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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561

สูการสรางคนไทย 4.0
ธํารงความเปนไทย แขงขันไดในเวทีโลก

โดย คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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• พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดให 
สกศ. มหีนาที่จัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

• สกศ.จัดทํา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2561 เสนอคณะรัฐมนตรี

• คณะรัฐมนตรี มีมติใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ความเปนมา



หลักการมาตรฐานการศึกษาของชาติ

1. เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค           
และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง

2. เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม กํากับดูแล             
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับเดิม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค  
(5 ตัวบงชี้)

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
(3 ตัวบงชี้) 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
(3 ตัวบงชี้)



สถานการณที่เปลี่ยนไป
1. การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560
2. การประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579
3. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. การปฏิรูปการศึกษา
5. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดลอม สังคมไทย และสังคมโลก
6. ทักษะและการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

ฯลฯ

ที่มา: www.nesdb.go.th

เปนโมเดลการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายใหประเทศไทย 
เปนประเทศท่ีมีรายไดสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม



ที่มา: www.nesdb.go.th

ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก 
IMD ป 2561  จาก 63 เขตเศรษฐกิจ

• การจัดอันดับความสามารถตามปจจัย 4 ดาน
• สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
• ประสิทธิภาพภาครัฐ
• ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
• โครงสรางพื้นฐาน

*ไทยไดอันดับ 30 ลดลง 3 อันดับ จากป 2560*
ในกลุมอาเซียน เราอยูในอันดับต่ํากวาสิงคโปร มาเลเซีย



ความสามารถในการแขงขันดานการศกึษาของไทย
ในเวทีโลก ป 2561 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ

• ไทยไดอันดับ 56 ลดลง 2 อันดับ จากป 2560
• ในกลุมอาเซียน เราอยูในอันดับตํ่ากวากวาสิงคโปร มาเลเซีย

คําถาม : ทําไมความสามารถ
ในการแขงขันของเราดอยลง
และจะทําใหดีขึ้นไดอยางไร

สถานการณกับดักประเทศรายไดปานกลางของไทย

เกณฑการหลุดพนกับดักรายไดปานกลาง
ตองมีรายไดตอเดือนเฉล่ีย

ประมาณ 33,000 บาท
ปจจุบัน รายไดตอเดือนเฉล่ีย
ประมาณ 16,000 บาท

ท่ีมา: world bank



การศึกษา
จะชวยใหไทยกาวขาม
กับดักรายไดปานกลาง

ไดอยางไร

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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ตอบโจทย 

ดวยการสรางคน
ใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 3 ดาน



มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

รฐัธรรมนญู
(คณุลักษณะของคนไทย) 

...”เป็นคนด ีมวีนัิย 
ภมูใิจในชาต ิสามารถ
เชยีวชาญไดต้ามความ
ถนัดของตน มคีวาม
รับผดิชอบตอ่ครอบครัว 
ชมุชน สงัคม และ
ประเทศชาต”ิ...

วสิยัทศันป์ระเทศไทย
(ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคน)
เพอืพัฒนาคนและสงัคมไทย
ใหเ้ป็นรากฐานทแีข็งแกรง่ของ
ประเทศ มคีวามพรอ้มทางกาย 
ใจ สตปัิญญา มคีวามเป็นสากล 
มทัีกษะการคดิวเิคราะหอ์ยา่งมี
เหตผุล มรีะเบยีบวนัิย เคารพ
กฎหมาย มคีณุธรรม จรยิธรรม 
รูค้ณุคา่ความเป็นไทยมี
ครอบครัวทมีันคง

สถานศกึษา
แปลง ผลลัพธท์พีงึประสงคข์องการศกึษา
(คณุลักษณะคนไทย 4.0) สูก่ารปฏบัิต ิ
ใหเ้ป็น มาตรฐานการจัดการจัดการเรยีนรู ้
ตามบรบิทของสถานศกึษา

