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ค�ำน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข 
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 มาตรา 9 (3) ก�าหนดให้มกีารจดัท�า
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมและก�ากับดูแล 
การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ได้จัดท�ามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและเพื่อรองรับ
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาตามทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ
ก�าหนด

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศกึษาขัน้พ้ืนฐานและมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั เพือ่การประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เข้มแข็งและย่ังยืน หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
ซึง่ถอืเป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับระบบการประกนัคณุภาพภายนอก
ต่อไป

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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มำตรฐำนกำรศึกษำ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้  
ประกอบด้วย 

ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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มำตรฐำนด้ำนปัจจัยทำงกำรศึกษำ
(จ�ำนวน 3 มำตรฐำน 17 ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูมีความรู ้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ 
จุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครมูคีวามสามารถในการจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน�าไป
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

มำตรฐำนที่ 1

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  
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ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น�า และ 
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10

ครมูคีวามสามารถในการแสวงหาส่ือและเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ 
น�าผลไปใช้ในการพฒันาผูเ้รยีนให้เตม็ตามศกัยภาพ
ครมูกีารศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
ครมูปีฏสัิมพนัธ์ท่ีดกีบัผูเ้รยีน ผูป้กครอง และชมุชน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการ 
จัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และ 
เป็นผู้น�าทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ
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สถานศึกษามีจ�านวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มำตรฐำนที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ  
ห้องเรยีน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการ
ป้องกันการบาดเจบ็และสร้างเสรมิความปลอดภัย
สถานศกึษามกีารระดมงบประมาณและทรพัยากร
เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
สถานศกึษามสีือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรม 
ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 



 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  
9

มำตรฐำนที่ 4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

สถานศกึษากระจายอ�านาจบรหิารและจดัการศกึษา 
สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีส่วนร่วม 
พัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
สถานศกึษาตรวจสอบและถ่วงดลุการปฏิบตังิาน

สถานศึกษาด�าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ
(จ�ำนวน 5 มำตรฐำน 23 ตัวบ่งชี้)
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เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10

มำตรฐำนที่ 5

สถานศึกษาจัดท�าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6

สถานศกึษาจัดท�าและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
ให้เหมาะสมกับผู ้เรียน และบริบทของท้องถิ่น 
สู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาส่งเสริม ก�ากับดูแลให้ครูจัดท�าแผน 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและน�าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สถานศึกษาด�า เนินการวัดและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

สถานศึกษาจัดท�าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
สถานศึกษาสนบัสนนุการใช้และพฒันาแหล่งเรยีนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม

มำตรฐำนที่ 6

สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มำตรฐำนที่ 7

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

สถานศกึษาจดัท�ามาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศกึษาทีเ่น้นคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
สถานศึกษาด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศกึษา
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มำตรฐำนที่ 8
สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศกึษาพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2

สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส ่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ
พฒันาสูค่วามเป็นเลศิตามแนวทางปฏริปูการศกึษา
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มำตรฐำนที่ 9

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนด้ำนผลผลิตทำงกำรศึกษำ
(จ�ำนวน 8 มำตรฐำน 30 ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4

ตัวบ่งชี้ที่ 9.5

ตัวบ่งชี้ที่ 9.6

ผู ้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม 
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
ผู ้เรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ่เสียสละ 
เพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน 
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ผู ้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภมูปัิญญาไทย ภมูใิจในวฒันธรรมและความเป็นไทย
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มำตรฐำนที่ 10

ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.7

ตัวบ่งชี้ที่ 9.8

ผู ้ เ รียนมี จิตส�านึกในการอนุรักษ ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4

ผลการประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผู ้เรียนมีความรู ้ มีความเข้าใจ ตระหนักและ 
รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ผูเ้รยีนมคีวามภมูใิจในความเป็นไทย และภูมปัิญญา 
อาเซียน
ผู ้ เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ 
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มำตรฐำนที่ 12

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได ้
อย่างมีความสุข

มำตรฐำนที่ 11

ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท�างาน รกัการท�างาน สามารถท�างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3

ผู ้ เ รียนมีทักษะในการจัดการและท�างานด้วย 
ความพากเพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบ จนกระทั่งงานส�าเร็จ 
ผู้เรียนท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ผูเ้รยีนมคีวามรูสึ้กทีด่ต่ีออาชพีสจุรติ และหาความรู ้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ผู้เรียนมคีวามสามารถในการปรับตวัและอยูร่่วมกนั
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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มำตรฐำนที่ 13
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มำตรฐำนที่ 14

