
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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บทที่  2 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย

ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดขึ้นตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาทองถิ่นเดิม (มถ.) มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ .)  และมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ .)
โดยประกอบดวย  

2.1   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 24 
มาตรฐาน 106 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 2.1.1 มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน

ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ (สพฐ.6) (สมศ.8) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครู (มถ.3.4,3.5) (สพฐ.9.1) (สมศ.8.1) 
2) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน (สพฐ.9.2) 

(สมศ.8.2) 
3) มีความมุ งมั่นและอุ ทิศตนในการสอนและพัฒนาผู เ รี ยน 

(สพฐ.9.3) (สมศ.8.3) 
4) มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ  เปนประจํา 

(สพฐ.9.4) (สมศ.8.4) 
5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไป 

(สพฐ.9.5) (สมศ.8.2) 
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6) สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด (สพฐ.9.6) 
(สมศ.8.3) 

7) มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 
(สพฐ.9.7) (สมศ.8.5) 

  มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สพฐ.10) (สมศ.9) 

   ตัวบงช้ี 
1) ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

มีประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.1 – 9.8) 
2) ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอน

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.2) 
3) ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอน

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.3) 
4) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสั งคม  ศาสนาและวัฒนธรรม              

มีประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.4)  
5) ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ

การสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.5) 
6) ครูในกลุ มสาระการเรียนรู ศิลปะมีประสิทธิภาพการสอน 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.6) 
7) ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

มีประสิทธิภาพการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สมศ.9.7) 
  มาตรฐานที ่3  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
   (สพฐ.11) (สมศ.10) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา (สพฐ.11.1) (สมศ.10.1) 

2) มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ (สพฐ.11.2) 
(สมศ.10.2) 
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3) มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
(สพฐ.11.3) (สมศ.10.3) 

4) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผูเกี่ยวของ
พึงพอใจ (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4) 

  มาตรฐานที ่4  สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน และอายุตามเกณฑ (สมศ.8.5.3) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีอัตราสวนจํานวนผูเรียนตอหองเรียนตามเกณฑที่กําหนด 
(สมศ.8.5.3) 

2) ผูเรียนมีเกณฑอายุ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
  มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ (สมศ.12.1) (สมศ.13) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ 
เพียงพอ 

2) มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
3) มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการ

จัดการศึกษา (สมศ.13.2) 
4) มีสภาพแวดลอม พื้นที่สีเขียว และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

จัดการศึกษา 
 2.1.2  มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารและพัฒนา
   องคกรอยางเปนระบบครบวงจร (สพฐ.12) (สมศ.11) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม 
(สพฐ.12.1) (สมศ.11.1) 

2) มีการจัดขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
(สพฐ.12.2) 

3) มีการพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุน) 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง (สพฐ.12.4) 
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  มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
(สพฐ.13) (สมศ.11.3) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา (สพฐ.13.1) 
2) มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม (สมศ.11.2) 
3) มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน  
4) มีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (สพฐ.13.4) 
5) มีการตรวจสอบและถวงดุล (สพฐ.13.5) (สมศ.11.3) 

  มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน  
เปนสําคัญ (สพฐ.14) (สมศ.12,13) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับผูเรียนและ

ทองถิ่น (สพฐ.14.1) (สมศ.13.1) 
2) มีรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจอยางหลากหลาย 

(สพฐ.14.2) (สมศ.12.2.2) 
3) มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผูเรียน 
4) มีการสงเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียน

การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (สพฐ.14.4) (สมศ.12.2) 
5) มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของ

ผูเรียน (สมศ.12.2.4) 
6) มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุง 

การสอนอยูเสมอ (สมศ.12.2.5) 
7) มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียน

การสอน (สพฐ.14.7) (สมศ.13) 
8) ดําเนินการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ติดตามผล

และใชผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
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  มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
(สพฐ.15) (สมศ.12.3) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็งและ