มาตรฐานการศกึษาของชาต:ิ 
Framework ในรปูของการปกัธง
ผลลพัธท์พีงึประสงคข์องการศกึษา

คณุลักษณะขนัตํา 3 ดา้น ของคนไทย 4.0 ซงึมี
ความสอดคลอ้งกันและมรีะดับความลกึตา่งกัน
สําหรับแตล่ะระดับการศกึษา

Framework สูมาตรฐานการจัดการเรียนรู
ตามบริบทของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของชาต:ิ คนไทย 4.0 ธํารงความเปนไทย แขงขันไดในเวทีโลก



มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา 3 ระดับ

มาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประเภทการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

หนวยงาน
ตนสังกัด

สกศ.

สถานศึกษา

ตาม พ.ร.บ.กศ.

ตาม 
กฎ

กระทรวง

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มฐ. 1 คุณภาพของผูเรียน 
-ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
-ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค

มฐ. 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

มฐ. 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

มฐ. 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 
-ดานความรู
-ดานทักษะและการประยุกตใช
-ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

มฐ. 2 การจัดการอาชีวศึกษา
-ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
-ดานการจัดการเรียนการสอน
-ดานการบริหารจัดการ
-ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

มฐ. 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
-ดานความรวมมือในการสรางสงัคมแหงการเรียนรู
-ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มฐ. 1 ดานผลลัพธผูเรียน
-เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ รอบรู
-เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
-เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง

มฐ. 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม

มฐ. 3 ดานการบริการวิชาการ

มฐ. 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

มฐ. 5 ดานการบริหารจัดการ

ความสอดคลองของ กับมฐ.แตละระดับและประเภทการศกึษา

มฐ.ชาติ : ผูเรียนรู  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม  พลเมืองที่เขมแข็ง
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
1. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให ศธ.

พิจารณากําหนดรายละเอียด มฐ.ใหครอบคลุมมาตรฐานดานตางๆ 
เพิ่มเติม เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดวย 
เชน มาตรฐานครูฯ โรงเรียน หนังสือและแบบเรียน 
การประเมินผล การจัดการเรียนการสอน เปนตน 
และดําเนินการตอไปได

โดย คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

22

มติ ครม. (ตอ)
2. ให สกศ. เรงดําเนินการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจอยางชัดเจน ถูกตองตรงกัน และ
สามารถแปลงกรอบผลลัพธที่พึงประสงคไปสูการปฏิบัติไดอยางสอดคลอง เชื่อมโยง
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหรับความเห็นของ พม. วท. สศช. 
ฝายเลขานุการคณะกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดําเนินการ

พิจารณาระบุชวงอายุของการศึกษาประกอบการอธิบายกรอบและนิยามผลลัพธที่พึงประสงค

พิจารณาเพ่ิมความรูพื้นฐานดาน STEM ในสวนของผูเรียนรูดวย

ควรสรางความรูความเขาใจรวมกันระหวางผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติ

ควรมีการบูรณาการใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับราง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
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กําหนดมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา

การสงเสริม กํากับ ดูแล การตรวจสอบ 

23 23
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา

มติ ครม. (ตอ)

1
2
3

4

3. ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของ

นํามาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ

ไปเปนกรอบ
ในการ
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4. ให ศธ.และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ทีช่ัดเจน รวมท้ังประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจ
ทีถู่กตองและชัดเจนแกประชาชน

5. ให สกศ. กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

คณะรัฐมนตรี มีมติ (ตอ)



แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาสูการปฏิบัติ

มฐ.กศ.
ของชาติ

สพฐ.
สป.สช.
กศน.

สอศ.

อื่นๆ

อปท./
กทม.

สกอ.

