฐานสูก่ารปฏบิตัยึิดหลกัการสำาคญั คอื การจดัการ

ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน พ้ืนที่ ชุมชน และสังคม 

รวมท้ังให้อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติในการกำาหนด 

อัตลักษณ์  และทิศทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ

ของผู้ เรียน  ชุมชน  ท้องถ่ิน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ภายใตก้ารสนบัสนนุของรฐัในการจดัการศกึษาท่ีมคีณุภาพ โดยยึดหลกั 

ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง 

การศกึษาท่ีมคีณุภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทยีม เปดิโอกาสให้ทกุคนและ 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีความรับผิดชอบ

ที่ตรวจสอบได้ ท้ังน้ี หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องควรมีแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาให้สอดประสานกัน  โดยควรมีการดำาเนินงาน 

ดังต่อไปนี้

 ๑. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน 

ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 

นำากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และผลลัพธ์ 

ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เป็นกรอบในการ 

จัดทำามาตรฐานการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษายึดเป็นเป้าหมาย 

การจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 ๒. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัดทำามาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ

 ๓. หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำากับ ติดตาม ประเมินผล  

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว่ามาตรฐานการศึกษาขั้นตำ่า 

ที่กำาหนด

 ๔. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุง 

และพัฒนาคณุภาพการศกึษาของตนเองอย่างเปน็ระบบ อย่างตอ่เน่ือง  

ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำากับดูแล  

รวมท้ังข้อเสนอแนะจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการนำามาตรฐานสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา
 ๑. สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของตนเอง สอดคล้อง 
กับสภาพบริบท และตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน  
สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ของทกุภาคสว่น การมเีครอืขา่ยความรว่มมอื การสรา้งชมุชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้
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 ๓. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต
 ๔. สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดา้นคณุภาพผู้บรหิารและครอูาจารย์ ความเหมาะสมของหลักสูตร การจดั 
การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมิน 
การเรียนการสอน โดยมีการกำากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การประเมินระดับชั้นเรียน
 การประเมินท่ียึดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐานโดย

คำานึงถึงสภาพบรบิทของสถานศึกษา ปจัจยั กระบวนการดำาเนินงาน  

และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ต้องประเมิน

 ใช้การประเมินความก้าวหน้าให้มีประสิทธิผล  เน้นการประเมินเพื่อ 

พัฒนาการเรยีนรูม้ากกวา่การประเมนิเพ่ือตดัสนิผลหรอืการแข่งขนั 

หรือเปรียบเทียบกับผู้อื่น  ส่งเสริมการประเมินท่ีเป็นเครื่องมือ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน

	มีความสมดุลระหว่างการประเมินท่ีอิงตนเอง  เพ่ือน  ปกติวิสัย  

และมาตรฐาน  มีการใช้การประเมินท่ีปรับให้เหมาะกับศักยภาพ 

ของผู้เรียน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 ใช้วิธีการประเมินที่บูรณาการการเรียนรู้กับเทคโนโลยีจากงาน 

ที่กำาหนดให้ทำา  ตามโลกแห่งความเป็นจริงและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ทันที ใช้แฟ้มประวัติของผู้เรียนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เพ่ือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และการสื่อสารกับพ่อแม่/ 

ผู้เกี่ยวข้อง

	ครจูำาเปน็ตอ้งมคีวามรอบรูด้า้นการวัดผลและคลงัเครือ่งมอืประเมนิ

ที่มีคุณภาพสูง (ถูกต้อง เชื่อถือได้ ยุติธรรม)

การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่
 การประเมินที่ยึดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐาน 

โดยคำานึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา ปัจจัย กระบวนการ

ดำาเนินงาน และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ต้องประเมิน

 การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำากับที่มีสารสนเทศที่แสดง 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

 มีความสมดุลระหว่างการประเมินความก้าวหน้ากับการประเมิน 

ที่มีเกณฑ์ที่เป็นหลักเทียบ

 เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาตนเอง มากกว่าการเน้นการแข่งขัน 

หรือเปรียบเทียบกับผู้อื่น

 ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่  (big  data)  จากการประเมินในชั้นเรียนเพ่ือ 

การบริหารงานที่เหมาะสมกว่าเดิม
 ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านการประเมิน 
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การประเมินระดับชาติ
 การประเมนิผลสรปุเปน็สว่นหนึง่ของระบบกำากับท่ีมสีารสนเทศเพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

 กระบวนการพัฒนาการประเมินต้องแกร่ง  (เช่น  คลังเครื่องมือ 

ประเมนิท่ีพัฒนามาอย่างด ีมขีอ้สอบท่ีสามารถเทียบเคยีงเท่าเทียม

กันได้ข้ามปี) และมีการกำาหนดมาตรฐานผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ

การศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีในการสอบ 

ข้อสอบหรือสิ่งที่วัด เหมาะสมกับโลกแห่งความเป็นจริง

 ใชข้อ้มลูขนาดใหญ่  (big  data)  จากการทดสอบระดบัชาตท่ีิให้ขอ้มลู 

ปอ้นกลบัท่ีเปน็ประโยชน์กับผูเ้รียน สถานศกึษา เขตพ้ืนที ่และผูก้ำาหนด 

นโยบาย
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คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ 
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ในรูปของ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

Desired Outcomes of Education : DOE  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติ

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นำามาตรฐานการศึกษาของชาติ

ไปเป็นกรอบในการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ 

และประเภทการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม  
กำากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

“

“
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รายชื่อคณะทำางานยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ที่เน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

 ๑. รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ที่ปรึกษา

 ๒. ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช ที่ปรึกษา

 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณนงลักษณ์ วิรัชชัย ที่ปรึกษา

 ๔. นายวิริยะ ผลโภค ที่ปรึกษา

 ๕. ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว ประธานคณะทำางาน

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล รองประธานคณะทำางาน

 ๗. ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษา คณะทำางาน

  และพัฒนาการเรียนรู้

  (นางเกื้อกูล ชั่งใจ)

 ๘. รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝายคำาตา คณะทำางาน

 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเกียรติ เกิดเจริญ คณะทำางาน

 ๑๐. นายชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ คณะทำางาน

 ๑๑. นายจนัธ เที่ยงสุรินทร์ คณะทำางาน

 ๑๒. นางสาวนิภาพร กุลสมบูรณ์         คณะทำางานและเลขานุการ

 ๑๓. นางประวีณา อัสโย              คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๔. นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ              คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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 ๑. ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว ประธาน
 ๒. ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง รองประธาน
 ๓. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ อนุกรรมการ
 ๔. นายนนทวัฒน์ สุขผล อนุกรรมการ
 ๕. นายสุกิจ อุทินทุ อนุกรรมการ
 ๖. ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการ
 ๗. รองศาสตราจารย์อรรณพ จีนะวัฒน์ อนุกรรมการ
 ๘. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ อนุกรรมการ
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรียม นิลพันธุ์ อนุกรรมการ
 ๑๐. นางเบญจลักษณ์ นำ้าฟ้า อนุกรรมการ
 ๑๑. นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร อนุกรรมการ
 ๑๒. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ อนุกรรมการ
 ๑๓. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ อนุกรรมการ
 ๑๔. ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
  และพัฒนาการเรียนรู้
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) 
 ๑๕. เจ้าหน้าที่สำานักมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  และพัฒนาการเรียนรู้
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (นางประวีณา อัสโย) 
 ๑๖. เจ้าหน้าที่สำานักมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  และพัฒนาการเรียนรู้
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (นางสาวกรกมล จึงสำาราญ) 

รายชื่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้
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 คณะทำางาน

ที่ปรึกษา

 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา

 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

      (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)

  นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐาน

      การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 

      (พ.ศ. ๒๕๖๑)

 นายสำาเนา เนื้อทอง รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการ

      สำานักมาตรฐานการศึกษา

      และพัฒนาการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นางประวีณา อัสโย ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 นางสาวกรกมล จึงสำาราญ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ

 นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาชำานาญการ

 นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ นักวิชาการศึกษาชำานาญการ

 นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นายพรพรหม เทพเรืองชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๘ 

 โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙

 Website : www.onec.go.th 
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สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๘, ๒๕๒๙ โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙
Website: www.onec.go.th






