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ความจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐาน 

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 

๒๕๔๕) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็

ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ 

คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการ

สถานศึกษาการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือ

อย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

การจัดการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตราาน

การศึกษาขั้นพ้ืนาาน 

 แม้ว่าการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะผ่านไปแล้วช่วงระยะหนึ่ง คือ 

รอบทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๑) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็งสถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริงจัง มุ่งเน้น

การปรับปรุงเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมี

ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการด าเนินงาน๘ ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ๑) ก าหนดมาตราาน

ของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๔)ด าเนินงานตามแผน ๕)ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมิน

คุณภาพภายใน ๗) จัดท ารายงานประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง ๘) มีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าสู่ การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 มาตราานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ

มาตราานที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น 
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ความส าคัญของมาตรฐาน 

 มาตราานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตราานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล  

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนาาน, ๒๕๔๘) มาตราานในบริบทนี้จึงเป็นมาตราานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดย

องค์รวม การก าหนดให้มีมาตราานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ  เพราะ

สถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตราานการศึกษาจึงเป็นการให้

ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ คือ 

 ๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตราานซึ่งเป็นมาตราานเดียวกัน 

 ๒. มาตราานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด 

 ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือมีการประเมิน

เพ่ือรับรองมาตราานโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น ๆ ได ้

 การก าหนดมาตราานการศึกษาเป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้งครูผู้บริหาร  พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาหากไม่มีมาตราาน สาธารณชนก็

จะไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใดคุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร  การ

จัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องไปในทิศทางใดคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาใน

เรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ท าให้ขาดการรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability) 

การก าหนดให้มีมาตราานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตราาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตราาน คุณภาพการบริหารจัดการตลอดจน

คุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และการมี

กิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมที่สนองต่อนโยบายของรัานอกจากนี้ มาตราานยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้คุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนมาตราานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่า

ต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตราานการศึกษา

ก าหนด 
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 ๒. ครู ใช้มาตราานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตราานก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนมี

คุณภาพตามท่ีมาตราานก าหนดไว้ 

 ๓. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตราานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 

 ๔. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตราานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับ

ทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทย 

ในท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ 

ตามมาตราานที่ก าหนด 

 ๕. ประเทศชาติ ใช้มาตราานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อนไป

พร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 

แนวคิดการก าหนดมาตรฐาน 

 จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่นตลอดจนการแสดง

ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่ง

ส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการก ากับ

ติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการ

ตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผู้บริหารมี

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น  จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมี

ระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายใช้กลวิธีการประเมินที่

หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศ

ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน พัฒนางานอยู่บนพ้ืนาานของการวิจัย  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเมื่อวิเคราะห์ลักษณะหรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพการศึกษา

ได้เป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน ๒) ด้านการจัดการศึกษา(มองที่ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน)       ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (มองที่การ

ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ) ๔) ด้าน        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มองที่ เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและอุดมการณ์ของสถานศึกษา) และ ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม (มองที่การด าเนินงานเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายตามอุดมการณ์ของสถานศึกษาและนโยบายของรัาในขณะปัจจุบัน) 
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 จากข้อสรุปดังกล่าวเมื่อน ามาประยุกต์กับแนวคิดการท างานเชิงระบบ  (SystemApproach) ซึ่ง

ประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต สามารถก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือความชัดเจนในการก าหนด

มาตราานการศึกษาขั้นพ้ืนาาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตราานการศึกษาของชาติ ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑ 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐาน 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 

 คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคน

เก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

(หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง

จิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
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ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 

รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อัน

เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก

พ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพื่อให้ก้าวทันกระแส

การเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุค

ใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทันมีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว

ประเทศชาติและเป็นพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ที่ได้

มุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กพัฒนาตนเองเป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการ

เรียนรู้และด ารงชีวิตในอนาคต 

  ดังนั้น ในการก าหนดมาตราานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาปามวัย จึงยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลักโดยก าหนดคุณภาพผู้เรียนเป็น ๔ ส่วน คือมี

พัฒนาการด้านร่างกายมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีพัฒนาการด้านสังคมและมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญา 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

 การจัดการศึกษาปามวัยมีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาปามวัย ดังนี้ การพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาพิจารณาจากวัย และประสบการณ์ของเด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง

พัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างการ อารมณ์และจิตใจ สงคม และสติปัญญา โดยอยูบ่นพื้นาานของประสบการณ์

เด็กที่เด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็กเป็นกลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็ก

ปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษได้พัฒนารวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กรู้สึก

เป็นสุขในปัจจุบันมิใช่เพียงเพ่ือเตรียมเด็กส าหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น 

 ส าหรับด้านระบบ กลไก การเสริมสร้างตระหนักรับรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษา 

ปามวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปามวัย คือ มีส่วน

ร่วมในการบริการศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมชมรมผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถานศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย
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การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนเชิญวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้านตลอดถึงการสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัาและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ

ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เอื้อประโยชน์และอ านวยความสะดวก

ต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่นจัดให้มีอุปกรณ์ของเล่น ของใช้

เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆให้พอเพียงกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย จัดให้

มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่น

น้ า เล่นทรายที่เหมาะสมและปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ า

ห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก และจัดให้มีห้องพยาบาลหรือมุมพยาบาลที่เพียงพอ

สะอาดเหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายในชุมชน มีผู้รู้หรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่ น ปราชญ์

ชาวบ้านที่ สามารถให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ การเรียนแต่เพียงในห้องเรียนจึงไม่เพียงพอเนื่องจากความรู้นอก

ห้องเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรหลักในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ

สถานศึกษามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตราานได้ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญที่จะต้องประสานงานให้องค์กรท้องถิ่นและ

ผู้น าด้านต่าง ๆได้เข้ามาร่วมกันเรียนรู้และมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากที่สุด ทั้งในรูปแบบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆตามโอกาสผู้บริหารและครูต้องสร้างศรัทธาและฟ้ืนฟูบทบาทการ

เป็นผู้น าชุมชนด้านการศึกษาให้มาก ต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการมีส่วนร่วมพัฒนา

สถานศึกษาว่ามิใช่เพียงแต่สนับสนุนด้านวัตถุเท่านั้นแต่ตัวบุคลากรและองค์กรในท้องถิ่นเอง สามารถเป็นสื่ อ

การเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้รวมทั้งสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั้งระดับตนเองและ

สังคม 

 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเริ่มที่การมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมท าให้เกิดพลัง

ชุมชน พลังชุมชนท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท าให้เกิดสังคมเรียนรู้ สังคมเรียนรู้ท าให้

คนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ (พระศุภกร ธมฺมสาโร, ๒๕๕๐) 
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แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 หลักสูตรศึกษาปามวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้ก าหนดมาตราานของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ซึ่ง

เป็นคุณลักษณะที่เด็กควรจะมีเหมือนกันทุกคน แต่เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน จึง

ควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กเป็นการเฉพาะของตนเอง อัตลักษณ์โดดเด่นของเด็กท่ีสถานศึกษาต้องการ

ให้เกิด สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมโครงการที่ เป็นจุดเน้นหรือแสดงความโดดเด่นของสถานศึกษ า ซึ่ง

สถานศึกษาปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งในระดับชุมชนและในวงกว้าง  ส่งผลสะท้อนเป็นคุณ

ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนเศรษากิจพอเพียง โรงเรียน

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้นการก าหนดอัตลักษณ์ของเด็กจน

กลายเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เห็นได้จากการวิเคราะห์ความเป็นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการ

จัดตั้ง หรือบริบทของสถานศึกษาท่ีผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง จนถึงการก าหนดเป็น

ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์สถานศึกษา อัตลักษณ์ของเด็กหรือของสถานศึกษาต้องผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม 

 นอกจากภารกิจด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปามวัย  พุทธศักราช๒๕๔๖ แล้ว 

สถานศึกษายังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัาบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษาการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี การส่งเสริมและสืบสาน

โครงการตามพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

การป้องกันสิ่งเสพติด การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย การแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมทั้งสถานศึกษายังต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนและสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้นการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตราานหรือ

สูงกว่ามาตราานและการแสวงหาจุดเด่นเพ่ือสร้างความเป็นเลิศของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้

ก าหนดมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาเอง และเสนอหน่วยงานต้นสังกัดให้การรับรองการก าหนด ตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพมีหลักการส าคัญ คือ การกระจายอ านาจ การ



8 
 

                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ ระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานที่สัมพันธ์กัน ๓ ส่วน คือ 

 ๑) การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งด าเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

 ๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า

ในการด าเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะ มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานเพื่อการรวบรวมสารสนเทศ และผล

การติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษาท างานอย่างเป็นระบบ

แล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 

๑ ครั้งภายใน ๓ ปี และการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย 

 ๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพให้

สูงขึ้น โดยมีมาตราานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย  ในการก าหนดมาตราานการศึกษาของ

สถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตราานการศึกษาของชาติและมาตราานการศึกษาขั้นพ้ืนาาน สถานศึกษาอาจ

เพ่ิมเติมมาตราานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้ มาตราานจะเป็นกรอบควบคุมการด าเนินงาน

ให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
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แผนภาพที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จากแผนภาพที่ ๒ จะเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานทั้ง ๓ ส่วน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นวงจร

การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีมาตราานเป็นหลักหรือเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยรวม 

 มาตราานการศึกษาปามวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยึดปรัชญา หลักการจัดการศึกษาและมาตราานการศึกษาดังนี้ 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 การศึกษาปามวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปีบนพื้นาานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริ บทสังคม

วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากาานคุณภาพชีวิต

ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 การจัดการศึกษาปามวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปามวัยเป็นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับการจัด

สภาพแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียนรู้รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือ

ครอบครัวของเด็กดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๑ ดังนั้นในการจัดการศึกษาปามวัยจึงค านึงถึงหลักการดังนี้ 

 ๑. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็กโดย

หลักสูตรต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยู่บนพ้ืนาานของ
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ประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมายกับตัวเด็กเป็นหลักสูตรที่ให้

โอกาสทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้รับการพัฒนา รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก 

พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่เพียงเพ่ือเตรียมเด็กส าหรับอนาคตเท่านั้น 

 ๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะต้องอยู่

ในสภาพที่สนองความต้องการความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้สอนจะต้องจัด

สภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่นผ่อนคลายไม่เครียด มีโอกาสออกก าลังกายและ

พักผ่อน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์มีของเล่นที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรู้เกี่ยวกับ

ตนเองและโลกที่เด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณค่าส าหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคล

ในสังคมเห็นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็กปามวัย 

 ๓. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

ในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ที่ผู้สอนและเด็ก

มีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง ๒ ฝ่ายโดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือ

กระท าเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตน

ดูแลรับผิดชอบก่อน เพ่ือจะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเองปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม

ต่างๆให้เหมาะกับเด็กและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 

 ๔. การบูรณาการการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปามวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่ง

แนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลาย

ประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวั นให้เด็ก

เรียนรู้ผ่านการเล่นที่จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกหรือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ส าคัญที่

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว 

 ๕. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปามวัยยึดวิธีการสังเกตเป็ นส่วน

ใหญ่ ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตาม

จุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก จากข้อมูลเชิง

บรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง ข้อมูลจากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการ

ที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจาก

การจัดท าไตร่ตรองสารนิทัศน์จะช่วยผู้สอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษของเด็ก
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แต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก และขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อีกด้วย 

 ๖. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจาก

สภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท า

ความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่

จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ดังนั้น ผู้สอนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อ

แม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น แต่จะต้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กด้วย 

ทั้งนี้มิได้หมายความให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการโดยไม่ค านึงถึง

หลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 ดังนั้นในการจัดท ามาตราานการศึกษาปามวัย จึงอาศัยหลักการดังกล่าวข้างต้นโดยค านึงถึงการเรียนรู้

ที่ยึดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเองในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และจัด

กิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนด้วย การให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

อย่างมีจุดหมายเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และนอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงวัฒนธรรม

และสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 

 มาตราานการศึกษาปามวัย แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) มาตราานด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๔ มาตราาน ๑๗ ตัวบ่งช้ี              

๒) มาตราานด้านการจัดการศึกษา มี ๔ มาตราาน ๓๐ ตัวบ่งช้ี ๓) มาตราานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตราาน ๒ 

ตัวบ่งช้ี  ๔) มาตราานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตราาน ๒ ตัวบ่งช้ี และ ๕) มาตราานด้านมาตรการส่งเสริม 

มี ๑ มาตราาน   ๒ ตัวบ่งช้ี รวม ๑๑ มาตราาน ๕๓ ตัวบ่งช้ี เกณฑก์ารสรุประดับคณุภาพ และก าหนดระดับคุณภาพของตัว

บ่งช้ี แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก ่

ระดับ ๕  หมายถึง    มีระดับคุณภาพดีเยีย่ม 

 ระดับ ๔  หมายถึง    มีระดับคุณภาพดีมาก 

 ระดับ ๓  หมายถึง    มีระดับคุณภาพด ี

 ระดับ ๒  หมายถึง    มีระดับคุณภาพพอใช้ 

 ระดับ ๑  หมายถึง    มีระดับคุณภาพปรับปรุง 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๔ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (๑ คะแนน)  

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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๒. การมีร่างกายสมบูรณ ์แข็งแรงตามวัย 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ สามารถเลน่ออกก าลังกายอยา่งต่อเนื่องได้

ประมาณ ๕ นาท ีโดยไมเ่หนื่อยง่าย (๔ ขวบ) และเล่นออกก าลงักายอยา่งต่อเนื่องได้ประมาณ ๑๐ นาท ีโดยไม่เหนือ่ยง่าย (๕ ขวบ) 

เด็กมีน้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

๔ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสามารถเล่นออกก าลังกายได้ 

๓ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๒ เด็กมีน้ าหนัก หรือส่วนสูงไม่เป็นตามเกณฑ์มาตราานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

๑ เด็กมีน้ าหนัก และส่วนสูงไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตราานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  คร ูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน  ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

- บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก  

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (๑.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่กล้ามเนื้อเล็ก 

๓. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมอืกับตาไดต้ามวัย 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคลอ่งแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวยั และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนสิัย มคีุณลักษณะ
พฤติกรรมโดดเดน่เปน็แบบอยา่ง  

๔ เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

๓ เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตามได้ตามวัย 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ 

 

เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้ มีการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อ

เล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยโดยมีครู หรือผู้ชี้แนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้ แต่การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสาน
สัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาไม่เป็นไปตามวัย 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  คร ูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน  ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

- บันทึกผลการจดัประสบการณฯ์ลฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (๑.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า 
๒. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
๓. การรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยสว่นตน 
๔. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
๕. ความระมดัระวังตนเองไม่ให้เกดิอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบตัิกิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นนิสัย มีคณุลักษณะพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอย่าง  

๔ เด็กล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบตัิกิจวัตร
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ประจ าวันได้ครบทุกรายการ ด้วยตนเอง และปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ  
๓ 

 

เด็กล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบตัิกิจวัตร
ประจ าวันได้ครบทุกรายการ ด้วยตนเอง 

๒ เด็กล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบตัิกิจวัตร
ประจ าวันได้ครบทุกรายการ โดยมีครูหรือผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสขุอนามัยส่วนตน 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ์และระมัดระวังตนเองไม่ใหเ้กิดอันตรายจากการเล่น การท ากจิกรรมและปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวันไดไ้ม่ครบทุกรายการ 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  คร ูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์   

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

- บันทึกผลการจดัประสบการณ ์ฯลฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของช้ันเรียนของเด็ก 

๒. การบอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาของเด็ก 

๓. การปฏิเสธสิ่งเสพตดิ และสิ่งมอมเมา และหลีกเลีย่งตอ่สภาวะที่เสี่ยงตอ่โรคภัย อุบัติเหต ุและสิ่งเสพติดของเด็ก 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในช้ันเรียน บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติด และ
สิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ    จนเป็น
นิสัย มีพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอย่าง  

๔ เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในช้ันเรียน บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่ง
มอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

๓ เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในช้ันเรียน บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติด    และ
สิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง 

๒ เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในช้ันเรียน บอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่ง
มอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยอุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้  โดยมีครูหรือผู้ชี้แนะ ก ากับ ควบคุม 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๑ เด็กไม่สามารถปฏบิัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภยัในช้ันเรียน หรือไม่สามารถบอกโทษของสิ่งเสพตดิ หรือไม่
สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภยัอุบัติเหต ุและสิ่งเสพตดิได ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม คร ูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย 

หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก, บันทึกผลการจัดประสบการณ ์

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก- ฯลฯ 

มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ ์และจิตใจ    น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๔ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ความร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

๒. การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง 

ระดับคุณภาพ  (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง                                
ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ และมีคุณลักษณะพฤติกรรมโดดเด่นชัดเจน เป็นแบบอย่างได้  

๔ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง                           
ได้เหมาะสมในหลาย ๆ สถานการณ์  

๓ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองได้เหมาะสม  

๒ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง             
โดยต้องมผีู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กมีพฤติกรรม ไม่รา่เริง สดชื่น แจ่มใส หรือไม่แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม คร ูผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก, บันทึกผลการจัดประสบการณ ์

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
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ตัวชี้วัดที ่๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความมั่นใจในตนเอง 

๒. ความกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงความคดิเหน็ เป็นต้น 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ เด็กมีพฤติกรรม มั่นใจในตนเอง กลา้พูด กล้าท า กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ ์

มีคุณลักษณะพฤติกรรมที่โดดเด่น  
๔ เด็กมีพฤติกรรม มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ ไดด้้วยตนเองอย่างเหมาะสมใน

หลายสถานการณ ์
๓ เด็กมีพฤติกรรม มั่นใจในตนเอง กล้าพูดกลา้ท า กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง  

๒ เด็กมีพฤตกิรรม พูด ท า แสดงออกในการปฏิบัติกจิกรรมตา่งๆ ไดเ้หมาะสมกับวัย โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม  

๑ เด็กมีพฤติกรรม พูด ท า แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่มั่นใจ หรือไม่กลา้พูดกล้าท ากล้าแสดงออก                
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน

ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

- บันทึกพฤติกรรมเด็ก, ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 

- แผนการจัดประสบการณ์และบนัทึกผลหลังสอน, ภาพถ่าย, บันทึกพัฒนาการเด็ก 

ตัวชี้วัดที ่๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

 การควบคุมอารมณ์ของเด็กตามวัย 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กมีพฤตกิรรมควบคมุอารมณ์ได้เหมาะสมตามวยัในทุกสถานการณแ์ละเป็นแบบอย่างแกผู่้อื่น  

๔ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณไ์ดเ้หมาะสมตามวัยในทุกสถานการณ์ 

๓ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

๒ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยแต่ต้องมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู    

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย หรือ

ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

- บันทึกพฤติกรรมเด็ก ,ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 

- แผนการจัดประสบการณ์และบนัทึกผลหลังสอน ,ภาพถ่าย ,บันทึกพัฒนาการเด็ก   

ตัวชี้วัดที ่๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัด   ก ำแพงเพชร (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ความสนใจกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ
๓. การมีความสุขขณะท ากิจกรรมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของจังหวัดก าแพงเพชร สม่ าเสมอ  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรม 

๔ เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของจังหวัดก าแพงเพชร มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรม 

๓ เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของจังหวัดก าแพงเพชร มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรมเกือบทุกครั้ง 

๒ เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด    

ก าแพงเพชร หรือเด็กเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไมม่ีความสุขณะท ากิจกรรมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม 

ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  แหล่งข้อมลู 
๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 
๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

- บันทึกพฤติกรรมเด็ก ,ช้ินงาน/ผลงานเด็ก ,แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผล 

หลังสอน ,ภาพถ่าย ,บันทึกพัฒนาการเด็ก 
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มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม ่ครูอาจารย์ (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีวินัย ได้แก ่การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การรอคอยตามล าดับก่อนหลัง 

๒. ความรับผิดชอบ ได้แก่การท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

๓. การเช่ือฟัง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย ์

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กสามารถจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที ่รู้จักการรอคอยตามล าดับก่อนหลัง ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผูป้กครอง และครไูดด้้วยตนเอง มีคุณลักษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

๔ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ รู้จักการรอคอยตามล าดับกอ่นหลัง ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผูป้กครอง คร ูและชักชวนผู้อื่นปฏบิัติด้วย 

๓ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ รู้จักการรอคอยตามล าดับกอ่นหลัง ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผูป้กครอง และครไูดด้้วยตนเอง 

๒ เด็กสามารถจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ รู้จักการรอคอยตามล าดับก่อนหลัง ท างานที่ได้รับ มอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ได้โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่สามารถจดัเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ หรือไม่รู้จักการรอคอยตามล าดับก่อนหลัง หรือท างานท่ีไดร้บัมอบหมายไมส่ าเรจ็ 
หรือไมเ่ชื่อฟังและปฏิบตัิตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคร ู

