
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการกำหนดค่าเป้าหมาย 

เพื่อการประกันคณุภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2561 

 

โรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรือ่งให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐานและระดับการศึกษาพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ 

 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2561 

 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได
กำหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักท่ีสำคัญขอหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 ดังนั้น  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพื่อ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ดังมี
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้  ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนแลว 

    ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 

    รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2561 

---------------------------------------------- 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1.๑)  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.๒)  มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.๓)  มีพัฒนาการดานสงัคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม 
1.๔)  มพีฒันาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการติดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.๑. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
   2.๒. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

      2.3  สงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
       ๒.4  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
      ๒.5  ใหบริหารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ  
      ๒.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 

   3.1  จัดประสบการณทีส่งเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.๒. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
   ๓.3  จัดบรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั 
   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

เรื่อง  กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------ 
 โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 กำหนดใหสถานศึกษาตองดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรและผูเกี่ยวของใชเปนกรอบดำเนินงานวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนวัดบอพระอินทร จึงขอประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพื่อให
การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดคา
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

    ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 (นางสาววรรณภา  เงินพุม) 

    รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 



 

การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
-------------------------------------------------- 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได 

ดี 
รอยละ 80 ขึน้ไป 

๑.๒ มกีารพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณได ดี 
รอยละ 80 ขึ้นไป 

๑.๓ มกีารพัฒนาการดานสังคม  ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 
รอยละ 80 ขึ้นไป 

๑.๔ มพีัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได ดี 
รอยละ 80 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน  สอดคลองกับบริบทขอองทองถิ่น ดี 

 
๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดี 

 
๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานกากรรจัดประสบการณ ดี 

 
๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 

 
๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ดี 

 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ดี 

 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคญั ดี 
๓.๑  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 

 
๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดี 

 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 

 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดี 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 



 

 
 

การกำหนดคาเปาหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

(กรณีใชประเด็นพิจารษ 5 ขึ้นไป (กรณี คาคะแนน 100) 
5 90.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
4 80.00-89.99 ดีเลิศ 
3 70.00-79.99 ดี 
2 50.00-69.99 ปานกลาง 
1 0-49.99 กำลังพัฒนา 

 



 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที่ 26/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศกึษา คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 

---------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ใน
สวนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ระบุให
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทร จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมาย
ความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
จัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่รวมประชุม 
หารือ และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมาย และประเมินความสำเร็จของแต
ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี ้

1. นางสาววรรณภา  เงินพุม  รก.ผอ.รร.วัดบอพระอินทร        กรรมการ 
2. นางปราณ ี คำแท  ศึกษานิเทศก          กรรมการ 
3. นางดริญญา  ชัยปญญา คร ู           กรรมการ 
4. นางอรอุมา  นอกกลาง คร ู         คณะทำงาน 
1. นางขนิษฐา  การะเกตุ คร ู         คณะทำงาน 
2. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง ครูผูชวย         คณะทำงาน 
3. นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา ครูอัตราจาง        คณะทำงาน 
4. นางสาวขวัญชนก  มวงทอง ครูพ่ีเลี้ยง        คณะทำงาน 

มีหนาที่  ประชุมกำหนดมาตรฐาน คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน สรุปผล เพื่อจัดทำประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร  เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
คาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ  
สมศ.ตอไป 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
(นางสาววรรณภา  เงินพุม )                                 

          รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง ให�ใช�มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนศูนย�กำรศึกษำพิเศษ 
 