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 13.1
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2

ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ที่ 14.1

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2

ตัวบ่งชี้ที่ 14.3

ตัวบ่งชี้ที่ 14.4

ตัวบ่งชี้ที่ 14.5

ผูเ้รยีนมสีขุภาพกาย มนี�า้หนกั ส่วนสงู และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู ้ เรียนป ้องกันตนเองจากสิ่ ง เสพติดให ้ โทษ 
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ
ผูเ้รยีนเหน็คณุค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออก 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู ้เรียนมีความรู ้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ 
ดนตร ีนาฏศลิป์ และวรรณศลิป์ 
ผู ้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ 
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มำตรฐำนที่ 15

สถานศกึษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรชัญา วสิยัทศัน์ และจดุเน้น

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2

สถานศึกษาพัฒนาผู ้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3

ตัวบ่งชี้ที่ 16.4

ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา
ผู้ปกครองและชมุชนมคีวามพงึพอใจต่อสถานศกึษา 

มำตรฐำนที่ 16

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและผู้เรยีนมคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัของ
ผู้ปกครองและชุมชน
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ที่ปรึกษำและคณะท�ำงำนพัฒนำมำตรฐำนและเครื่องมือ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษำ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.บุญมี  เณรยอด ข้าราชการบ�านาญ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ข้าราชการบ�านาญ 
    ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน   
    คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. นายพิรัฐ  พลภูมิรักษ์ ข้าราชการบ�านาญ 
    เทศบาลนครตรัง
4. นายพิชัย  สตารัตน์  ข้าราชการบ�านาญ 
    เทศบาลนครนครราชสีมา
5. ดร.ธวัชชัย  รัตตัญญู  ข้าราชการบ�านาญ 
    เมืองพัทยา
6. นางเรวดี  รัตตัญญู  ข้าราชการบ�านาญ 
    เทศบาลนครนนทบุรี
7. ดร.คมศร  วงษ์รักษา  รองผู้อ�านวยการ  
    ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
    คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)
8. ผศ.ดร.ธญัสตุา จริกติตยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
    ศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
9. นายจุลศักดิ์  สุขสบาย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
    ศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
10. นางสาวแสงมณี  มีน้อย ผู้อ�านวยการ
    ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น   
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คณะท�ำงำน ประกอบด้วย

1.  น.ส.ทองเพียร  พูนเกษ 
2.  นายสมคิด  ปรกแก้ว 
3.  นางรุ่งนภา  ไชยะ 
4.  นางอรัญญา  พุฒทอง 
5.  น.ส.เกษร  ธรรมเกษร 
6.  นางกฤษณา  คงรัตน์ 
7.  นางมณีรัตน์  เย็นสวัสดิ์
8.  นายทวีศิลป์  หาญประเสริฐ 
9.  น.ส.นุชนารถ  บุญโกย  
10. นางอัมพร  ภู่ระหงษ์  
11. นางรัชนี  อมรินทร์  
12. ดร.ธารณ์  ทองงอก  
13. น.ส.ฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
14. น.ส.สายใจ  คุณบัวลา
15. น.ส.ศิริรักษ์  นาคะ 
16. ว่าที ่ร.ต.หญงิพนัธมนสั  ภรูธิร 
17. นางสุนันทา  สุพรรณ 
18. น.ส.รุ่งนภา  พรมปั๋น 
19. นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชณ์ 
20. น.ส.รัตนา  มุ่ยเรืองศรี
21. นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล
22. นายจรัญ  คงสังข์ 
23. นายประจักษ์  พรมหนู
24. นายนิวัฒน์  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์  
25. น.ส.ปทุมนภา  จ�าปาหาญ

รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู 
ครู
ครู
ครู
ศึกษานิเทศก์
ครู 
ครู
ครู 
รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู 
รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู

อบจ.กาญจนบุรี
ทม.กาญจนบุรี
ทม.กาญจนบุรี
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.ก�าแพงเพชร
ทน.ขอนแก่น
ทน.ขอนแก่น
ทม.จันทบุรี
อบจ.ชลบุรี
อบจ.ชลบุรี
เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
ทน.แหลมฉบัง
ทน.เชียงใหม่
ทน.เชียงใหม่
ทน.นครปฐม
ทน.รังสิต
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม 
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1.  น.ส.ทองเพียร  พูนเกษ 
2.  นายสมคิด  ปรกแก้ว 
3.  นางรุ่งนภา  ไชยะ 
4.  นางอรัญญา  พุฒทอง 
5.  น.ส.เกษร  ธรรมเกษร 
6.  นางกฤษณา  คงรัตน์ 
7.  นางมณีรัตน์  เย็นสวัสดิ์
8.  นายทวีศิลป์  หาญประเสริฐ 
9.  น.ส.นุชนารถ  บุญโกย  
10. นางอัมพร  ภู่ระหงษ์  
11. นางรัชนี  อมรินทร์  
12. ดร.ธารณ์  ทองงอก  
13. น.ส.ฤทัยวรรณ  สร้างเจริญ 
14. น.ส.สายใจ  คุณบัวลา
15. น.ส.ศิริรักษ์  นาคะ 
16. ว่าที ่ร.ต.หญงิพนัธมนสั  ภรูธิร 
17. นางสุนันทา  สุพรรณ 
18. น.ส.รุ่งนภา  พรมปั๋น 
19. นางสุพัตรา  เกษมเรืองวิชชณ์ 
20. น.ส.รัตนา  มุ่ยเรืองศรี
21. นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล
22. นายจรัญ  คงสังข์ 
23. นายประจักษ์  พรมหนู
24. นายนิวัฒน์  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์  
25. น.ส.ปทุมนภา  จ�าปาหาญ

26. นางกัญญารักษ์  รอดอยู่
27. นายธรรมรงค์  ก�ามะณี
28. น.ส.กนกรัตน์  วุฒิวิชาภรณ์ 
29. น.ส.สุพัตรา  รัตนะ  
30. น.ส.ปิยวดี  คงช่วย 
31. น.ส.อุไรวรรณ  มากพูน
32. น.ส.สิทธิวรรณ บุญยะมาลิก 
33. น.ส.กาญจนา  เงินข้อ
34. ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน 
35. นายสุเทพ  ธรรมชาติ
36. นางธัญลักษณ์  เกวขุนทด
37. นายสมพล  เที่ยงธรรม
38. นางศมนรัตน์  ชมภูแสง
39. น.ส.ชฎาธาร  มะลินิล
40. น.ส.ดารูนะ  ดอเลาะ
41. นางปวีณา  แสนแก้ว
42. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ 
43. น.ส.ไซลัน  สาและ 
44. นายยงค์  สิทธิพันธ์ 
45. นางสุวภา  หมะสะอะ
46. นางพรทิพภา  แก่นเรือง
47. นายวีรพัฒน์  กุดแถลง
48. นายชลิต  คงถาวร 
49. นางนันทาวดี  ยี่สุ่น 
50. นางกิ่งแก้ว  ใหม่สุวรรณ
51. นางพรรณี  เจ่าสกุล 
52. นางบุษยมาศ  นาครัตน์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู  
ครู 
รอง ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู  
นักวิชาการศึกษา 
ครู 
ครู  
ครู  
ผอ.สถานศึกษา 
รอง ผอ.สถานศึกษา
ครู  
หน.ฝ.บริหารการศึกษา 
ครู  
ศึกษานิเทศก์ 
ครู  
ศึกษานิเทศก์ 
ครู 

ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครราชสีมา
อบจ.นครราชสีมา
อบจ.นครราชสีมา
ทน.นครราชสีมา
ทน.นครราชสีมา
ทน.นครราชสีมา
ทน.นนทบุรี
ทน.นนทบุรี
ทต.ปลายบาง
อบจ.นราธิวาส
ทม.น่าน
ทม.น่าน
ทม.ปัตตานี
ทต.ตะลุบัน
ทต.ตะลุบัน
ทม.ปทุมธานี
ทน.รังสิต
ทม.หัวหิน
ทม.ปราจีนบุรี
ทม.ปราจีนบุรี
ทม.พิจิตร
ทม.ตะพานหิน
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53. นางปรียาวรรณ  นวมอุ่น
54. น.ส.ปุณยาพร  ชลทา
55. น.ส.สุธี  อารีย์พงศ์ 
56. นางศิริรัตน์  ค�าเกลี้ยง
57. นางรมณ  เธียรเกตุชู
58. นางจารุณี  สมใจกูล
59. น.ส.รมิดา  เชื่อพันธุ์
60. นายวิชัย  พ้องเสียง 
61. น.ส.แกมกาญจน์  คชวงษ์ 
62. นางอลิสา  เพชรคง 
63. นางโสรัจจ์  แสนค�า 
64. นายอัศวิน  คงเพ็ชรศักดิ์
65. นางดวงใจ  หาญพงษ์พันธ์ 
66. นางกิ่งกาญจน์  ทองเกลียว 
67. นางวลารัตน์ ปฏิเวศ  
68. นายมนตรี  มีสูงเนิน
69. นายจารุวัฒน์  ประทุมตะ 
70. น.ส.ธิดารัตน์  ธนะค�าดี 
71. นายสิรภพ  กาฬสุวรรณ
72. น.ส.สวิตตา  เสนารัตน์ 
73. นายบรรหาญ  จิตหวัง
74. น.ส.ละเอียด  มาดี 
75. นายสากล  ขวัญทอง
76. นางอุษา  ทองแก้ว 
77. นายอัครเดช  เพชรจิต
78. นายปัญญกิจ  มณีโชติ