ท่ัวถึง (สพฐ.15.1) (สมศ.12.3.1) 
2) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน (สพฐ.15.2) (สมศ.
12.3.2) 

3) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (สพฐ.15.3) (สมศ.12.3.3) 

4) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม (สพฐ.15.4) (สมศ.
12.3.4)  

5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬาและ
นันทนาการ (สพฐ.15.5) (สมศ.12.3.5)  

6) มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาไทย (สพฐ.15.6) (สมศ.12.3.6) 

7)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย (สพฐ.15.7) 
(สมศ.12.3.7) 

  มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (สพฐ.16) (สมศ.12.1)  

   ตัวบงช้ี 
1) มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่

เหมาะสม (สพฐ.16.1) (สมศ12.1.1) 
2) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู เรียน 

(สพฐ.16.2) (สมศ12.1.2) 
3) มีการใหบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื ้อตอ 

การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม (สพฐ.16.3) 
(สมศ12.1.3) 
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4) มีการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูในสภาพการใชการไดดี 
(สพฐ.16.4) (สมศ12.1.4) 

5) มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานที่ (สพฐ.16.5) 
(สมศ12.1.5) 

  มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
(สพฐ.17)  

   ตัวบงช้ี 
1) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น (สพฐ.17.1) 
2) มีการสนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา (สพฐ.
17.2) 

  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา
สถาบันวิชาการ เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน (สพฐ.18) (สมศ.14) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีการจัดแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 

(สพฐ.18.1) (สมศ.14.1) 
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (สพฐ.18.2) (สมศ.14.2) 

  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (สพฐ12.3) (สมศ.11.4) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
2) มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
3) มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4) มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สมศ.11.2.2) 
5) มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6) มีการประเมินคุณภาพการศึกษา 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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7) มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8) มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1.3  มาตรฐานดานผลผลิต (ผูเรียน) (จํานวน 11 มาตรฐาน 42 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 14 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (สพฐ.1)           

(สมศ.1) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ (สมศ.1.1) 

2) มีความซื่อสัตยสุจริต (สมศ.1.2) 
3) มีความกตัญูกตเวที (สมศ.1.3) 
4) มีเมตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม (สมศ.

1.4,1.6) 
5) ประหยัด  และรู จ ักใชทรัพยสิ ่งของสวนตนและสวนรวม

อยางคุมคา (สมศ.1.5) 
6) นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิใจ

ในวัฒนธรรมและความเปนไทย (สมศ.3.4) 
  มาตรฐานที่ 15 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (สพฐ.2)  
   (สมศ.1.5) 
   ตัวบงช้ี 

1) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
สังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม (สพฐ.2.1) 

2) เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (สพฐ.2.2) 

  มาตรฐานที ่16  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สพฐ.3) (สมศ.7) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีทักษะในการจัดการและการทํางานใหสําเร็จ (สมศ.7.1) 
2) พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 



มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น 

12 บทที่ 2  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.  

3) ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
(สมศ.7.2) 

4) ทํางานรวมกับผูอื่นได (สมศ.7.2) 
5) มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตน

สนใจ (สมศ.7.3) 
  มาตรฐานที่ 17  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง คิดแบบองครวมท้ังระบบ และมี
วิสัยทัศน (สพฐ.4) (สมศ.4)  

   ตัวบงช้ี 
1) สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห และสรุปเปนความคิด

รวบยอด (สมศ.4.1) 
2) สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได 

(สมศ.4.2) 
3) ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมี

สติ (สมศ.4.2) 
4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดแบบองครวมท้ังระบบ และมี

จินตนาการ (สมศ.4.3) 
  มาตรฐานที ่18 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (สพฐ.5) (สมศ.5) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ (สมศ.5.1-5.8) 
2) สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ  
3) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได ท้ังภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศ ตามชวงช้ันที่เหมาะสม 
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

  มาตรฐานที่ 19   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (สพฐ.6) (สมศ.6) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีนิสัยรักการอาน รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหา

ความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รอบตัว (สมศ.6.1) 
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2) มีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นและสนุก
กับการเรียนรู (สมศ.6.2) 

3) สามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา (สมศ.6.3) 

  มาตรฐานที่ 20  ผูเรียนรูมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (สพฐ.7) (สมศ.2) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัย 
(สมศ.2.1) 

2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (สมศ.2.2) 
3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง

ตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ (สมศ.2.3) 
4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น 

(สมศ.2.4) 
5) มีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน (สมศ.2.5) 

  มาตรฐานที่ 21  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา (สพฐ.8)  
   (สมศ.3) 
   ตัวบงช้ี  

1) ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ (สมศ.3.1) 
2) ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป (สมศ.3.2) 
3) ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ (สมศ.3.3) 

  มาตรฐานที่ 22  ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   ตัวบงช้ี 
1) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
2) เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง 

และมีความเปนประชาธิปไตย 
3) รูและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําแนะนําของพอ แม ครู ญาติ

และผูใหญ 



มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น 

14 บทที่ 2  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.  

5) รูจักทองถิ่น รักและรวมพัฒนาทองถิ่น 
  มาตรฐานที่ 23  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของผูปกครองและชุมชน  
   ตัวบงช้ี 

1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู ความสามารถ 
ทักษะดานวิชาการ การกีฬา ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียน 

2) ผู ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ 
การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครู 

3) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผูบริหารสถานศึกษาและครู 
ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการชวยเหลือดานอื่นๆ 
แกชุมชนและสวนรวม 

  มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ และยอมรับ โดยผูปกครองและ
ชุมชนใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา             
(สมศ.12) (มถ.12) 

   ตัวบงช้ี 
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปน

ระเบียบเรียบรอยและการใหบริการดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน (มถ. 37.-2) 

2) ผูปกครองและชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ใหการสนับสนุนทรัพยากรปจจัยตางๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา (มถ.38.1-2 ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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2.2   มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มี 24 มาตรฐาน 104 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 2.2.1 มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา (จํานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน

ที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ (สพฐ.9) (สมศ.8) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครู (มถ.3.4,3.5) (สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1) 
2) มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน (มถ.3.2) (สพฐ.

9.2) (สมศ.8.1) 
3) มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผู เรียน          

(มถ.3.3) (สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1,) 
4) มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ เปนประจํา (มถ.5.4) 

(สพฐ.9.1,9.2,9.3,9.4) (สมศ.8.1) 
5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษาหรือเทียบเทา

ข้ึนไป (มถ.6) (สพฐ.9.5) (สมศ.8.2) 
6) สอนตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด (มถ.6.1) (สพฐ.

9.6) (สมศ.8.3) 
7) มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

(มถ.6.2) (สพฐ.9.7) (สมศ.8.5) 
  มาตรฐานที่ 2  ครูมีความสามารถในการจัดการประสบการณการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สพฐ.10) (สมศ.9) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (มถ.4.1,4.2) (สพฐ.10.1) (สมศ.9.1) 

2) มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
(มถ.3.1) (สพฐ.10.2) 



มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่น 

16 บทที่ 2  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  และปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.  

3) มีความสามารถในการจัดการประสบการณการเรียนรู ท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (มถ.4.2) (สพฐ.10.2,10.3,10.4) (สมศ.9.2) 

4) มีความสามารถในการสื่อ เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน (มถ.5.1) (สพฐ10.4) 

5) มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสม
ตามวัย (มถ.4.3) (สพฐ.10.5) (สมศ.9.3) 

6) มีการนําผลการประเมินพัฒนาการ มาปรับการจัดประสบการณ
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ (มถ.4.3) (สพฐ.10.6) 
(สมศ.9.4) 

7) มีการศึกษา / วิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนาผูเรียน (มถ.5.2) (สพฐ10.7)  

  มาตรฐานที่ 3  ผูบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (สพฐ.11) (สมศ.10) 

   ตัวบงช้ี 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา (มถ.1.2) (สพฐ.11.1) (สมศ.10.1) 
2) มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ (มถ.2.1) 

(สพฐ.11.2) (สมศ.10.2) 
3) มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ (มถ.

