
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
       เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ เหมาะสมตามอัตลักษณ์  
ของตนเอง สอดคลอ้งกบัสภาพบรบิท และตอบสนองความตอ้งการ
ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 ...เพื่อให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะขั้นตำ่าตามที่กำาหนด

        

การสร้างคนตามบริบทสถานศึกษา

 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital  
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ 
การบรูณาการขา้มศาสตร ์  และมคีณุลกัษณะของความเปน็ผูป้ระกอบการ   เพือ่รว่ม 
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่า 
ให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง 

 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทัน 
โลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้  
ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต  
เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต  
และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

 เป็นผู้มีความรักชาติ  รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ  บนหลักการประชาธิปไตย  

ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาคเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ

• มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ 

• มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• มีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ 
 ความรอบรู้ด้านต่างๆ 

• มีสุนทรียะ 

• รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย 

• มีทักษะชีวิต

• ความพอเพียง 

• เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา 

• ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

• ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) 

• ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

• ทักษะข้ามวัฒนธรรม 

• สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์

• มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

 

มาตรฐานการศึกษา 3 ระดับ

การบังคับปลาให้ปีนต้นไม้          One size fits all

ไม่มีอีกแล้ว !

พลิกโฉมแนวทางปฏิบัติ
 จาก...มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ที่กำาหนดอัตลักษณ์ตนเอง โดยสถานศึกษา
 สู่...การประเมินคุณภาพ...
                ที่กำาหนดโดยสถานศึกษา

ผู้เรียนรู้
     เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

• เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น 

• รู้ถูกผิด 

• มีจิตสำานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

• มีจิตอาสา 

• มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ 

พลเมืองที่เข้มแข็ง
   เพื่อสันติสุข

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

โดย สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ

โดย หน่วยง�นต้นสังกัดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย สถ�นศึกษ�

 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำาเนินการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของชาติ ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 
ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคล 

ที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นตำ่าดังต่อไปนี้

1. ผู้เรียนรู้



มีพัฒนาการ 
รอบด้านและสมดุล 

สนใจเรียนรู้และ 
กำากับตัวเอง 
ให้ทำาสิ่งต่างๆ  

ที่เหมาะสม 
ตามช่วงวัย 

ได้สำาเร็จ

คุณธรรม : ลักษณะนิสัยและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม  เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ฯลฯ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และความเป็นผู้นำา 
เพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง

ครอบครัว และสังคม

รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้  
ชอบการอ่าน มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ
และสมรรถนะทางภาษา การคำานวณ 

มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี 
มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว

แยกแยะผิดถูก 
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตน 

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา 

รักท้องถิ่นและประเทศ 

รู้จักตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายและ
ทักษะการเรียนรู้บริหารจัดการตนเองเป็น 

มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างสุขภาวะ 
และสร้างงาน

ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

เชื่อมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม 
มีจิตประชาธิปไตย

มีสำานึกและภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและ

พลเมืองอาเซียน

ชี้นำาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาสุขภาวะ

คุณภาพชีวิตและอาชีพ

เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรม 
มีจิตอาสา กล้าหาญ 

ทางจริยธรรมและเป็นพลเมือง
ที่กระตือรือร้น

ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

กล้าต่อต้านการกระทำาในสิ่งที่ผิด
ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ 

ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุข 
ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก

รับผิดชอบในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
การคิดสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
และความรอบรู้ด้านต่างๆ

มีทักษะการทำางานร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร

รอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัล
เพื่อแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ

คิดสร้างสรรค์ นำาความคิด
สู่การสร้างผลงาน

สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก
ทักษะข้ามวัฒนธรรม 

ทักษะการสะท้อนการคิด
การวิพากษ์ เพื่่อสร้างนวัตกรรม 

และสามารถ 
เป็นผู้ประกอบการได้

ร่วมแก้ ไขปัญหาสังคม 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอกาส

และมูลค่าแก่ตนเอง 
สังคมส่วนรวมและประเทศ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา : ปักธงการสร้างคนตามบริบทของสถานศึกษา

ค่านิยมร่วม : ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค

หมายเหตุ : หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับการศึกษาของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและในทางปฏิบัติ หน่วยงานควรจัดทำาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง 
  ปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบทของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นที่แสดงถึงผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม

(Innovative Co-creator)
เพื่อสังคมที่มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active Citizen)

เพื่อสันติสุข

ผู้เรียนรู้
(Learner Person)

เพื่อสร้างงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ข้อกำาหนดของคุณลักษณะ 3 ด้าน ของคนไทย 4.0 ที่คาดหวัง หลังสำาเร็จการศึกษาแต่ละ 
ระดับซึ่งเป็นผลลัพธ์สะสม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงโดยมีระดับความลึกที่แตกต่างกัน  
ที่มุ่ง ธำารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก เพื่อนำาพาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปฐมวัยคุณลักษณะ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

แสกน QR Code เพื่อดูฉบับเต็ม

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

คณะรัฐมนตรีมีมติให้คว�มเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 2 ตุล�คม 2561

ผู้เรียนรู้ 
เพื่อสร้�งง�นและ
คุณภ�พชีวิตที่ดี

ผู้ร่วม 
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เพื่อสังคมที่มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
เพื่อสันติสุข

ค่านิยมร่วม 
คว�มเพียรอันบริสุทธิ์ 

คว�มพอเพียง 
วิถีประช�ธิปไตย 
คว�มเท่�เทียม

เสมอภ�ค

ลักษณ
ะนิสยัและคณุธรรมพ้ืนฐ�นท่ีเป็นคว�

มด
งี�

ม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561
ในรูปแบบของ

ผลลัพธ์์ที่พึงประสงค์