ครู 
ครู 
ผอ.สถานศึกษา 
ครู  
ครู  
ครู 
ครู
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ผอ.สถานศึกษา
ครู  
ครู 
ครู 
นักบริหารการศึกษา 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ผอ.สถานศึกษา 
ครู  
ศึกษานิเทศก์ 
ครู  
ครู  
ครู  

ทน.พระนครศรีอยุธยา
ทม.แพร่
ทน.ภูเก็ต
ทน.ภูเก็ต
ทน.ภูเก็ต
ทม.แม่ฮ่องสอน
ทม.มุกดาหาร
ทม.ร้อยเอ็ด
ทม.ระนอง
ทม.ราชบุรี
ทม.ราชบุรี
ทน.รังสิต
ทน.ล�าปาง
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.สกลนคร
ทน.หาดใหญ่
ทน.หาดใหญ่
ทม.คลองแห
ทม.สุพรรณบุรี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี
ทน.สุราษฎร์ธานี



 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย  
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79. น.ส.ฉันทนา  ค�าดวง
80. น.ส.จงจิตร  รอดดารา
81. นางสาลี่ ศรีขัดเค้า 
82. นายธีรพัฒน์  ง๊ะสมัน
83. นางมาลี  ริ้มประพันณี 
84. นางวรรณพร  มุมกระโทก 
85. น.ส.สุปราณี  บุระ 
86. น.ส.สุนีย์  รัตนภรานุเดช
87. นางทิตยา  สังข์เงิน 
88. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง 
89. น.ส.ปราณี  เก่งการณ์
90. น.ส.ชวนชม  ไชยสิทธิ์
91. นางวิภาภรณ์  อ่างมัจฉา
92. น.ส.จุฑาทิพย์  ไชยสิทธิ์
93. นางดารา  มีรัตน์ 
94. นางปรีชญา  วันแว่น
95. นายวิเชียร  นุ้ยเย็น 
96. นายบัญชา  เสมากูล
97. น.ส.กาญจนา  วิริยะพานิช 
98. ดร.ธเกียรติกมล  ทองงอก 

ครู
ครู 
ครู 
รอง ผอ.สถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ 
ครู
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา
ครู  
นักวิชาการศึกษา 

ทน.สมุทรสาคร
ทน.สมุทรสาคร
ทน.อ้อมน้อย
ทม.สตูล
ทม.สระบุรี
ทม.สระบุรี
ทม.สระบุรี
ทม.สระบุรี
ทม.อรัญญประเทศ
ทม.อ่างทอง
ทม.อ่างทอง
ทน.อุดรธานี
ทน.อุดรธานี
ทน.อุดรธานี
ทม.อุตรดิตถ์
ทม.อุตรดิตถ์
ทต.หัวดง
ทม.อุทัยธานี
ทม.อุทัยธานี
ทม.วารินช�าราบ



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้) 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24

ที่ปรึกษำในกำรจัดท�ำ

ด�ำเนินกำรจัดพิมพ์โดย

นายวัลลภ  พริ้งพงษ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายชาญนะ  เอ่ียมแสง  รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
นายศิริชัย  มานะชัย   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการ
    สาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
นางยิษฐา  แว่วศรี   ผู้อ�านวยการส�านักประสานและพัฒนา
    การจัดการศึกษาท้องถิ่น

นางสาวแสงมณี  มีน้อย  ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐาน
    การศึกษาท้องถิ่น
นางนิภาวัลย์  เพ็ชร์ผึ้ง   นักวิชาการศึกษา
นางนงนุช  ฆ้องดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเอมอร  เสือจร   นักวิชาการเงินและบัญชี
นางจุมพิตา  มานะชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช  นักวิชาการศึกษา
นางสาวชฎาธาร  มะลินิล นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา  ประสงค์ศรี เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปริยาภรณ์  ชูทัพ  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษา
นายวัชรศักดิ์  ชาวระหาญ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายเฉลิมวุฒิ  อุตรพรม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล