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับ/ประเภท

หลักสูตรการศึกษา การประเมินผล

การสงเสริมกํากับดูแล การตรวจสอบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

สถาน
ศึกษา

หนวยงาน
ระดับจังหวัด/
เขตพื้นท่ี

หนวยงาน
ตนสังกัด

สกศ.กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

หนวยงานตนสังกัด ประเด็นการนําสูการปฏิบัติ
การนําสูการปฏิบัติ

1
2
3

4

มติ ครม. เห็นชอบมาตรฐานการศกึษาของชาติ และใหเรงดําเนินการชีแ้จงแนวทางการดําเนินงาน

สถาน
ศึกษา

หนวยงาน
ตนสังกัด
(สกอ.)

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ
National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand

คณะกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ (ก.พ.ป.)



ความสําคญัของเด็กปฐมวยั

ปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตและพัฒนาการในทุกดาน เปนชวงวัยที่พัฒนาการทางดานตางๆ เปนไป
อยางรวดเร็วที่สุดและเปนฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในชวงวัยตอๆ ไป

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนรากฐานท่ีมีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเปนการ
ลงทุนที่คุมคาที่สุด 

“เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ .ศ. 2551 ไดให
ความหมายของเด็กปฐมวัยวา หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไมครบ 6 ปบริบูรณ และใหหมายความรวมถึง
ทารกในครรภมารดาดวย

4 4 กุมภาพันธ นธ 2562

เหตุผลทีตอ้งมีมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ

หนวยงานจัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยมีหลากหลายรูปแบบ 
หนวยงานตางมีมาตรฐานท่ีเนนการประเมินตามภารกิจของแตละหนวยงาน 
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ พ.ศ. 2554 มีขอจํากัด คือ ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปเทานั้น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังตองใชหลายมาตรฐานทําใหผูปฏิบัติสับสนและทํางานซ้ําซอน 
ผลการประเมินยังไมถูกนําไปใชในการพัฒนาเทาที่ควร

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย จัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติขึ้นเปนมาตรฐานกลางให        
ทุกหนวยงานใชรวมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษา
สําหรับเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษา
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการดําเนินงานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ปบริบูรณ หรือ  
กอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สามารถนําไปใชประเมินการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความตอเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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กลุมเปาหมาย

• โรงเรียนอนุบาล (สพฐ.)
• โรงเรียนอนุบาลเอกชน (สช.)

• ศูนยเด็กเล็ก
• สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

• โรงเรียนอนุบาล (อปท.)
• ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อปท.)

• ศูนยเด็กเล็กในโรงพยาบาล

• ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (สํานักพัฒนาสังคม)
• สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน (สํานักอนามัย)
• โรงเรียนอนุบาล (สํานักการศึกษา)

• โรงเรียนอนุบาลสาธิต (มหาวิทยาลัย)
• ศูนยเด็กเล็ก (ตชด.)
• สถานรับเลี้ยงเด็กในกองทัพ (กระทรวงกลาโหม)
• ศูนยเด็กเล็กในสถานประกอบกิจการ 

(กระทรวงแรงงาน)
• ฯลฯ

หนวยงานหนวยงาน
อื่น
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เปนมาตรฐานกลางของประเทศใชแทนมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติฉบับเดิม
ทุกหนวยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศใชเปนแนวทางในการ 
ประเมินผลการดําเนินงานและยกระดับคุณภาพ 
ใชเปนเคร่ืองมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากตนสังกัดและภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดทีดู่แล
เด็กในเวลากลางวัน ชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ปบริบูรณ หรือกอนเขาเรียนชั้น ป.1 ซึ่งใชได
กับทุกบริบท 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก

รายละเอียดมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ
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มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ
• มาตรฐานดานที่ 1 การบริหารจัดการ

• จํานวน 5 ตัวบงชี้/ 26 ขอ
• มาตรฐานดานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ เรียนรู และเลน 

• จํานวน 5 ตัวบงชี/้ 20 ขอ
• มาตรฐานดานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

• สําหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ป  จํานวน 2 ตัวบงชี้/ 7 ขอ
• สําหรับเด็กอายุ 3 ป - อายุ 6 ป (กอนเขา ป.1) จํานวน 7 ตัวบงชี้/ 22 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 1.1
การบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ

ตัวบงชี้ที่ 1.2
บริหารจัดการบุคลากร

ทุกประเภทตาม
หนวยงานที่สังกัด

ตัวบงชี้ที่ 1.3
การบริหารจัดการ
สภาพแวดลอม

เพื่อความปลอดภัย

ตัวบงชี้ที่ 1.4
การจัดการเพื่อสงเสริม
สุขภาพและการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 1.5
การสงเสริม

การมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน

มาตรฐานดา้นที 1 การบริหารจดัการ
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มาตรฐานดา้นที 2 กระบวนการดแูลจดัประสบการณ ์เรียนรู ้และเล่น

ตัวบงชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอยางรอบดาน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและดูแลสุขภาพ

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ภาษา และการสื่อสาร

ตัวบงชี้ที่ 2.4 การสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ-สังคม ปลูกฝงคุณธรรมและความเปนพลเมืองดี

ตัวบงชี้ที่ 2.5 การสงเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผานใหปรับตัวสูการเชื่อมตอในขั้นถัดไป
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มาตรฐานดา้นที 3 คณุภาพของเด็กปฐมวยั

สําหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน)

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย

ตัวบงช้ีที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย

สําหรับเด็กอายุ 3 ป - อายุ 6 ป (กอนเขา ป.1)

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยทีเ่หมาะสม

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เรียนรูและสรางสรรค

ตัวบงชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการดานภาษาและการสื่อสาร

ตัวบงชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการดานสังคม คุณธรรมมีวินัย
และความเปนพลเมืองดี
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3636

มติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 2 ม.ค. 2562
เห็นชอบมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติตามที ศธ. เสนอ เพือประกาศใชต้อ่ไป  โดย
- ใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานกลางของประเทศ แทนมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กแหง่ชาติเดิมที ครม. มีมติเห็นชอบ

เมือวนัที 3 พ.ค. 2554
- ใหก้ระทรวงทีเกียวขอ้งพิจารณานํามาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติฉบบัใหมไ่ปใชเ้ป็นแนวทางในการ

สง่เสริม สนับสนุนใหส้ถานพฒันาเด็กปฐมวยัทีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั ดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหารจดัการ 
ประเมินผลการดาํเนินงานเพือยกระดบัการพฒันาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานฯ ดงักลา่ว

- ใหส้าํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ. ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานและรายงานตอ่ ก.พ.ป. เป็นระยะ 
หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

- ให ้ศธ. ร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เชน่ พม. มท. สธ. เป็นตน้ ดาํเนินการตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
แหง่ชาติใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ เมือแผนแมบ่ทดงักลา่วมีผลบงัคบัใชแ้ลว้



ความสอดคลอ้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ
และมาตรการศึกษาระดบัปฐมวยั
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รายละเอียด มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561

มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ

มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

ผูดําเนินการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
(คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการ การจัดการศึกษาของชาติตองทําใหเกิดผลลัพธ
ที่พึงประสงคซึ่งเปนคณุลักษณะของผูเรียน
อันเปนผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษา 
ผลลัพธที่พึงประสงค (Desired Outcomes of 
Education, DOE) คือ คุณลักษณะของคนไทย 
4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะตองธํารง
ความเปนไทยและแขงขนัไดในเวทีโลก
เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ผูเรียนรู 
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และพลเมือง
ที่เขมแข็ง

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
ประกอบดวย มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก
มาตรฐานดานที่ 1 การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานดานที่ 2 ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล
และจัดประสบการณการเรียนรูและการเลน
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานดานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561
มี 3 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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รายละเอียด มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561

มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ

มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย

เปาหมาย 1. เพื่อใหสถานศึกษาทุกแหงยึดเปนแนวทาง
สําหรับการพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่
พึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงาน
ตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษา 
โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียน
ที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับ
และประเภทการศึกษา
2. ใชเปนแนวทางในการสงเสริมการกํากับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เปนมาตรฐานกลางของประเทศ สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน 
ชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ หรือกอน
เขาเรียนชั้น ป.1 ใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพ (ประเมินตนเอง) ของการดําเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได

1. สถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน และเตรียมการ
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด

ผลลัพธที่
พึงประสงค

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนารอบดานและสมดุล 
สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ 
ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ

มาตรฐานฯ จะชวยพัฒนาคุณภาพการบริการ
ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยชวงอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป
ไดครอบคลุมทุกสังกัด ทุกบริบท

ตองเปนมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติไดจริง
ประเมินไดจริง กระชับและจํานวนนอย 
แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษา
และคุณภาพการศึกษาไดจริง

4 4 กุมภาพันธ นธ 2562

4 4 กุมภาพันธ นธ 2562

“ การลงทนุพฒันาเด็กปฐมวยั
เป็นการลงทนุทีค ุม้ค่าใหผ้ลตอบแทน

แกส่งัคมทีดีทีสดุในระยะยาว ”

James J. Heckman
นกัเศรษฐศาสตรร์างวลัโนเบล ปี พ.ศ. 2542



ขอพลังจากทุกภาคสวน
ประสานความรวมมือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
41

โดย คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สแกน QR Code เพื่อดูฉบับเต็ม

42

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561



สแกน QR Code เพื่อดูฉบับเต็ม

43

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

ความกาวหนาการดําเนินงาน
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑”

ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข

รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา



ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติใหทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความเขาใจอยาง

ชัดเจน ถูกตอง ตรงกัน 
และสามารถแปลงกรอบ
ผลลัพธที่พึงประสงคไปสู

การปฏิบัติไดอยาง
สอดคลอง เช่ือมโยง 
และเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน

45

การดําเนินการ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสํานักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รับทราบแนวทางและ
ประเด็นการขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

เห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแนว
ทางการนํามาตรฐานฯ
สูการปฏิบัติ

จํานวน 18 หนวยงาน 
เพื่อรับทราบ

มติคณะรัฐมนตรี

จัดประชุม“การขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ สูการปฏิบัติ”

จัดประชุม
หนวยงาน
สวนกลาง

สงหนังสือ
แจงไปยัง
หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ

๑

46

การดําเนินการ (ตอ)

นํามาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปเปนกรอบ
ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาในแตละ
ระดับและประเภท

การศึกษา รวมทั้งการ
สงเสริม กํากับ ดูแล 
การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

สงหนังสือแจงไปยังหนวยงาน
ตนสังกัด ใหวิเคราะหความ

สอดคลองของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติกับมาตรฐานการศึกษา

แตละระดับและประเภทการศึกษา

44444

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแนวทางการนํามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ

2
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การดําเนินการ (ตอ)
จัดพิมพเอกสาร 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ฉบับภาษาไทย

จัดพิมพเอกสาร 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ฉบับภาษาอังกฤษ 

คลิปวีดิทัศนสั้นๆ จํานวน 2 คลิป 

จัดสัมมนาวิชาการเพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ ในมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 4 ภูมิภาค 6 พื้นท่ี

474747

ดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการนํา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ 

ดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ

ประชาสัมพันธ
สรางความรู
ความเขาใจ
ที่ถูกตองและ

ชัดเจน

จัดพิมพแผนพับ และ
โปสเตอร มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561

จํานวน 30,000 ชุด

แปลเอกสาร  มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 เปน ภาษาอังกฤษ

มี.ค. - ส.ค. 
2562

ก.พ.- พ.ค.
2562

ก.พ.
2562

30,000
เลม

ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

3
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แผนพับ หนา-หลัง โปสเตอร
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับภาษาอังกฤษ

49494949

50

การดําเนินการ (ตอ) อยูระหวางดําเนินการวางแผน

๔
การกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ
เปนระยะๆ อยาง

ตอเนื่อง

สํานักมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาการ
เรียนรู 

สํานัก
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

แผนการกํากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล

การจัดการศึกษา
ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ
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ขอบคุณคะ


