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กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติขึ้นใหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไปแลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ.2561และใหสว นราชการและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการศึกษานํามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเปนกรอบในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการสงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา QA NEWS ฉบับนี้ ขอนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มานําเสนอ
ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 นิยาม มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ วาหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงคของคนไทย เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงยึด
เปนกรอบสําหรับสรางคนไทย 4.0 ที่แมแตกตางตามบริบทของ
ทองถิ่นและของสถานศึกษา แตมีจุดมุงหมายรวม คือ “ธํารง
ความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก” สามารถเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจมิตสิ งั คมและมิตกิ ารเมือง
ตอไปได
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 จัดทําขึน้ ใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่งตางมีอุดมการณเพื่อมุงพัฒนา
ผูเ รียนใหเปนมนุษยทส่ี มบูรณทง้ั รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา เปนคนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เปนพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคาดหวั ง ให ค นไทยทั้ ง ปวงได รั บ โอกาสเท า เที ย มกั น ทาง
การศึกษา สามารถเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 จัดทําขี้นในรูปของ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัดการศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัด
การศึ ก ษาและจั ด ทํ า มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น ต่ํ า ที่ จํ า เป น ของ
แตละระดับและประเภทการศึกษา เพือ่ ใหเกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ขึ้นกับผูเรียนทั้งในระหวางที่กําลังศึกษา และเพื่อวางรากฐานให
ผู เ รี ย นในระหว า งที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาเพื่ อ ให เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของ

คนไทย 4.0 ที่สามารถสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหกับ
ประเทศ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 กําหนดไววา การจัด
การศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปน
คุณลักษณะของผูเรียน อันเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษา
ตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา
จนถึงการอุดมศึกษา ทัง้ นี้ สถานศึกษามีอสิ ระในการกําหนดแนวคิด
ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา ใหเปนอัตลักษณและ
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ รียน

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา
(Desired Outcomes of Education : DOE Thailand)
ผลลัพธทพ
่ี งึ ประสงคของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของ
คนไทย 4.0 ทีต่ อบสนองวิสยั ทัศนการพัฒนาประเทศสูค วามมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะตองธํารงความเปนไทยและ
แขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมรวม
ของสังคมเปนฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ
3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะขั้นต่ํา ดังตอไปนี้
1. ผูเรียนรู (Learner Person)
เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิด
จากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและประยุกตใช
ภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บน
พืน้ ฐานของความพอเพียง ความมัน่ คงในชีวติ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผูรวมสรางนวัตกรรม (Innovative Co-creator)
เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาด
ดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขาม
วัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคณ
ุ ลักษณะ
ของความเปนผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนา
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับ
ตนเอง และสังคม
3. พลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
เปนผูม คี วามรักชาติ รักทองถิน่ รูถ กู ผิด มีจติ สํานึกเปนพลเมืองไทย
และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนา
ชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม
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เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทีย่ ง่ั ยืน และการอยูร ว มกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติ
ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย
ทีม่ คี วามตอเนือ่ งเชือ่ มโยง และสะสมตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
มีระดับความลึกตางกันแตละระดับการศึกษา แสดงในตาราง

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาแตละระดับการศึกษา
ผูเรียนรู
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
พลเมืองที่เขมแข็ง
ปฐมวัย
มีพัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ
ประถมศึกษา รักและรับผิดชอบตอการเรียนรูเพื่อ รับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตาม
สรางนิสัยและสุขภาพที่ดี
มีความรู ทักษะ สมรรถนะทาง
สิทธิและหนาที่ของตน โดย
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เปน
เทคโนโลยีดิจิทัล การคิดสรางสรรค
สมาชิกที่ดีของกลุม มีจิตอาสา
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และ
ความรอบรูดา นตางๆ
รักทองถิ่นและประเทศ
เชื่อมั่นในความถูกตองยุติธรรม
มัธยมตน
รูจักตนเองและผูอื่น มีเปาหมาย
มีทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะ
และทักษะการเรียนรู บริหารจัดการ การสือ่ สาร รอบรูท างขอมูลสารสนเทศ มีจิตประชาธิปไตย มีสํานึกและ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย และ
ตนเองเปน มีทักษะชีวิตเพื่อสราง และดิจิทัล เพื่อแกปญหา การคิด
สุขภาวะ และสรางงานที่เหมาะสม วิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําความคิด พลเมืองอาเซียน
สูการสรางผลงาน
กับชวงวัย
มัธยมปลาย/ ชี้นําการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะ สามารถแกปญหา สื่อสารเชิงบวก
เชื่อมั่นในความเทาเทียม
อาชีวศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต มีความรอบรู ทักษะขามวัฒนธรรม ทักษะการสะทอนคิด เปนธรรม มีจิตอาสา กลาหาญ
รูทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนา การวิพากษเพื่อสรางนวัตกรรม และ ทางจริยธรรม และเปนพลเมือง
สุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ
สามารถเปนผูประกอบการได
ที่กระตือรือรน รวมสรางสังคม
ที่ยั่งยืน
อุดมศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิต พรอมเผชิญ
รวมแกไขปญหาสังคม การบูรณาการ กลาตอตานการกระทําในสิ่งที่ผิด
ความเปลี่ยนแปลง และมีความเปน ขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อ ใหคุณคากับความรูความสามารถ
ผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอ
เพิ่มโอกาสและมูลคาแกตนเอง สังคม รวมมือสรางสรรคการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
สวนรวม และประเทศ
ที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแยง และ
สรางสันติสุขทั้งในสังคมไทยและ
ประชาคมโลก
การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคยึดคานิยมรวมของสังคมเปนฐานในการพัฒนา ไดแก ความเพียรอัน
บริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และความเทาเทียมเสมอภาค

สวััสดีปใหม ๒๕๖๒
ขออวยพรใหทานจงประสบความสําเร็จในทุกๆ สิ่งในปใหม ๒๕๖๒ นี้


