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 ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 ก.ค. 2554  

 ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ต.ค. 2559  

 ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 ม.ีค. 2560  



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
   1.1 ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
   1.2 ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   1.3 ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   1.4 ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 
   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุน
การจัดประสบการณ ์
   2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 



มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
      2) การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
      3) การสร้างนวัตกรรม 
      4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ...ที่ชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้   



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 



มาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน 
      1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
ครอบครัว 
      2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการ
ส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ...ที่ชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้   



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 