2.1,2.2,,2.3) (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4) 
4) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผูเกี่ยวของ

พึงพอใจ (มถ.2.2,2.3) (สพฐ.11.4) (สมศ.10.4) 
  มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีจํานวนผูเรียน และอายุตามเกณฑ (มถ.8) 
   ตัวช้ีวัด 

1) มีอัตราสวนจํานวนผู เรียนตอหองเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด      
(มถ.8.1) 

2) ผู เรียนมีเกณฑอายุ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          
(มถ.8.2) 
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  มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
   อยางมีประสิทธิภาพ (มถ.5,9,10,13) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ 
เพียงพอ (มถ.,10.1,10.2,13.1,13.2,13.3) 

2) มีการระดมงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา       
(มถ.9.1) 

3) มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการ
จัดการศึกษา (มถ.5.1,11.1) 

4) มีสภาพแวดลอม พื้นที่สีเขียว และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
จัดการศึกษา (มถ.7.2) (สพฐ.16.4) 

 2.2.2  มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา (จํานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารและพัฒนา
   องคกรอยางเปนระบบครบวงจร (สพฐ.12) (มถ.6) (สมศ.11) 
   ตัวบงช้ี 

1) จัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม (มถ.
6.1) (สพฐ.12.1,12.2,12.4,13.1,13.4) (สมศ.11.1) 

2) จัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
(มถ.6.1) (สพฐ.12.2) 

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
(มถ.16.2) (สพฐ.12.4) 

  มาตรฐานที ่7  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา            
เปนฐาน (สพฐ.13) (สมศ.11.3) 

   ตัวบงช้ี 
1) กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา (สพฐ.13.1) 
2) บริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม (มถ.14.4) (สพฐ.

13.2) (สมศ.11.2,11.3) 
3) คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน (สพฐ.13.3)       

(สมศ.11.3) 
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4) บริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและเปาหมายชัดเจน 
(สพฐ.13.4) (สมศ.11.3) 

5) มีการตรวจสอบและถวงดุลในการบริหารการศึกษา (มถ.18.2) 
(สพฐ.13.5) (สมศ.11.3) 

  มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน        
เปนสําคัญ (สพฐ.14) (สมศ.12,13) 

   ตัวบงช้ี  
1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู เรียนและทองถิ่น       

(มถ.11.1) (สพฐ.14.1,14.2) (สมศ.13.1) 
2) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย

ตามความสนใจ (มถ.15.2) (สพฐ.14.1,14.2) (สมศ.13.1) 
3) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ (สพฐ.14.2) (สมศ.12.1) 
4) สงเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรู และ สื่อการ

เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู (มถ.11.2) (สพฐ.14.3) (สมศ.
13.2) 

5) มีการบันทึก มีการรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรียน
อยางเปนระบบ (สพฐ.14.5) 

6) มีการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอน
อยางสม่ําเสมอ (มถ.16.4) (สพฐ.14.6) 

7) นําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด
ประสบการณ (มถ.21.4) (สพฐ.14.7) 

8) สงเสริมการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ ติดตาม
ผลและใชผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

  มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
(สพฐ.15) (สมศ.12.2) 

   ตัวบงช้ี 
1) จัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 

(สพฐ.15.1) 
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2) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ
และสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน (สพฐ.15.2) (สมศ.
12.2) (มถ.21.2) 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (มถ.21.3) 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม (สพฐ.15.3) 
5) จัดกิจกรรมสง เสริมความสามารถดานดนตรี ศิลปะและ

การเคลื่อนไหว (สพฐ.15.4) (สมศ.12.2) 
6) จัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาไทย (สพฐ.15.5) (สมศ.12.2) 
7) จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย (มถ.21.7) (สพฐ.