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

- บันทึกค าพูดของเด็ก 

- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 

- โล่/เกียรติบตัร/รางวัล/ภาพถ่ายฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (๑ คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ การบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งของใดเป็นของผู้อื่น และไม่พูดปด ยอมรับผิด

เมื่อตนเองกระท าผิด 

๒. การช่วยเหลือแบ่งปัน ได้แก ่การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ความร่วมมอื และช่วยเหลือผู้อื่น 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเอง และสิ่งของใดเป็นของผู้อื่น และไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด มีความ
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติด้วยตนเอง ชักชวนผู้อื่นปฏิบัติด้วย และมีคุณลักษณะ
พฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้  

๔ เด็กบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น และไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด มีความเอื้อเฟื้อ 

แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติด้วย 

๓ เด็กบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น  และไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด มีความ
เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติด้วยตนเอง 

๒ เด็กบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น  และไม่พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด มีความ
เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น  หรือพูดปด ไม่ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด 
หรือไม่มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม, สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 

- โล่/เกียรติบตัร/รางวัล/ภาพถ่าย ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ 
๒. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
๓. การปฏิบัติตามข้อตกลง 
๔. การปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามทีด่ี 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง และเป็นผู้น า  ผู้ตามทีด่ ีมีการชักชวน

ผู้อื่นปฏิบัตดิ้วย และมีคณุลักษณะพฤติกรรม โดดเด่น เป็นแบบอย่างได ้
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง และเป็นผู้น า ผูต้ามที่ด ี 

โดยชักชวนผู้อื่นปฏิบัตดิ้วย 
๓ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง และเป็นผู้น าผูต้าม ท่ีดีได้ด้วยตนเอง  
๒ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลง และเป็นผู้น า ผูต้ามที่ดไีด ้ 

โดยมผีู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม  
๑ เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นไมไ่ด้ หรือไม่ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง  

ขาดการเป็นผู้น าผู้ตามทีด่ ี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   - เพื่อน คร ูผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต - พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอยหรอื

ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก - ผลงานเด็ก ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีมารยาทในการพูด และการฟัง 

๒. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

๓. การแสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๔. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
 

 

 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ชักชวนผู้อื่นปฏิบัติด้วยและมีคุณลักษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้ 

๔ เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และชักชวนผู้อื่นปฏิบัติด้วย 

๓ เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

๒ เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาได้



22 
 

                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

เป็นบางครั้ง โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่มีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  ,รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม ,รูปภาพ ภาพถ่าย 

มาตรฐานที ่๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรยีนรู ้(๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

๒. การซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ 

๓. ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรูด้้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู ้และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับวัย ได้ด้วยตนเอง ชักชวนผู้อื่นปฏิบัต ิและมีคณุลักษณะพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

๔ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งทีต่นเองอยากรู ้และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  
ที่เหมาะสมกับวัย ได้ด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นปฏิบัต ิ

๓ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู ้และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมกับวัย ได้ด้วยตนเอง 

๒ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู ้และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมกับวัย โดยมผีู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กขาดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูด้้วยความตั้งใจ หรือไม่มีการซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้ หรือไม่มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะเรยีนรูด้้วยวิธีการตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม  เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาานร่องรอย 

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก ,ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสรมิสนับสนุน 

- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ,รายงานโครงการ  

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความสามารถในการบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ้

๒. ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรยีนรู ้

๓. ความสามารถในการจ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ้

๔. ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 

 

เด็กบอกคณุลักษณะ คุณสมบัต ิความเหมือน ความแตกตา่ง จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู ่และบอกความสมัพันธ์ของสิ่งตา่ง ๆ ที่
เกิดจากการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจนเป็นแบบอย่างได ้

๔ เด็กบอกคณุลักษณะ คุณสมบัต ิความเหมือน ความแตกตา่ง จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู ่และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง คล่องแคล่วไดด้้วยตนเอง 

๓ เด็กบอกคุณลักษณะ คุณสมบัต ิความเหมือน ความแตกต่าง จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

๒ เด็กบอกคุณลักษณะ คุณสมบัต ิความเหมือน ความแตกต่าง จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง โดยมผีู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กบอกคุณลักษณะ หรือคุณสมบตัิ หรือความเหมือน ความแตกต่าง จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู ่และบอกความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ได ้หรือบอกไดไ้ม่ถูกต้อง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิงประจักษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก ,ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสรมิสนับสนุน 

- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ,รายงานโครงการ ฯลฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วยภาษาพูด ฟังเรื่องราว ท่าทางการเขียนสัญลักษณ์ 

๒. ความสามารถในการสะท้อนความคิดและความรูส้ึกภายใน เพื่อสรา้งปฏิสมัพันธ์กับบคุคลอื่น 
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ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ ์สะท้อนความคิด ความรู้สึกภายใน  
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและมีคุณลักษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้ 

๔ เด็กใช้ภาษาสื่อสารใหผู้้อื่นรับรูด้้วยภาษา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ ์สะท้อนความคิด ความรู้สึกภายใน  
เพื่อสร้างปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง 

๓ เด็กใช้ภาษาสื่อสารใหผู้้อื่นรับรูด้้วยภาษา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ ์สะท้อนความคิด ความรู้สึกภายใน  
เพื่อสร้างปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้เหมาะสมกับวัย 

๒ เด็กใช้ภาษาสื่อสารใหผู้้อื่นรับรูด้้วยภาษา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ ์สะท้อนความคิด ความรู้สึกภายใน  
เพื่อสร้างปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้โดยมีผู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารใหผู้้อื่นรับรูด้้วยภาษา ท่าทาง การเขียน สัญลักษณ ์สะท้อนความคิด ความรู้สึก
ภายใน เพื่อสร้างปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอื่น หรือสื่อสารได้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เด็ก คร ูผู้ปกครอง บุคคลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 
๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย 

การปฏิบตัิงาน หรือข้อมลูเชิงประจกัษ์  

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

- แบบประเมิน/แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความสามารถในการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

๒. กระบวนการทางคณติศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางคณติศาสตร์ และเชื่อมโยงคณติศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบตัิโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์   ได้
ตามกระบวนการ ช้ีแนะผู้อื่นได ้และมีพฤติกรรม โดดเด่น เป็นแบบอย่างได ้

๔ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์                    
ได้ตามกระบวนการ และช้ีแนะผู้อืน่ได ้

๓ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
๒ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร ์           
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

โดยมผีู้ช้ีแนะ ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่มีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือไมม่ีกระบวนการทางคณติศาสตร ์
ในการแสวงหาความรู ้

 

 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหลง่ข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก, ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสรมิสนับสนุน 

- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ,- รายงานโครงการ ฯลฯ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ 

๒. การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมรีายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียด แปลกใหม่ และหลากหลาย   ได้เด่นชัด ได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อน ครู ผู้เกี่ยวข้อง 
๔ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียด แปลกใหม่ และหลากหลาย ได้เด่นชัด 

๓ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียด แปลกใหม่ และหลากหลายได้ 

๒ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมรีายละเอียด แปลกใหม ่และหลากหลายได้  โดยมผีู้ช้ีแนะ 
ก ากับ ควบคุม 

๑ เด็กไม่สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียด แปลกใหม่ และหลากหลายได้ 

วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม   เพื่อน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต  พฤติกรรมผู้เรียน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบตัิงาน หรือข้อมลูเชิง

ประจักษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก , ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสรมิสนับสนุน 

- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ,รายงานโครงการ  

ระดับคุณภาพ (สถานศึกษา) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินคณุภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ๓ 

๔ เด็กร้อยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ๓ 

๓ เด็กร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ๓ 

๒ เด็กร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มีผลการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ๓ 

๑ เด็กน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ ๓ 

 

 

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ( ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

        น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๒๐ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้    

                       ในการจัดประสบการณ์ (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรชัญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย 

๒. ความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม

ประจ าวัน และการประเมินพฒันาการเด็ก 
 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ได้อย่างชัดเจน และสามารถช้ีแนะผู้อื่นได้  

๔ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

และการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้อย่างชัดเจน  
๓ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย สามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
และการประเมินพัฒนาการเด็กได้  

๒ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กได้ แต่ขาดความชัดเจนในบางประเด็น 

๑ ครูไมม่ีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปามวัย หรือไมส่ามารถ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้หรือเช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจดัท าหน่วยการเรียนรู ้  การจัดประสบการณ ์การจัด
กิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็กได ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ ์การสอบถาม  คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมลูเชิง

ประจักษ ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษาปามวัย 

- แผนการจัดประสบการณ ์

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ 

                         ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสตูรการศกึษาปามวัยของสถานศึกษา 
๒. การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 
โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้อย่าง
โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนครู และสามารถช้ีแนะแก่ผู้อื่นได้ 

๔ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 
โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ
ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดประสบการณ์แก่เพื่อนครูได้ 

๓ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 
โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และครูสามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา ครอบคลมุพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 
โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ขาดความ
หลากหลาย หรือใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

๑ ครูท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปามวัย เลือกใช้วิธีการจัดประสบการณ ์เทคนิคการจัด
ประสบการณ์ สื่อแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินพัฒนาการที่ไม่หลากหลาย หรือครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่หลากหลาย 
และไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ ์การสอบถาม  คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- แผนการจัดประสบการณ,์ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบคุคล ,สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก, ช้ินงาน/ผลงานเด็ก ,บันทึกการสอนของครู 
- รายงานผลการพัฒนาเด็กรายบคุคล 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การเปิดโอกาสให้เด็กได้มสี่วนรว่มในการสร้างข้อตกลงหรือแนวการปฏิบัตติน 
๒. การให้รางวลัหรือช่ืนชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก 
๓. การบรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและการให้เหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤตกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
๔. การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ส่งเสรมิการมีวินัยในตนเองของเด็ก 
๕. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมใหเ้ด็กมีวินัยในตนเอง 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได ้และน าผลที่ได ้

มาปรับปรุงพัฒนา จนเป็นท่ียอมรบัและเป็นแบบอย่างได ้

๔ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได ้และน าผลที่ได ้

มาปรับปรุงพัฒนา 

๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได ้

๒ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนตามประเด็นพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ แต่ร่องรอยหลักาานขาดความชัดเจนตรวจสอบได ้

๑ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนตามประเด็นพิจารณาไม่ครบทั้ง ๕ ข้อ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม สัมภาษณ ์ เด็ก คร ูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต - พฤติกรรมคร,ูบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรยีน 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบตัิงานหรือข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

- แผนการจัดประสบการณ ์

- ข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรยีน 
 
ตัวบ่งชี้ที ่๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก(๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวยั สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ ์

และพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน ไดแ้ก ่ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญัญา สื่อมีความปลอดภัย และมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก มีการน าผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ จนไดร้บัการยอมรบัและมีการเผยแพร่ 

๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวยั สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ ์
และพฒันาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน ไดแ้ก ่ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญัญา สื่อมีความปลอดภัย และมีจ านวน
เพียงพอกับเด็ก มีการน าผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 

๓ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวยั สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ ์

และพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน ไดแ้ก ่ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญัญา สื่อมีความปลอดภัย และมีจ านวน

เพียงพอกับเด็ก 

๒ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการเด็กทั้ง 

๔ ด้าน ได้แก ่ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา และสื่อมีความปลอดภัย 

๑ ครูไม่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคณุภาพและไม่เหมาะสมกับวัย หรือไมส่อดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ และไม่

สอดคล้องกับการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก ่ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา หรอืสื่อและเทคโนโลยี

ที่ใช้ไม่มีความปลอดภัย และไม่เพยีงพอกับเด็ก 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ/์สอบถาม เด็ก คร ูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อ 
๒. การสังเกต - พฤติกรรมของเด็ก  ,การจัดประสบการณ ์

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แบบส ารวจข้อมลู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรยีนรู ้ทะเบยีนสื่อ แบบประเมิน 

- แผนการจัดประสบการณ ์,แบบประเมินการใช้สื่อ ,สื่อตามมมุประสบการณ ์
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ตัวบ่งชี้ที ่๕.๕ ครูใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ

เด็ก แก่ผู้ปกครอง (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 
๒. การสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคมและสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา และแนวทางในการพฒันาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๔ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ได้อยา่งเหมาะสม มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๓ ครูใช้เครื่องมือวดัและประเมนิพัฒนาการเด็กทีห่ลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 
และสติปัญญามีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 

๒ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญามีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรยีน    ละ ๑ ครั้ง 

๑ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก แต่ไมค่รอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 
และสติปัญญา หรือมีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กแต่ขาดการสือ่สารกับผู้ปกครอง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสัมภาษณ/์สอบถาม เด็ก คร ูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูล เชิงประจักษ ์

- เครื่องมือการวัดและประเมิน ,แผนการจดัประสบการณ ์,ผลงาน/ช้ินงานเด็ก 
- รายงานพัฒนาการเด็ก ,เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์                     

(๒  คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ครูท าการวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู ้
๒. ครูน าผลวิจยัไปใช้ในการจดัประสบการณ ์
๓. การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างาน  
๔. การท างานบรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
๕. การปรับปรุงพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูท าวิจัยในระดับช้ันเรียนที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับมีการเผยแพร่ 
แนะน าคนอื่นได้ และใช้ผลการวิจัย มาพัฒนาเด็กและปรับปรุงการจัดประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ ครูท าวิจัยในระดับชั้นเรยีนที่ตนรบัผิดชอบ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง สามารถแนะน าคนอ่ืนได ้และใช้ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็ก
และปรับปรุงการจดัประสบการณ ์

๓ ครูท าวิจัยในระดับชั้นเรยีนที่ตนรบัผิดชอบ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง และใช้ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กและปรับปรุงการจัด
ประสบการณ ์

๒ ครูท าวิจัยในระดับชั้นเรยีนที่ตนรบัผิดชอบ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง แต่ไม่น าผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กและปรับปรุงการจดั
ประสบการณ ์

๑ ครูไมม่ีผลงานวิจัย หรือไม่ท าการวจิัยในระดับช้ันท่ีตนรับผดิชอบ 

 

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมลู 
๑.การสัมภาษณ/์สอบถาม ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ๒.การสังเกต พฤติกรรมของครูในการท าการวิจยัในช้ันเรียน 

๓. ๓.การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์           

- รายงานการวิจัยในการพัฒนาเดก็, รายงานผลการพัฒนาเด็ก ,แผนการจัดประสบการณ ์

- เอกสาร หลักาาน การเผยแพรผ่ลงานวิจัย  

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การจัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านรา่งกาย 
อารมณ์และจติใจ สังคม และสติปญัญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบา้น มีพื้นที่เหมาะสม   มีมุมเสริม
ประสบการณ์ประกอบด้วยวัสดุอปุกรณ์หลากหลาย และมีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได ้

๔ ครูจดัสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรยีนทีส่่งเสริมให้เด็กเกดิการเรยีนรู้และส่งเสรมิพัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านรา่งกาย 
อารมณ์และจติใจ สังคม และสติปญัญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบา้น มีพื้นที่เหมาะสม   มีมุมเสริม
ประสบการณ์ประกอบด้วยวัสดุอปุกรณ์หลากหลาย และมีความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๓ ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทั้งด้านรา่งกาย 
อารมณ์และจติใจ สังคม และสติปญัญา เหมาะสมตามวัยของเด็ก มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบา้น มีพื้นที่เหมาะสม  มีมุมเสริม
ประสบการณ ์ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย และมีความปลอดภัยยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์  
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อืน่  

๒ ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรยีนทีส่่งเสริมให้เด็กเกดิการเรยีนรู้และส่งเสรมิพัฒนาการแตไ่ม่ครอบคลุมทุกด้าน  
มีพื้นท่ี มีมุมเสริมประสบการณ ์

๑ ครูจดัสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรยีนทีส่่งเสริมให้เด็กเกดิการเรยีนรู้และ ส่งเสรมิพัฒนาการไมค่รอบคลุมทุกด้าน  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
มีพื้นที ่มีมุมเสริมประสบการณ ์แต่วสัดุอุปกรณ์ไม่หลากหลาย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 
๑. การสอบถาม/สัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

๒. ๒. การสังเกต บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

๓. ๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน,โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก,สมุดเยีย่ม  

สมุดนเิทศ, แฟ้มพัฒนางานของครู,แฟ้มภาพถ่ายจดัสิ่งแวดล้อม มุมสง่เสริมประสบการณ์       ท้ัง

ภายในและภายนอกห้องเรียน 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ทีดี่กับเด็ก และผู้ปกครอง (๒ คะแนน) 

๑. การแสดงความรู้สึกท่ีด ีสอบถาม และรบัฟังความคิดเห็น ช่ืนชม พูดคุยด้วยความเป็นมติรต่อเด็ก และผูป้กครอง 
๒. การแสดงน้ าใจไมตร ียิ้มแย้ม แจ่มใสต่อเด็ก และผู้ปกครอง 
๓. การสนับสนุนใหผู้้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับเด็ก 
๔. การให้ค าแนะน าและบริการกบัผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ครูมีการปฏิบัตตินครบท้ัง ๕ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาโดยทุกข้อรายการ มีร่องรอย หลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

ปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ โดดเด่น สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และแนะน าผู้อื่นได ้
๔ ครูมีการปฏิบัตตินครบท้ัง ๕ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาโดยทุกข้อรายการ มีร่องรอย หลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

และแนะน าผู้อื่นได ้
๓ ครูมีการปฏิบัตตินครบท้ัง ๕ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาโดยทุกข้อรายการ มีร่องรอย หลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๒ ครูมีการปฏิบัตตินครบท้ัง ๔ ข้อ ตามประเด็นพิจารณา โดยมรี่องรอย หลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๑ ครูมีการปฏิบัตตินครบท้ัง ๑-๓ ข้อ ตามประเด็นพิจารณา โดยมีร่องรอย หลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 
๑. การสอบถาม สัมภาษณ ์ ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต - พฤติกรรมของครู  

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (แฟ้มงาน), บันทึกข้อมูลพฒันาการของเด็ก 

- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก, สมุดบันทึกนิเทศ สมุดเยี่ยม ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
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๑. การมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปรญิญาตรีทางการศึกษาขึน้ไปหรือปรญิญาตรสีาขาอื่น แต่ไดร้ับการสนับสนุน  ใหไ้ดร้ับวุฒิ
ทางการศกึษาตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ ก าหนด (ไดร้ับการพฒันา/อบรมไม่นอ้ยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อป)ี 

๒. ความรู้ ความสามารถในการจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ได้แก่ 
   ๒.๑ อธิบายหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปามวัยได ้
   ๒.๒ อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปญัญาได ้
   ๒.๓ จัดประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง 

   ๒.๔ ประเมินพัฒนาการของเดก็และการน าผลไปพัฒนาเด็ก 

   ๒.๕ ใช้สื่อท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู ้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ครูมีคณุสมบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ ๑ และมีคณุลักษณะเด่นชดัครบ ๕ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาข้อ ๒               

โดยทกุข้อรายการมีหลักาาน ร่องรอย ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
๔ ครูมีคณุสมบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ ๑ และมีคณุลักษณะเด่นชดัครบ ๔ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาข้อ ๒               

โดยทุกข้อรายการมีหลักาาน ร่องรอย ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
๓ ครูมีคณุสมบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ ๑ และมีคณุลักษณะเด่นชดัครบ ๓ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาข้อ ๒                        

โดยทุกข้อรายการมีหลักาาน ร่องรอย ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
๒ ครูมีคณุสมบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ ๑ และมีคณุลักษณะเด่นชดัครบ ๒ ข้อ ตามประเด็นพิจารณาข้อ ๒                       

โดยทกุข้อรายการมีหลักาาน ร่องรอย ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
๑ ครูมีคุณสมบัติไม่เป็นตามประเด็นพิจารณาข้อ ๑ และไม่มีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาข้อ ๒ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของคร ู

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- สถานที่/ห้องเรียนของเด็กปามวัย, สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น/

บ่อน้ าบ่อทราย/สวนหย่อม/บริเวณภายโรงเรียน- ผลงานของผู้เรียนรายบุคคลและ

ผลงานกลุม่, แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน,บันทึกการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

ผู้เรียน ฯลฯ,  

แฟ้มข้อมูล/ระเบยีนบุคคลของครู, แผนการจัดประสบการณ,์หลักสตูรสถานศึกษาระดับ

ปามวัย, หลักาานข้อมลู การประเมินพัฒนาการของเด็กปามวัย ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การจัดท าข้อมลูสารนิเทศและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ครูมีการจัดท าข้อมลูให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ของเดก็ปามวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

อย่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปามวัยของสถานศึกษา การเตรียม
วัสด ุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดท า และจดั
แสดงข้อมลูตลอดจนมีการนาข้อมลูที่ไดม้าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก มีการปรับปรุงพัฒนาใหม้ีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างและสามารถช้ีแนะผู้อื่นได ้

๔ ครูมีการจัดท าข้อมลูให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ของเดก็ปามวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
อย่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปามวัยของสถานศึกษา การเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมลู จัดท า และจัดแสดง
ข้อมูล ตลอดจนมีการน าข้อมลู ทีไ่ดม้าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก มีการปรับปรุงพัฒนาใหม้ีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

๓ ครูมีการจัดท าข้อมลูให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ของเดก็ปามวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
อย่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปามวัยของสถานศึกษา การเตรียม
วัสด ุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดท าและจดั
แสดงข้อมูล ตลอดจนมีการน าข้อมูล  ที่ไดม้าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒ ครูมีการจัดท าข้อมลูให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรียนรู้ของเดก็ปามวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
อย่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปามวัยของสถานศึกษา การเตรียม
วัสด ุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดท า และจัด
แสดงข้อมูล 

๑ ครูไมไ่ด้ท าสารนิทัศน ์ไม่มีการจัดท าข้อมูลให้เห็นร่องรอยการพัฒนาและการเรยีนรู้ของเด็กปามวยั  จากการท ากิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหล่งข้อมลู 
๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของคร ู

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน

ร่องรอย 

การปฏิบตัิงาน หรือข้อมลูเชิงประจักษ ์

- แฟ้มข้อมูลเด็ก เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 

- แบบสรุปข้อมูลเด็ก ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑๑ ครูมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพ่ือการจัดการเรียน การสอน (๑ คะแนน)  

ประเด็นการพิจารณา 
๑. MS-Word หรือ Word processing  อื่นๆ  
๒. MS –Excel  
๓. PowerPoint หรือ Presentation 
๔. ใช้ Internet 
๕. การรับ-ส่ง E-Mail 

ระดับคุณภาพ (รายบุคคล) 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัตไิด ้  ๕  รายการ 

๔ ปฏิบัตไิด ้ ๔  รายการ 

๓ ปฏิบัตไิด ้ ๓  รายการ 

๒ ปฏิบัตไิด ้ ๒  รายการ 

๑ ปฏิบัตไิด ้ ๑  รายการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การทดสอบภาคปฏิบัต ิ ผลงานจากการทดสอบ 

ระดับคุณภาพ (ระดับสถานศึกษา) 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  ๓  

๔ ครูร้อยละ ๗๐ - ๗๙ มีผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  ๓ 

๓ ครูร้อยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  ๓ 

๒ ครูร้อยละ ๕๐ – ๕๙ มผีลการประเมินคณุภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  ๓ 

๑ ครูน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ  ๓ 

 

 

 

มาตรฐานที ่๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๒๐ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิดหลักการ และจดุหมายการจัด

การศึกษาปามวัย 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจดุหมายของการจัด
การศึกษาปามวัยได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอดและชี้แนะแก่ผู้อื่นได้และเป็นท่ียอมรับจาก
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

๔ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจดุหมายของการจัด
การศึกษาปามวัยได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอดและชี้แนะแก่ผู้อื่นได ้

๓ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจดุหมายของการจัด
การศึกษาปามวัย 

๒ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจดุหมายของการจัด
การศึกษาปามวัยได้บ้าง แต่ยังยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น 

๑ ผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดหมายของการจัดการศึกษาปามวัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของคร ู

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูล เชิงประจักษ์ 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ/กิจกรรม, 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน 

- สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวนั/สมดุเยีย่มของโรงเรียน 

- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจ าปีของโรงเรยีน 

- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา, แฟ้มประกาศนียบตัร /รางวัลตา่ง ๆ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง แผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปามวัย 

๒. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่ สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาและชุมชน 

๓. การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเดก็ปามวัย 

๔. การให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพเด็กปามวัย 

 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

๔ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด าเนินการ ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๓ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด าเนินการ ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

๒ ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและด าเนินการ ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

๑ ผู้บริหารมีคุณลักษณะแต่ละข้อรายการไม่ชัดเจน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของคร ู

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม, บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

- สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวนั/สมดุเยีย่มของโรงเรียน, รายงานการประเมินของ สมศ. 

รายงานประจ าปีของโรงเรียน,แฟ้มสะสมงานของคร/ู ผู้บริหารสถานศึกษา, รางวัลต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้้อมูลการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการ และการจัดการ (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
๒. การใช้ข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัยในการพัฒนาหรือปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี 

สามารถให้ค าแนะน า ช้ีแนะแก่ผู้บรหิารสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้ เสนอ  และเลือกแนวทางประกอบการตัดสนิใจ ก าหนดนโยบายใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือ

ผลการวิจัย ในการบริหาร จัดการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

๔ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถให้ค าแนะน า 

ช้ีแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได้เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจยัใน

การบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ขึ้นไปของจานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

พัฒนาโดยใช้ข้อมลูผลการประเมิน หรือผลการวจิัย ในการบรหิารจดัการศึกษา ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ขึ้นไปของจานวนโครงการ/

กิจกรรมตามแผน 

๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย ได้แก่ ครู หรือผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการ

สถานศึกษา หรือชุมชน หรือหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือก

แนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และ

ปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ ๕๐-๕๙ ขึ้นไปของจ านวน

โครงการ/กิจกรรมตามแผน 

๑ ผู้บริหารไม่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือเสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน และด าเนินการตดิตามตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ข้อมลูผลการประเมิน หรือ

ผลการวิจัย ในการบริหารจดัการศกึษา น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ คร ูผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของผู้บริหาร 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปีโครงการ/ 

กิจกรรม 

- รายงานโครงการฯ, รายงานประจ าปีของโรงเรียน, รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

   โดยหน่วยงานต้นสังกัด, รายงานการประเมินของ สมศ.,ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการ

ประชุมของโรงเรียน,หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติการใช้ห้องสมุด สถิติการยืมหนังสือ 

รายงานการวิจยั,หลักสูตรสถานศกึษา แผนการจัดการเรียนรู ้หลักาานการเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

- สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ ฯลฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา (๓ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้ร้อยละ  ๗๐-๗๙ ของจ านวนโครงการ/
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้ร้อยละ  ๖๐-๖๙ ของจ านวนโครงการ/

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้ร้อยละ  ๕๐-๕๙ ของจ านวนโครงการ/

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ของจ านวนโครงการ/

กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน

อื่น 

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของผู้บริหาร 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูล เชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบตักิารประจ าป ี

โครงการ/กิจกรรม, รายงานโครงการฯ,รายงานประจ าปีของโรงเรียน,รายงานการประเมิน

คุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสงักัด,รายงานการประเมินของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

๒. การด าเนินงานส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร 

๓. การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดดเด่น 

สามารถน าไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได ้มีการนิเทศตดิตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและ

ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน โครงการครบถ้วน มีการนิเทศอย่างเป็นระบบโดดเด่น เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา

อื่นได้มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกนัไม่น้อย

กว่า ๓ ปี 

 

๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพมีการนเิทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน โครงการ 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ครบถ้วนมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่งต่อเนื่องติดต่อกัน 

๒ ปี 

๓ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการดาเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน โครงการมีการน าผลการประเมินไป
พัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี 

๒ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรมีการพัฒนา ศักยภาพครู บุคลากรด้วย

วิธีการซ้ า ๆ กันเพียง 1 วิธีแต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน โครงการ แต่ไม่ครบถ้วนมีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง 

๑ สถานศึกษาไมม่ีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากร หรือมีการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร

ด้วยวิธีการซ้ าๆ กันเพียง ๑ วิธี ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรม 

หรือไมม่ีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และ

หน่วยงานอื่น 

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของผู้บริหาร 

๓. การตรวจเอกสาร 

หลักาาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม, บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบตัิงานของ

โรงเรียน สมดุนิเทศ, รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.,รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่าย วีดีทัศน์รายงานการด าเนินงานของโรงเรียน 

- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศ

ติดตามก ากับงาน ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา    (๓ คะแนน) 

 ประเด็นการพิจารณา 
๑. การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และการเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศักยภาพ 
๒. การบริหารจดัการศึกษาเตม็เวลา 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 



41 
 

                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕   ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ได้ครบถ้วน ประกอบด้วย การพัฒนาและการ

ใช้ 

    หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมิน

พัฒนาการเด็ก  

    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุง  
    อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ช้ีแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได้ ตาม
ความสามารถ     
    ทั้งในและนอกเวลาท าการ 

๔   ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ได้ครบถ้วน  การพัฒนาและการใช้

หลักสตูร 

    สถานศึกษา การจัดการเรียนรู ้การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็ก 

การวิจัย 

    เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

 เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการตดิตามกากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ 
   ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเตม็เวลาทาการ 
 

๓  ผู้บรหิารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในประเด็นตอ่ไปนี้ไดค้รบถ้วน การพัฒนาและการใช้
หลักสตูร 
   สถานศึกษา การจัดการเรยีนรู ้การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้และประเมินพัฒนาการเด็ก 
การวิจัย 
   เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการตดิตามก ากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ 
   ปรับปรุงตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและเตม็เวลาท าการ 

๒   ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในบ้างเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้หลกัสูตร

สถานศึกษา  

    การจัดการเรียนรู ้การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้และประเมินพัฒนาการเด็ก การวิจัยเพื่อ 

    พัฒนาการเรียนรู ้

  เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการตดิตามก ากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ  

    ปรับปรุงตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลาท าการในบางเรื่อง 

๑  ผู้บรหิารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

   การจัดการเรียนรู ้การสร้าง การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรยีนรู ้การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก การ

วิจัยเพื่อ 

   พัฒนาการเรียนรู ้หรือ 

 ขาดการติดตามก ากับ ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรอืปรับปรุงหรือไม่มีการนิเทศตดิตาม ประเมิน

การด าเนินงานตามกิจกรรม หรือ ไม่มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน  

๒. การสังเกต พฤติกรรมการจัดกจิกรรมของผู้บริหาร 

๓. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูล   เชิงประจักษ์ 

- ผลงานท่ีปรากฏตามสภาพจริงท่ีแสดงถึงความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางวิชาการ ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าป,ี แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ/กิจกรรม 

- รายงานโครงการฯ รายงานประจ าปีของโรงเรียน, รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด, รายงานการประเมินคณุภาพโดยหน่วยงานภายนอก 

- ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน 

- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ยม สมุดนเิทศ 

ตัวบ่งชี้ที ่๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ต่อผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

๔ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ย ร้อยละ๗๐ – ๗๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

๓ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 



43 
 

                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ

สถานศึกษา 

๑ เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของ
สถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน  

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- แผนปฏิบัติการประจ าป ีโครงการ กิจกรรม 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน หนังสือเชิญประชุม ใบอนุโมทนา

บัตร 

- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม,รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ., รายงานประจ าปีของ

โรงเรียน 

- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปภาพ สมดุภาพกิจกรรมของโรงเรียน วิดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๖.๘ ผู้บริหารมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเพ่ือการบริหารจัดการ     (๑ คะแนน)  

ประเด็นการพิจารณา 

๑. MS - Word หรือ Word processing  อื่นๆ  
๒. MS - Excel  
๓. PowerPoint หรือ Presentation 
๔. ใช้ Internet 
๕. การรับ-ส่ง E – Mail 

