
 

ประกาศใชแลว 
“มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย” 

 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเคยยกราง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขึ้นนั้น   
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช  เปนประธาน  
มอบหมายให คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี  ศ .ดร .สมหวั ง   พิธิ ยานุ วัฒน   เปนประธานคณะอนุกรรมการ  และ   
นางอารีรัตน วัฒนสิน รองเลขาธิการ กพฐ. เปนรองประธาน ดําเนินการปรับ 
และพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบททุกแงทุกมุม  

 บัดนี้ รฐัมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร (นายจาตรุนต ฉายแสง) 
ไดลงนามใน       ประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ        เรื่อง ใหใชมาตรฐานเรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แลว เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘   
 

 จึงแจงใหสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพ่ือนํามาตรฐานสู
การปฏิบัติโดยเร็ว 
   

กลุมพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. 

                                                                          โทร ๐ ๒๒๘๒  ๖๘๓๙  ตอ ๖๐๑,๖๐๓  
           
 

 





โครงสรางมาตรฐาน 

ดานคุณภาพเด็ก 
(จํานวน ๘ มาตรฐาน) 

ดานการจัดการเรียนรู 
   (จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

   (จํานวน ๖ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย  
(จํานวน  ๑๘  มาตรฐาน) 

ดานคุณภาพผูเรียน 
(จํานวน ๘ มาตรฐาน) 

ดานการเรียนการสอน 
   (จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

   (จํานวน  ๖ มาตรฐาน) 

ครู  

ดี 

เกง 

มีสุข 

มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานการศึกษา   

ของชาติของชาติ  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
(จํานวน  ๑๘  มาตรฐาน) 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทย 
ที่พึงประสงค ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัดการศึกษา ผูบริหาร 

ดี 

เกง 

มีสุข 

โครงสรางโครงสรางมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสรางสังคม
แหงการเรยีนรู/สังคม

แหงความรู 

ดานการพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู 

(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

ดานการพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู 

(จํานวน ๒ มาตรฐาน) 

สถานศึกษา 



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

อุดมการณ อุดมการณ และและหลกัการจัดการศึกษาหลกัการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ันพื้นฐาน  

อุดมการณของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐ
ตองจัดใหมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ทั้งในฐานะที่เปนพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับ
การใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสวนตนและครอบครัว  และเพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรค
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต   

หลักการสําคัญหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ ดังนี้ 

๑. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ  ทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู 

และคุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรู  

มีทักษะในการแสวงหาความรูที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชวีติสวนตน สามารถ

เผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและชาญฉลาด   และมีความเปนประชาธิปไตย  

๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย ใหมีความรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่น

และประเทศชาติ มีความรูและทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน 

ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีทั้งของ

ครอบครัว ชุมชน  สังคมไทย และสังคมโลก   

๓. หลักแหงความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  ไมนอยกวา  ๑๒  ป  อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชน

ชั้นหรือความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรม   

๔. หลักการมีสวนรวม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสวนรวมในการ

บริหารและการจัดการศึกษา รวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

เพื่อเสริมสรางเอกลักษณศักดิ์ศรีและตอบสนองความตองการของทองถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

๕. หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 

๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

 



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

 

๒

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานดานคุณภาพมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนผูเรียน  

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 
ตัวบงช้ี 

๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  

๑.๓ มีความกตัญูกตเวที 

๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 

๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  

๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมปิญญาไทย นยิมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

๒.๑  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

   ๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมทัีกษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทาํงานรวมกับ

ผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดตีออาชีพสุจริต  
ตัวบงช้ี 

๓.๑  มทีักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ  

๓.๒  เพยีรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน  

๓.๓  ทาํงานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๓.๔  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  

๓.๕  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพที่ตนสนใจ 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห มวีจิารณญาณ 

มีความคดิสรางสรรค คดิไตรตรอง และมีวสิัยทัศน  
ตัวบงช้ี 

๔.๑  สามารถวิเคราะห  สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด   คิดอยางเปนระบบและมี   

        การคิดแบบองครวม 

๔.๒  สามารถคาดการณ  กาํหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสนิใจได 

๔.๓  ประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมสีติ 

๔.๔  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี  และมจีินตนาการ   



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

 

๓

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  
ตัวบงช้ี 

๕.๑  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ 

๕.๒  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 

๕.๓  สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนาํเสนอดวยวิธีตางๆ  

๕.๔  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๕.๕  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
ตัวบงช้ี 

๖.๑  มีนิสัยรักการอาน การเขียน  และการฟง  รูจักตัง้คําถามเพื่อหาเหตุผล  

๖.๒  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตาง ๆ

ได ทั้งในและนอกสถานศกึษา 

๖.๓  มวีิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนกุกับการเรียนรูและชอบมา

โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สขุภาพกาย และสุขภาพจติท่ีด ี 
ตัวบงช้ี 

๗.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลงักายสม่ําเสมอ 

๗.๒  มีน้าํหนกั สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

๗.๓  ปองกนัตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษและหลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงตอ 

         ความรนุแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 

๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 

๗.๕  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
ตัวบงช้ี 

๘.๑  ชืน่ชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ  

๘.๒  ชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 

๘.๓  ชื่นชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกฬีา/นันทนาการ 

 

 



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

 

๔

มาตรฐานดานการมาตรฐานดานการเรียนการสอนเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน           

ท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

ตัวบงช้ี 
๙.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

๙.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 

๙.๔  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น     

        ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 

๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 

๙.๗  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตัวบงช้ี 

๑๐.๑  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๑๐.๒  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑๐.๔  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

๑๐.๕  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน           

           และอิงพัฒนาการของผูเรียน  

๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 

           ตามศักยภาพ 

๑๐.๗  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
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๕

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมคีวามสามารถ     

ในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑๑.๒  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 

๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 

๑๑.๔  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  
ตัวบงช้ี 

๑๒.๑  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ 

              ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

๑๒.๒  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

๑๒.๔  มกีารพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

๑๒.๕  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
ตัวบงช้ี 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 

๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

๑๓.๔  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
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๖

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ  
ตัวบงช้ี 

๑๔.๑  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
๑๔.๒  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๑๔.๓  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและ

ความสามารถของผูเรียน 
๑๔.๔  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียน      

ที่เอื้อตอการเรียนรู 
๑๔.๕  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
๑๔.๖  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
๑๔.๗  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
ตัวบงช้ี 

๑๕.๑   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
๑๕.๒   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด

สรางสรรคของผูเรียน 
๑๕.๓   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของ

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
๑๕.๔   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
๑๕.๕   มีการจัดกิจกรรมสงเสรมิดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/นันทนาการ 
๑๕.๖   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
๑๕.๗   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให   
                     ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 
๑๖.๑  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๑๖.๒  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
๑๖.๓  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  

และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
๑๖.๔  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก

พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
๑๖.๕  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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๗

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  

ตัวบงช้ี 
๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

๑๗.๒  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทํา     

           หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
                     สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา 
                     วิถีการเรียนรูในชุมชน 

ตัวบงช้ี 
๑๘.๑  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 

๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
 

*********************** 
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อุดมการณ อุดมการณ และและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัยหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย  

      อุดมการณของการจัดการศึกษาปฐมวัย  เปนการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบั
แรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัย
อยางสมดุล ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา บนพื้นฐานความสามารถ
และความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมอง
อยางเต็มที่  รวมทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและระดบั
ที่สูงขึ้น  อันจะนําไปสูความเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป  การศึกษา
ปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก แตละบุคคลภายใตบริบททาง
วัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวติทางสังคม  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน 

          หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 ๑๑. . หลักการพัฒนาเด็กโหลักการพัฒนาเด็กโดยองครวมดยองครวม  โดยเริ่มจากการพัฒนาดานรางกายใหแข็งแรง
สมบูรณ  กระตุนใหสมองไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ พัฒนาดานจิตใจและอารมณใหเปนผูมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง  ราเริงแจมใส  สามารถควบคุมอารมณตนเองได พัฒนา
ดานสังคมโดยใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล และสิ่งแวดลอมรอบตัว มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสติปญญา สงเสริมความคิด
สรางสรรค บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 

 ๒๒..  หลักการจัดประสบการณที่ยึดเด็กเปนสําหลักการจัดประสบการณที่ยึดเด็กเปนสําคัญคัญ โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูดวย
ความรัก ความเอาใจใส  และจัดการเรียนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  เนนเรียนใหสนุก เลนใหมีความรู และเกิดพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล 

 ๓๓.  .  หลักการสรางเสริมความเปนไทยหลักการสรางเสริมความเปนไทย  โดยการปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคนไทย ความ
เปนชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา มีชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย เปนศูนยรวมจิตใจ  ทําใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว  ทองถิ่น  
และประเทศไทย 

 ๔๔..  หลักความรวมมือหลักความรวมมือ  โดยครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษารวมมือกันในการ
อบรม   เลี้ยงดู และพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  สามารถดํารงชีวิตประจําวันได
อยางมีคุณภาพ และมีความสุข ตลอดจนพรอมที่จะเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 