  โดยท่ีมีประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก�าหนดเป�าหมายและยุทธศาสตร�ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให�ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก�อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต�อไป จ�าเป�นต�องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให�สอดคล�องกัน จึงให�ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาศูนย�การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได�ก�าหนดการจัดระบบ โครงสร�าง และกระบวนการจัดการศึกษาให�ยึดหลักที่ส�าคัญข�อหน่ึง คือ  
มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให�กระทรวงมีอ�านาจหน�าท่ีก�ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก�าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให�หน�วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให�ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป�นส�วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต�องด�าเนินการอย�าง
ต�อเน่ือง โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าป�เสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัดหน� วยงานที่เ ก่ียวข�อง และเป�ดเผย 
ต�อสาธารณชน เพื่อน�าไปสู�การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห�ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม คร้ังที่ ๕/2๕๖๑ เม่ือวันศุกร�ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให�ใช�มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป�นหลักในการเทียบเคียงส�าหรับสถานศึกษา 
หน�วยงานต�นสังกัด และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส�งเสริม 
สนับสนุน ก�ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท�ายประกาศฉบับน้ี 

 ท้ังน้ี ให�ใช�กับสถานศึกษาที่เป�ดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ 

                 ประกาศ ณ วันท่ี    6    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
                                                              (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป�) 

                                  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย  
แนบท�ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่  6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
___________________________ 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕61 มีจ�านวน 3 มาตรฐาน ได�แก� 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ�ที่เน�นเด็กเป�นส�าคัญ 

แต�ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด�านร�างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได� 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด�านอารมณ� จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ�ได�  
 ๑.๓ มีพัฒนาการด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง และเป�นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 ๑.๔ มีพัฒนาการด�านสติป�ญญา สื่อสารได� มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู�ได�  

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  ด�าน สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน 
 ๒.๒ จัดครูให�เพียงพอกับชั้นเรียน   
 ๒.๓ ส�งเสริมให�ครูมีความเชี่ยวชาญด�านการจัดประสบการณ� 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล�อมและสื่อเพื่อการเรียนรู� อย�างปลอดภัย และเพียงพอ  
 ๒.๕ ให�บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ� 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เป�ดโอกาสให�ผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายมีส�วนร�วม  

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ�ท่ีเน�นเด็กเป�นส�ำคัญ 
 ๓.๑. จัดประสบการณ�ที่ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพ   

 ๓.๒ สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณ�ตรง เล�นและปฏิบัติอย�างมีความสุข 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต�อการเรียนรู�ใช�สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน�าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ�และพัฒนาเด็ก 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
แนบท�ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่  6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ�านวน 3 มาตรฐาน ได�แก� 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู�เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส�าคัญ 

แต�ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู�เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค�านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก�ป�ญหา 

 ๓) มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 ๖) มีความรู� ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต�องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก�าหนด 
๒) ความภูมิใจในท�องถิ่นและความเป�นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร�างกาย และจติสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีเป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด�าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ�มเป�าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต�อการจัดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู� 
    มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส�ำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน�าไปประยุกต�ใช�ในชีวิตได� 
๓.๒ ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเป�นระบบ และน�าผลมาพัฒนาผู�เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศูนย�กำรศึกษำพิเศษ 
แนบท�ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่   6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย�การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕61 มีจ�านวน 3 มาตรฐาน ได�แก� 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู�เรียน 
๑.๑ ผลการพัฒนาผู�เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นส�าคัญ 

แต�ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู�เรียน 

๑.๑ ผลการพัฒนาผู�เรียน 

   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต�ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู� ความสามารถ ทักษะ 
ตามที่ระบุไว�ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให�บริการช�วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

   ๒) มีความพร�อมสามารถเข�าสู�บริการช�วงเช่ือมต�อหรือการส�งต�อเข�าสู�การศึกษาในระดับ  

ท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด�าเนินชีวิตในสังคมได�ตามศักยภาพของแต�ละบุคคล  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู�เรียน 

๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามท่ีสถานศึกษาก�าหนด 
๒) มีความภูมิใจในท�องถ่ิน และความเป�นไทย ตามศักยภาพของผู�เรียนแต�ละบุคคล 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีเป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจที่สถานศึกษาก�าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด�าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ�มเป�าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต�อการจัดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู� 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส�ำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน�าไปประยุกต�ใช�ในชีวิตได� 

 ๓.๒ ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเป�นระบบ และน�าผลมาพัฒนาผู�เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 
 
 