ระดับคุณภาพ 
ระดบั ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้   ๕  รายการ 

๔ ปฏิบัติได้  ๔  รายการ 

๓ ปฏิบัติได้  ๓  รายการ 

๒ ปฏิบัติได้  ๒  รายการ 

๑ ปฏิบัติได้  ๑  รายการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การทดสอบภาคปฏิบัต ิ ผลงานจากการทดสอบ 

 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา (๒๐ คะแนน) น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๒๐ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  มีหลักสูตรการศกึษาปามวัยของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย (เช่น ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคณุวุฒิ) และหลักสตูรผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร

การศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

๓. ความสอดคล้อง/สัมพันธ์ของหัวข้อส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา(เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้สื่อและแหล่ง         

การเรยีนรู ้การประเมินพัฒนาการ การบริหารจดัการหลักสตูร เป็นต้น) 

๔. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา และสรุปผล 

ทุกภาคเรียน และ/หรือทุกป ี

๕. น าผลการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลกัสูตร และ/หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได้ สามารถแนะน าผู้อื่น และเป็นแบบอย่างได้ 

๔ สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได้ และสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 

๓ สถานศึกษาด าเนินการได้ครบท้ัง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได้ 

๒ สถานศึกษาด าเนินการได้ ๓-๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได้ 

๑ สถานศึกษาด าเนินการได้ ๑-๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักาานชัดเจน ตรวจสอบได้ 

วิธีการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมลู  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



45 
 

                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล

เชิงประจักษ ์

- หลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

- รายงานการวิจัย และตดิตามผลการใช้หลักสตูรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

- สรุปผล/รายงานการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม ค าสั่ง ภาพถ่าย หลักาานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

ตัวบ่งชี้ที ่๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

ระบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวัย 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีระบบและกลไกเพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวัยอย่างชัดเจน
โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนนิงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น 

๔ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวัย
อย่างชัดเจน โดยมีการวางแผน ด าเนนิงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

๓ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวัย 
โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น 

๒ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวัย
แต่การด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอน 

๑ สถานศึกษาไม่มีระบบหรือไม่มีกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัด
การศึกษาปามวัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 
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๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ค าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือด าเนินงาน 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรอืแผนปฏิบัติการประจ าป ี(เช่น โครงการประชุม

ผู้ปกครองเด็กปามวัย โครงการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการ

ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ) 

- แผนผัง/แผนภูมิ ระบบและกลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก 

และเข้าใจการจัดการศึกษาปามวยั 

- บันทึกการประชุมคร ูบันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปามวัย บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- เอกสาร/คู่มือ/แนวปฏิบัติของผูป้กครองเด็กปามวัย คู่มือ คณะกรรมการสถานศึกษา 

- แผ่นพับ/แผ่นปลิว ตารางประชาสัมพันธ์ 

- แบบสอบถามความคดิเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปามวัย 

- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา 

การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปามวัย เป็นต้น 

- สมุดบันทึกการนเิทศภายในของห้องเรียน สมุดเยีย่มชั้นเรยีน 

- หลักาานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยให้แกผู่้มสี่วนเกีย่วข้อง 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
มีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดกจิกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้รบั
การยอมรับ ท าให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยอย่างชัดเจน 

๔ 

 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
มีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดกจิกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักรู ้และเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัย  

๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
มีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดกจิกรรมให้ดีขึ้น ท าให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู ้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปามวยั 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปามวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
มีการด าเนินการไม่ครบขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑ สถานศึกษาไม่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปามวัยให้แก่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม สมัภาษณ ์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่น และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรอืแผนปฏิบัติการประจาป ี(เช่น โครงการประชุมผู้ปกครองเดก็

ปามวยั โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ) 

- ค าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือด าเนินงาน 

- รายงานโครงการ รายงานการประชุม/อบรม/ประชุมสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- บันทึกการประชุมคร ูบันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กปามวัย บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- แผ่นพับ/แผ่นปลิว ตารางประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว 

- แบบสอบถามความคดิเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปามวัย 

- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษา การศกึษาดูงาน

ด้านการศึกษาปามวยั การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

- สมุดบันทึกการนิเทศภายในของห้องเรียน สมุดเยี่ยมช้ันเรียน ฯลฯ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความรว่มมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (๔ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

การสร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับปามวยัของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  

 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปามวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไวโ้ดยทุกฝ่ายมสี่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน มีร่องรอยหลักาาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีได ้

๔ สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปามวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไวโ้ดยทุกฝ่ายมสี่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน มีร่องรอยหลักาาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ 

 

 

สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษา และพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับปามวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่
ก าหนดไว้โดยทกุฝา่ยมสี่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน มีร่องรอยหลกัาานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรม 

๒ สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปามวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไว ้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน แต่ขาดร่องรอยหลักาานปรากฏชัดเจน  
ไม่สามารถตรวจสอบได ้

๑ สถานศึกษาไม่มีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสรา้งการมสี่วนรว่มและแสวงหาความร่วมมือกับผูป้กครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปามวัยของสถานศึกษา หรือมีการด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไว ้แต่ขาดการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล หรือมีการก าหนดโครงการ กิจกรรมแต่ขาดร่องรอย 
หลักาาน ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม สมัภาษณ ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร 

หลักาาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/

กิจกรรม ผลการรายงานประจ าปขีองโรงเรียน ระดับปามวัย,แผนการจัดประสบการณ,์ รายงาน

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก,สมดุบันทึกการประชมุผู้ปกครอง บันทึกการประชุมภาคีเครือข่าย

ผู้ปกครอง,รายงานการประชุม ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

 - หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน และบุคคลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
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- รายงานผลการประเมินกิจกรรม โครงการ, าานข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู ้

- เอกสารหลักาานที่แสดงถึงระบบเครือข่ายผู้ปกครอง, ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์ 

- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้ายการจัดกิจกรรมการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 

- เอกสารหลักาานการยกย่อง เชิดชูเกียรต ิเช่น หนงัสือขอบคุณ เกียรติบัตร โลร่างวัล ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

 สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดังนี ้

๑. มีอุปกรณ ์ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน จ านวนเพียงพอ และขนาดเหมาะสมกับเด็ก สะอาด และปลอดภยั 

๒.มีมุมหนังสือ และจ านวนหนังสอืเพียงพอ เหมาะสมกับวัย 

๓. มีพื้นท่ีสนามเด็กเล่น และมีเครือ่งเล่นท่ีเหมาะสม ปลอดภยัส าหรบัเด็ก 

๔. มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาดที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ

เด็ก 

๕. การมีมุมพยาบาลหรือห้องพยาบาลที่สะอาด เหมาะสมในการความให้ช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง ๕ ข้อ  
และมรีะบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๔ สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง ๕ ข้อ  
และมรีะบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓ สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็นการพิจารณาครบท้ัง ๕ ข้อ  

๒ สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็นการพิจารณา ๓-๔ ข้อ  

๑ สถานศึกษาจัดใหม้ีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก ไม่ครบตามประเด็นการพิจารณา  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถามการสัมภาษณ ์ - ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ และ/

หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน หนังสือ สนาม

เด็กเล่น เครื่องเล่น พื้นที่ส าหรับการแปรงฟัน ล้างมือ/ท าความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์

ท าความสะอาด มุมพยาบาลหรือห้องพยาบาล 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- บัญชีวัสด ุทะเบียนครุภณัฑ,์- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้,สมดุรับบริจาค,เอกสารการจดัซื้อ

จัดจ้างของสถานศึกษา,แบบสอบถามความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก 

- สรุปผล/รายงานความต้องการของครูปามวัย ผู้ปกครองเด็ก 
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- บันทึกการประชุม ค าสั่ง ภาพถ่าย,หลักาานอื่นที่เกี่ยวข้อง   ฯลฯ 

 

มาตรฐานที ่๘ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  น้ าหนักคะแนน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. การจัดท ามาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 
๒. ความชัดเจนของมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕  สถานศึกษามีมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห ์มาตราานและ ตัวบ่งช้ีตามที่ 

   กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตราานและตัวบ่งช้ีสะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด  

   โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมี การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตราาน 

   และตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ทุกมาตราานและตัวบ่งช้ีมีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม 

๔  สถานศึกษามีมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห ์มาตราานและ ตัวบ่งช้ีตามที่  

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตราานและตัวบ่งช้ีสะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา        

   ที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่าเปา้หมายแต่ละมาตราาน 

   และตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มาตราานและตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม  

๓   สถานศึกษามีมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์มาตราานและตัวบ่งช้ีตามที่  

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตราานและตัวบ่งช้ีสะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

    ที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตราาน 

    และตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผู้เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ แต่ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มาตราานและตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม  

๒   สถานศึกษามีมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะหม์าตราานและตัวบ่งช้ีตามที่ 

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตราานและตัวบ่งช้ีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ 

    สถานศึกษาไม่เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตราานและตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ 

     ภายนอกรับทราบ ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มาตราานและตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไม่เหมาะสม  

๑   สถานศึกษามาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาไม่ได้เกิดจากการศึกษา วิเคราะหม์าตราานและตัวบ่งช้ีตามที่ 

   กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยมาตราานและตัวบ่งช้ีสะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

   ไม่เด่นชัด รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตราานและตัวบ่งช้ีให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

    รับทราบ ไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 มาตราานและตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่มกีารก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไมเ่หมาะสม 

 

 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานก าหนดมาตราาน

การศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

- การวิเคราะห ์สังเคราะห ์การหลอมรวมเป็นมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

- หลักสูตรการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา /เอกสารมาตราานการศึกษาปามวัยของ

สถานศึกษา  ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ของสถานศกึษา (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการตามข้อรายการ ดังนี ้

๑) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และ

เป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพเด็ก สะท้อนคณุภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝา่ยมสี่วนร่วม 

๒) ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตราานการศึกษาปามวัยของ

สถานศึกษา 

๓) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาทอ้งถิ่นจากท้ังภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

๔) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา เด็ก ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และ

ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 

๕) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม 

๖) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปทีี่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๗) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบตัิการประจ าปไีปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน 
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๘) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นาาน และหรือ

คณะกรรมการสถานศกึษา และหรือ คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๙) น าแผนปฏิบตัิการประจ าปีแตล่ะปสีู่การปฏิบัต ิตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกิจกรรมก าหนดไว ้

๑๐) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ ทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักาานปรากฏชัดเจน ตรวจสอบได้  

๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ แต่ม ี๑ – ๒ ข้อรายการที่มรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความ
ชัดเจน ไมส่ามารถตรวจสอบได้  