 ๕๕.   .   หลักแหงความสอดคลองหลักแหงความสอดคลอง อุดมการณและมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัย        
ตองสอดคลองกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

 

๒

  มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย  

มาตรฐานดานคุณภาพมาตรฐานดานคุณภาพเด็กเด็ก  

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ี 
 ๑.๑    มีวนิัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  

 ๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต 

 ๑.๓ มีความกตัญูกตเวท ี 

 ๑.๔ มีเมตตากรุณา  มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  

 ๑.๕ ประหยัด  รูจักใชและรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  

 ๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  

 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจติสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

๒.๑ รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

๒.๒ เขารวมหรือมสีวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นได และมคีวามรูสึก  

ท่ีดีตออาชีพสุจริต  
ตัวบงช้ี 
 ๓.๑ สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน    

 ๓.๒ ทํางานจนสาํเร็จและภูมิใจในผลงาน  

 ๓.๓ เลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได  

 ๓.๔ มีความรูสึกทีดี่ตออาชพีสุจริต 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแกปญหา  และคิดริเริม่สรางสรรค   
ตัวบงช้ี 

๔.๑ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัส่ิงตางๆ ที่เกดิจากการเรียนรู  

๔.๒ แกปญหาไดเหมาะสมกับวยั  

๔.๓ มีจินตนาการ  และ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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๓

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 
ตัวบงช้ี 
 ๕.๑ มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก 

 ๕.๒ มีทักษะในการใชประสาทสมัผัสทั้ง ๕ 

 ๕.๓ มีทักษะในการสื่อสาร 

 ๕.๔ มีทักษะในการสังเกตและสาํรวจ 

๕.๕ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพนัธ  

๕.๖ มีทักษะในเรื่องจํานวน  ปริมาณ  น้ําหนัก และการกะประมาณ  

 ๕.๗ เชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ 

 

มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝรู รกัการอาน และพัฒนาตนเอง 
ตัวบงช้ี 

๖.๑ รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝรู 

๖.๒ มีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู 

 

มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติท่ีดี 
ตัวบงช้ี  

๗.๑ รักการออกกาํลังกาย ดูแลสขุภาพ  และชวยเหลือตนเองได 

๗.๒  มีน้าํหนกั สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

๗.๓ เห็นโทษของสิง่เสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 

๗.๔ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  

๗.๕ ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

 

มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบงช้ี  
 ๘.๑ มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ 

 ๘.๒ มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานดนตร ี

 ๘.๓ มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
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๔

มาตรฐานดานการมาตรฐานดานการจัดการเรียนรูจัดการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

ตัวบงช้ี 
๙.๑   มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๙.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน  

๙.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก 

๙.๔  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น          

         ใจกวาง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง   

๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 

๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 

๙.๗  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคญั  
ตัวบงช้ี 

๑๐.๑  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๑๐.๒  มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล 

๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

๑๐.๔  มีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 

๑๐.๕  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย 

๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา    

           เด็กใหเต็มตามศักยภาพ 

๑๐.๗  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็ก 
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๕

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑๑.๒  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 

๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 

๑๑.๔  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ

พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  
ตัวบงช้ี 

๑๒.๑    มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ                  

              ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ  

๑๒.๒  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

๑๒.๔  มกีารพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

๑๒.๕  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
ตัวบงช้ี 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 

๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

๑๓.๔  มีการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถวงดุล 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็ก 
                          เปนสําคัญ  
ตัวบงช้ี 

๑๔.๑  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น 

๑๔.๒  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ตอบสนอง 

ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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๖

๑๔.๓  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู  และส่ือ

อุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๑๔.๔  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรู 

           จากประสบการณตรง 

๑๔.๕  มีการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ 

๑๔.๖  มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณอยางสม่ําเสมอ 

๑๔.๗  มีการนาํแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย  
ตัวบงช้ี 

๑๕.๑   มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กอยางทั่วถึง 

๑๕.๒   มีการจัดกิจกรรม กระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และ

สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก 

๑๕.๓   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 

๑๕.๔   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

๑๕.๕   มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาไทย 

๑๕.๖   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็ก

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 
๑๖.๑  มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

๑๖.๒  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก 

๑๖.๓  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง 

            และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๑๖.๔  มีหองเรียน หองสมุด  สนามเด็กเลน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก 

                       พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

๑๖.๕  มีการจัดและใชแหลงเรยีนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  

ตัวบงช้ี 
๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 

๑๗.๒  สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทํา     

           หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
                     สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา 
                     วิถีการเรียนรูในชุมชน 

ตัวบงช้ี 
๑๘.๑  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 

๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
 

*********************** 
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