15.6) (สมศ.12.2) 
  มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (สพฐ.16) (สมศ.12.3) 
   ตัวบงช้ี 

1) จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
(มถ.17.4) (สพฐ.16.1) (สมศ.12.3) 

2) มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู เรียน          
(มถ.17.1) (สพฐ.16.2) (สมศ.12.3) 

3) ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู
ดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม (สพฐ .14.3,16.3)            
(สมศ.13.2) 

4) จัดหองเรียน หองพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเลน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพียงพอใหอยูในสภาพใชการไดดี (สพฐ.16.4)          
(สมศ.12.3) 

5) จัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานที่ (สพฐ.16.5) (สมศ.
12.3) 
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  มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น (สพฐ.17) (สมศ.13.2) 

   ตัวบงช้ี 
1) เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดกิจกรรม (มถ.15.2) (สพฐ.17.1) (สมศ.13.2) 
2) สนับสนุนใหแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับการศึกษา (สพฐ.
14.2,14.7,18.2) (สมศ.13.1,14.2) 

  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
(สพฐ.18) (สมศ.14) 

   ตัวบงช้ี 
1) เปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน (สพฐ.

18.1) (สมศ.14.1, 14.2) 
2) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (สพฐ.18.2) (สมศ.

14.2)  
  มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพ  ภายในสถานศึกษา 

เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา (สพฐ.12.3) (สมศ.11.4)  
   ตัวบงช้ี 

1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (มถ.14.1) (สพฐ.12.2) (สมศ.11.4) 
2) พัฒนามาตรฐานการศึกษา (มถ11.2) (สพฐ.12.2,) (สมศ.11.4) 
3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มถ.11.3) (สพฐ.12.2,12.3) 

(สมศ.11.4) 
4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มถ.11.4) (สพฐ.

12.2,12.3) (สมศ.11.4) 
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา (มถ.11.5) (สพฐ.12.3) 

(สมศ.11.4) 
6) ประเมินคุณภาพการศึกษา (มถ.11.6) (สพฐ.12.3) (สมศ.11.4) 
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7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (มถ.11.7) (สพฐ.12.3) 
(สมศ.11.4) 

8) ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา (มถ.11.8) (สพฐ.12.3)         
(สมศ.11.4) 

 2.2.3 มาตรฐานดานการผลิต (ผูเรียน) (จํานวน 11 มาตรฐาน 40 ตัวบงช้ี) 
  มาตรฐานที่ 14  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (สพฐ.1)  
   (สมศ.1) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามขอตกลงเบื้องตน 
(สพฐ.1.1) (สมศ.1.1) 

2) มีความซื่อสัตยสุจริต (สพฐ.1.2) (สมศ.1.2) 
3) มีความกตัญูกตเวที (สพฐ.1.3) (สมศ.1.3) 
4) มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง

และผูอื่น (สพฐ.1.4) (สมศ.1.4) 
5) ประหยัดใชสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา (สพฐ.1.5) 

(สมศ.1.5) 
6) มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม (สพฐ.1.6) (สมศ.1.6) 

  มาตรฐานที่ 15 ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (สพฐ.2)  
   (สมศ.1.5) 
   ตัวบงช้ี 

1) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม (สพฐ.1.5, 2.1) (สมศ.1.5)  

2) เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (สพฐ.1.5, 2.2) (สมศ.1.5) 

  มาตรฐานที่ 16  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (สพฐ.3) (สมศ.7) 

   ตัวบงช้ี  
1) สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน (มถ.12.1,12.2,31.1) (สพฐ.