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการตามขอ้รายการทั้ง ๑๐ ข้อรายการ แต่ม ี๓ - ๔ ข้อรายการ ที่มรี่องรอยหลกัาานปรากฏที่ยัง
ขาดความชัดเจน ไมส่ามารถตรวจสอบได้  

๒ สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ หรือมี ๕ – ๖ ข้อรายการที่มีร่องรอยหลักาานปรากฏ ท่ียังขาดความ
ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้  

๑ สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง ๑๐ ข้อรายการ หรือมีมากกว่า ๖ ข้อรายการ    ที่ไม่มีร่องรอยหลักาานปรากฏ 
ไม่สามารถตรวจสอบได้  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม/การสมัภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล 

เชิงประจักษ ์

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับ 

  การจัดการศึกษาระดับปามวัย 

- ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน /โครงการ /กิจกรรม 

- รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๒. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย และพรอ้มใช้ 
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบรหิารวิชาการ การบรหิาร 

   งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความรว่มมือของ  

   บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๔  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพรอ้มใช้ 

 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร 

   งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกดิจากความร่วมมือของ 

   บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 

๓  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพรอ้มใช้ 

 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร 

   งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกดิจากความร่วมมือของ 

   บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 

๒  สถานศึกษาก าหนดผูร้ับผดิชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศ ไมเ่ป็นหมวดหมู ่ไม่ถูกต้อง  

   ครอบคลุม ทันสมัย หรือไม่พร้อมใช้ 

 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจในทุกดา้นรวมทั้งงานสนับสนุน 

   อื่น ๆ ไมไ่ด้เกดิจากความร่วมมอืของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 มีการให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 

๑  สถานศึกษาก าหนดผูร้ับผดิชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลสารสนเทศ  ไมเ่ป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกต้อง 

ครอบคลมุ ทันสมัย หรือไม่พร้อมใช้ หรือ 

 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจในทุกดา้น รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน 

ๆ ไมไ่ด้เกดิจากความร่วมมือของบคุลากรที่เกีย่วข้อง  

ไมม่ีการให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ต้องการใช้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม/การสมัภาษณ ์ ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน  
    ร่องรอยการปฏิบัติงาน  
    หรือข้อมูลเชิงประจักษ ์

- การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
- เอกสาร/รูปแบบ การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา 

๑. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปามวัยท้ังระดับบคุคลครบทุกคนและระดับ 
   สถานศึกษาอย่างเป็นระบบอยา่งน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
   โดยทุกมาตราานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ผู้ทรงคณุวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรยีมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๔  สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปามวัย ทั้งระดับบุคคลครบทุกคน 
   และระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
   โดยมาตราานส่วนใหญ ่ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 ผู้ทรงคณุวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 เตรยีมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๓  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปามวัย ทั้งระดับบุคคลเป็นส่วนใหญ่และ 

   ระดับสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

 ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย 

   มาตราานส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

 ผู้ทรงคณุวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 เตรยีมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๒  ก าหนดผูร้ับผิดชอบและดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปามวัย ไม่ครอบคลุมทั้งระดบับุคคล และ 

   ระดับสถานศึกษา 

  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมาตราาน 

    ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมอืท่ีไม่หลากหลายและไมเ่หมาะสม 

  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปามวัยไม่ครอบ    คุลมทั้งระดับบุคคล และ  

  ระดับสถานศึกษา และขาดความเป็นระบบ  

 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราานการศึกษาปามวัยของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมาตราาน 

   ส่วนใหญ่ใช้วิธีการและเครื่องมอืท่ีไม่หลากหลายและไมเ่หมาะสม  

 ไม่มผีู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

 ไม่มีการเตรียมการและไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกัด  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การ

สัมภาษณ ์

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาปามวัย ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปามวัย 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รบัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 

- หลักาานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

- เอกสารสรปุผลการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผลการประเมินคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕  สถานศึกษาน าผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาปามวัย มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ    

   พัฒนา ครอบคลมุภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน 

 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาระดับการศึกษา 

    ปามวัย ของสถานศึกษา 

๔  สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาปามวัย มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ 

    พัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน 

 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาอย่างน้อย ๒ ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาระดับการศึกษา 

   ปามวัยของสถานศึกษา 

๓  สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาปามวัย มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ 

   พัฒนา ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน 

 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาเพียง ๑ ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดทาแผนพัฒนา การจดัการศึกษาระดับการศึกษา  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

   ปามวัย ของสถานศึกษา 

๒  สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   ระดับการศึกษาปามวัย มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเลือกสรรข้อมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา  

   แต่ขาดความครอบคลมุภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน 

 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาเพียง ๑ ปีย้อนหลัง เพื่อการจัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระดับการศึกษา 

   ปามวัย ของสถานศึกษา 

๑  สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   ระดับการศึกษาปามวัย มาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ 

   พัฒนา แต่ขาดความครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน  

 ไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปามวัย ของ  

   สถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก ระดับการศึกษาปามวัย และการน าข้อมูลสารสนเทศจาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปามวัย 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาป ีและเอกสาร รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในและภายนอกระดบัการศึกษาปามวัย 

- ร่องรอยการดาเนินงานเผยแพรผ่ลการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การสรุปและจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

๒. การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนาาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๓. การเผยแพรร่ายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพเด็ก และผลส าเร็จ 

   ของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เป็นแบบอย่างที่ดี สาระส าคัญทุกส่วน 

   ของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

   สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นาาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ บริหาร 

   สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๔  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพเด็กและผลส าเร็จ  

   ของการบริหารจัดการศึกษาอยา่งชัดเจน ตามรปูแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ซึ่งมีสาระส าคัญทุกส่วนของรายงาน 

   ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

   โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นาาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ  

   บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเปดิเผยต่อสาธารณชน  

๓  สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคณุภาพเด็กและ 
   ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด สาระส าคญัโดยภาพรวมของรายงาน 
   ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเรจ็ ช่ือเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
   โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนาาน และหรอืคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ  

   บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๒  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพเด็ก และผลส าเร็จ 
   ของการบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงาน ต้นสังกัดก าหนด สาระส าคัญส่วนใหญ่ของรายงานไม่ครอบคลุมการ 
   ด าเนินงานของสถานศึกษา และสะท้อนความส าเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่  
   เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนนิการ 
 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องบางฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนาาน และหรอืคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ  
   บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

๑  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ที่ไม่สะท้อนคุณภาพเด็ก และ 

   ผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาหรือขาดความชัดเจน  

 สาระส าคัญของรายงานไม่ครอบคลุมการดาเนินงานของสถานศึกษา และไม่สะท้อนความส าเร็จ ช่ือเสียง อัตลักษณ ์
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                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

   และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา หรือ 

ไม่มีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นาาน และหรือคณะกรรมการ สถานศึกษา และหรือคณะ 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  

ไมม่ีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดัท ารายงานประจ าปเีป็น

รายงานประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

- ผู้เกี่ยวข้องในการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปามวัยของ

สถานศึกษา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปามวัย 

- สรุปรายงานประจ าปเีป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปามวัย 

- หลักาานการเผยแพรร่ายงาน  ฯลฯ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี)้ 
มาตรฐานที ่๙ สถานศกึษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

        น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศกึษา (๒.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีขั้นตอนการด าเนินงานสรา้ง และพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด 

๒. การด าเนินการกากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๑ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้้เรยีน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเกิด

กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปามวัยและด าเนินการตามขัน้ตอนตามที่ก าหนด 

๔. การด าเนินการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๓ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕. การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับปามวัย 
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                                                                                                  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้
๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้
๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้
๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และม ี๓-๔ ข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้
๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบตักิารประจ าป ีโครงการ 

กิจกรรมระดบัปามวัย, ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ 

- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน บันทึกรายงานการประชุม 

- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ กิจกรรมปามวัย าานข้อมลูแหล่งเรียนรู ้ทะเบียน

การใช้แหล่งเรียนรู้, เอกสารแสดงขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 

- เอกสารหลักาาน เช่น สารสัมพนัธ ์สารนิทัศน ์ภาพถ่าย แผ่นพับ แถบวิดีทัศน์ การท า

บันทึก แบบสังเกต, ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 

ตัวบ่งชี้ ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 

ครอบครัว ชุมชนและองคก์รท่ีเกี่ยวข้อง (๒.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

              ๑. มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาผ่าน

กิจกรรม สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่งเรียนรูต้่าง ๆภายในสถานศึกษา และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

๒. มีการระบุความรู้ที่จาเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ ๑ มา

แบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
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๓. มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ       ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 

๔. มีการระบุความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อ ๓ มา

แบ่งปันความรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

๕. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู ้และ น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

  ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน  
ไม่สามารถตรวจสอบได ้

๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และม ี๓-๔ ข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน  
ไม่สามารถตรวจสอบได ้

๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกขอ้รายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คร ูเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง  

และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบตักิารประจ าป ี

- โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กปามวัย 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรายชั้นเรยีน และระดบัโรงเรียน 

- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

- หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

- รายงานการประชุม, รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- เอกสารการเผยแพร่ความรู ้เช่น สารนิทัศน ์แผ่นพับ แผ่นปลิว วารสาร แผ่นพบั  

- ป้ายนิเทศการจัดกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี)้ 
มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวัย   

                         น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน ์และจุดเน้นการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศกึษา (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การจัดโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาที่จัดทาข้ึนจาก

การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 

๒. โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกบั ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาระดับปามวัย 

และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผูเ้รียนได้ปฏิบตัิตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างครบถ้วน 

๔. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้นของสถานศึกษาปามวัยที่ไดร้ับการก ากบัติดตาม และ

นิเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๕. สถานศึกษามรีายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กที่บรรลุตามปรัชญา 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักาานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ ๑ ข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน  

ไม่สามารถตรวจสอบได ้

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และ มี ๒ ข้อรายการมีร่องรอยหลักาานปรากฏ ท่ียังขาดความชัดเจน  

ไม่สามารถตรวจสอบได ้

๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และม ี๓- ๔ ข้อรายการมีรอ่งรอยหลักาานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน  

ไม่สามารถตรวจสอบได ้
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๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และทุกข้อรายการมรี่องรอยหลักาานปรากฏ    ที่ยังขาดความชัดเจน  

ไม่สามารถตรวจสอบได ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบตักิารประจ าปีระดับ

ปามวัย, โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการจดัการศึกษาปามวัย 

- สรุปผลการนเิทศติดตามผลการด าเนินงาน 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ 

- รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปามวัย  ฯลฯ 
 

ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจดุเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ด าเนินงานบรรลตุาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย และ