3.1) (สมศ.7) 
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2) ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน (มถ.31.2) (สพฐ.3.2) (สมศ.7.1) 
3) เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได (มถ.12.3) (สพฐ.3.3) (สมศ.7.1) 
4) มีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต (มถ.12.4) (สพฐ.3.4) 

  มาตรฐานที่ 17  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน (สพฐ.4) (สมศ.4) 

   ตัวบงช้ี 
1) สามารถสรุปความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

(สพฐ.4.1) (สมศ.4.1) 
2) แกไขปญหาไดเหมาะสมกับวัย (สพฐ.4.2) (สมศ.4.2) 
3) มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (สพฐ.4.3) (สมศ.4.3) 

  มาตรฐานที่ 18  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (สพฐ.5) (สมศ.5) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็ก (สพฐ.5.1) 
(สมศ.5.1) 

2) มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 (สพฐ.5.2) (สมศ.5.2) 
3) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะกับวัย (สพฐ.5.3) (สมศ.5.3) 
4) มีทักษะในการสังเกตและการสํารวจ (สพฐ.5.4) (สมศ.5.4) 
5) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธและการกะประมาณ  สามารถ

เชื่อมโยงความรูและทักษะ ตางๆ (สพฐ.5.5,5.6,5.7) (สมศ.5.5) 
6) มีความรูในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ ธรรมชาติและสิ่งตางๆ 

รอบตัว (สพฐ.5.5) (สมศ.5.6.) 
  มาตรฐานที่ 19  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (สพฐ.6) (สมศ.6) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีความสนใจใฝรู รักการอาน และรูจักตั้งคําถาม (มถ.11.4) (สพฐ.
6.1) (สมศ.6.1) 

2) ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวและ
สนุกกับการเรียนรู (มถ.11.1) (สพฐ.6.2) (สมศ.6.2) 
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  มาตรฐานที่ 20  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (สพฐ.7) (สมศ.2) 
   ตัวบงช้ี 

1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัย 
(มถ.9.1) (สพฐ.7.1) (สมศ.2.2) 

2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ (เดิม มถ.
32.1-2) (สพฐ.7.2) (สมศ.2.1) 

3) รูจักสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมึนเมา (มถ.9.3) (สพฐ.7.3) 
4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม (มถ.9.2) (สพฐ.7.4) 

(สมศ.2.3) 
5) ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู ผูอื่นและชอบมา

โรงเรียน (สพฐ.7.5) (สมศ.2.4) 
  มาตรฐานที่ 21  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และ

การเคลื่อนไหว (สพฐ.8) (สมศ.3) 
   ตัวบงช้ี  

1) สนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ (สพฐ.8.1) (สมศ.3.1) 
2) สนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรีและการเคลื่อนไหว (สพฐ.8.2) 

(สมศ.3.2) 
3) สนใจและรวมกิจกรรมการออกกําลังกาย (สพฐ.8.3) (สมศ.3.3) 

  มาตรฐานที ่22  ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มถ.14) 

   ตัวบงช้ี  
1) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (มถ.14.1) 
2) เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง 

และมีความเปนประชาธิปไตย (มถ.14.2ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
3) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งสอน คําแนะนําของพอ แม ครู ญาติ

และผูใหญ (มถ.14.4) 
4) รูจักทองถิ่น และรักทองถิ่น (มถ.14.5) 
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  มาตรฐานที่ 23  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองและชุมชน (มถ.15)  

   ตัวบงช้ี 
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผูเรียน (มถ.

35.1,35.2 ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
2) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ

การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครู (มถ.36.1ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

3) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครู ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจน การชวยเหลือดานอื่นๆ 
แกชุมชนและสวนรวม (มถ.37,38 ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

  มาตรฐานที่ 24  สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ และยอมรับโดยผูปกครองและ
ชุมชนใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา          
(มถ.37,38 ปรับปรุงเพิ่มเติม) (สมศ.14) 

   ตัวบงช้ี 
1) ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปน

ระเบียบเรียบรอยและการใหบริการดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแกชุมชน (มถ.37.1,37.2) 

2) ผูปกครองและชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ใหการสนับสนุน ทรัพยากรปจจัยตางๆ ในการจัดและพัฒนา
การศึกษา (มถ.38.1-2 ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ 
 สมศ. หมายถึง มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 สพฐ. หมายถึง มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มถ. หมายถึง มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น (เดิม) 