มีร่องรอยหลักาานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๔ เด็กร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ด าเนินงานบรรลตุามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย และมี

ร่องรอยหลักาานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๓ เด็กร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ด าเนินงานบรรลตุามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย และมี

ร่องรอยหลักาานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๒ เด็กร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ด าเนินงานบรรลตุามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย และมี

ร่องรอยหลักาานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

๑ เด็กน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ด าเนินงานบรรลตุามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปามวัย 

และมรี่องรอยหลักาานปรากฏที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์  ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูกรรมการสถานศึกษา เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษาระดับปามวัย 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- รายงานประจ าปีที่แสดงให้เห็นถงึการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและผลความส าเร็จ

ของการด าเนินงานท่ีปรากฏสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน ์เป้าหมาย และจดุเน้นของ

สถานศึกษาระดับปามวัย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมปามวัย และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสถานศึกษาระดับปามวัย 

- หลักาานที่แสดงถึงการยอมรับวา่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน

สถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับปามวัย เช่น รางวัล เกียรติบตัร โล่

ประกาศเกยีรตคิุณ เป็นต้น 

- ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและ

ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมปามวัย  ฯลฯ 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การศึกษา วิเคราะห ์และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของตน้สังกัดตามแนวทางปฏริูปการศึกษาแนวทางการ

จัดการศึกษาปามวัยในการจดัทาแผนงาน โครงการกิจกรรมพิเศษปามวัย 

๒. การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓. โครงการ กิจกรรมพิเศษปามวยัเด่นชัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย ๒ โครงการ

หรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา 

๔. การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษปามวยั เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง ๓ ปี 

๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้องต่อการด าเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรมพิเศษปามวัย 

๖. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอยา่งต่อเนื่อง 

๗. การสรุปโครงการ กิจกรรมพเิศษท่ีแสดงให้เห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษปามวยัตอบสนอง

นโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ สถานศึกษาด าเนินการได้เด่นชัดท้ัง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจนสามารถตรวจสอบได ้และทุกโครงการ กิจกรรม

พิเศษปามวัยมีพัฒนาการเมื่อเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

๔ สถานศึกษาด าเนินการได้เด่นชัด ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักาานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และบางโครงการ กิจกรรม

พิเศษปามวัยมีพัฒนาการ 

๓ สถานศึกษาด าเนินการได้ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักาานสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สมบูรณ ์และบางโครงการ กิจกรรม

พิเศษปามวัยมีพัฒนาการ 

๒ สถานศึกษาด าเนินการได้ทั้ง ๗ ข้อ มีร่องรอยหลักาานไม่ชัดเจน ไมส่ามารถตรวจสอบได ้

๑ สถานศึกษาด าเนินการไดไ้ม่ครบท้ัง ๗ ข้อ และไมม่ีร่องรอยหลักาาน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูกรรมการสถานศึกษา เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักาาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

- หลักาาน ร่องรอยการวิเคราะหน์โยบายของต้นสังกัด ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพื่อการจัดท าแผนงาน โครงการพิเศษ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา, แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- โครงการกิจกรรมพิเศษระดับปามวัย, ข้อมูลจากการนิเทศตดิตามผลการดาเนินงาน 

- รายงานสรุปการประเมนิโครงการหรือรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

- รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการพัฒนาการจดัประสบการณ์ที่ดรีะดับปามวัย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัยบรรลตุามเป้าหมาย 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนรว่มและพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมพเิศษระดับปามวัย 

๓. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัย เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคณุค่า

แก่สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
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๕  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัย บรรลเุป้าหมายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 บุคลากรในสถานศึกษามสี่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

๔  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัย บรรลเุป้าหมายร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

 บุคลากรในสถานศึกษามสี่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบ สถานศึกษา 

๓  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัย บรรลเุป้าหมายร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

 บุคลากรในสถานศึกษามสี่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

๒  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๕๐ –๕๙ 

 บุคลากรในสถานศึกษามสี่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

๑  สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษระดับปามวัย บรรลุเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ผลที่เกดิขึน้จากการด าเนินงานเกิดประโยชนเ์ป็นแบบอย่างและสรา้งคณุค่าแกส่ถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมลู 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ ์ ผู้บริหาร ครู เด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผูเ้กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

๒. การตรวจเอกสารหลักาาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักาาน ร่องรอยการวิเคราะห์นโยบายต้นสังกัด ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อจัดท าแผนงาน

โครงการพิเศษระดับปามวัย 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา, แผนปฏิบตักิารประจ าปี,โครงการ 

กิจกรรมระดบัปามวัย, สรุปผลการประเมินโครงการระดับปามวัย 

- ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจคร ูผู้บริหาร เด็ก หรือผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรมระดับปามวัย,รายงานผลการพัฒนาการจดัประสบการณ์ที่ดรีะดับปามวัย 

- สรุปรายงานวเิคราะห์เด็กรายบคุคล, สารนิทัศน ์ ฯลฯ 
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๑) ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดบัคุณภาพตามตัวบ่งช้ีของมาตราาน

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับขั้นพื้นาาน   

๒) เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ  ระดับตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 

๒.๑ คะแนน ๐.๕  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๑๐ ปรับปรุง 

๒ ๐.๒๐ พอใช้ 

๓ ๐.๓๐ ด ี

๔ ๐.๔๐ ดีมาก 

๕ ๐.๕๐ ดีเยี่ยม 

๒.๒ คะแนน ๑  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๒๐ ปรับปรุง 

๒ ๐.๔๐ พอใช้ 

๓ ๐.๖๐ ด ี

๔ ๐.๘๐ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๕ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๒.๓ คะแนน ๑.๕  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๓๐ ปรับปรุง 

๒ ๐.๖๐ พอใช้ 

๓ ๐.๙๐ ดี 

๔ ๑.๒๐ ดีมาก 

๕ ๑.๕๐ ดีเยี่ยม 

๒.๔ คะแนน ๒  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๔๐ ปรับปรุง 

๒ ๐.๘๐ พอใช้ 

๓ ๑.๒๐ ดี 

๔ ๑.๖๐ ดีมาก 

๕ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

 

๒.๕ คะแนน ๒.๕  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๕๐ ปรับปรุง 

๒ ๑.๐๐ พอใช้ 

๓ ๑.๕๐ ด ี

๔ ๒.๐๐ ดีมาก 

๕ ๒.๕๐ ดีเยี่ยม 

๒.๖ คะแนน ๓  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๖๐ ปรับปรุง 

๒ ๑.๒๐ พอใช้ 

๓ ๑.๘๐ ด ี

๔ ๒.๔๐ ดีมาก 

๕ ๓.๐๐ ดีเยี่ยม 
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๒.๗ คะแนน ๔  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๘๐ ปรับปรุง 

๒ ๑.๖๐ พอใช้ 

๓ ๒.๔๐ ด ี

๔ ๓.๒๐ ดีมาก 

๕ ๔.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

๓) เกณฑ์การพิจารณาระดบัคุณภาพ ระดับมาตราาน รายดา้น และระดับสถานศึกษา แบ่งเป็น ๕ ระดับ 

๓.๑ คะแนน ๕  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๒.๕๐ ปรับปรุง 

๒ ๒.๕๑ – ๓.๐๐ พอใช้ 

๓ ๓.๐๑ – ๓.๕๐ ดี 

๔ ๓.๕๑ – ๔.๐๐ ดีมาก 

๕ ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

 

๓.๒ คะแนน ๗  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๓.๕๐ ปรับปรุง 

๒ ๓.๕๑ – ๔.๒๐ พอใช้ 

๓ ๔.๒๑ – ๕.๙๐ ด ี

๔ ๔.๙๑ – ๕.๖๐ ดีมาก 

๕ ๕.๖๑ – ๗.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๓ คะแนน ๑๐ คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๕.๐๐ ปรับปรุง 

๒ ๕.๐๑ – ๖.๖๐ พอใช้ 
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๓ ๖.๐๑ – ๗.๐๐ ด ี

๔ ๗.๐๑ – ๘.๐๐ ดีมาก 

๕ ๘.๐๑ – ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๔ คะแนน ๑๑  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๕.๕๐ ปรับปรุง 

๒ ๕.๕๑ – ๖.๖๐ พอใช้ 

๓ ๖.๖๑ – ๗.๗๐ ด ี

๔ ๗.๗๑ – ๘.๘๐ ดีมาก 

๕ ๘.๘๑ – ๑๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๕ คะแนน ๒๐  คะแนน 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 
๑ ๐.๐๐ – ๑๐.๐๐ ปรับปรุง 
๒ ๑๐.๐๑ – ๑๒.๐๐ พอใช้ 
๓ ๑๒.๐๑ – ๑๔.๐๐ ด ี
๔ ๑๔.๐๑ – ๑๖.๐๐ ดีมาก 
๕ ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

๓.๖ คะแนน ๒๑  คะแนน 
ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ ปรับปรุง 
๒ ๑๐.๕๑ – ๑๒.๖๐ พอใช้ 
๓ ๑๒.๖๑ – ๑๔.๗๐ ด ี
๔ ๑๔.๗๑ – ๑๖.๘๐ ดีมาก 
๕ ๑๖.๘๑ – ๒๑.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๗ คะแนน ๓๘  คะแนน 
ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 
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๑ ๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ ปรับปรุง 
๒ ๑๙.๐๑ – ๒๒.๘๐ พอใช้ 
๓ ๒๒.๘๑ – ๒๖.๖๐ ด ี
๔ ๒๖.๖๑ – ๓๐.๔๐ ดีมาก 
๕ ๓๐.๔๑ – ๓๘.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๘ คะแนน ๕๒  คะแนน 
ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๒๖.๐๐ ปรับปรุง 
๒ ๒๖.๐๑ – ๓๑.๒๐ พอใช้ 
๓ ๓๑.๒๑ – ๓๖.๔๐ ด ี
๔ ๓๖.๔๑ – ๔๑.๖๐ ดีมาก 
๕ ๔๑.๖๑ – ๕๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๙ คะแนน ๖๗  คะแนน 
ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๓๓.๕๐ ปรับปรุง 
๒ ๓๓.๕๑ – ๔๐.๒๐ พอใช้ 
๓ ๔๐.๒๑ – ๔๖.๙๐ ด ี
๔ ๔๖.๙๑ - ๕๓.๖๐ ดีมาก 
๕ ๕๓.๖๑ – ๖๗.๐๐ ดีเยี่ยม 

๓.๑๐ คะแนน ๑๐๒  คะแนน (คะแนนรวมระดับการศึกษาปามวัย) 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 

๑ ๐.๐๐ – ๕๑.๐๐ ปรับปรุง 

๒ ๕๑.๐๑ – ๖๑.๒๐ พอใช้ 

๓ ๖๑.๒๑ – ๗๑.๔๐ ด ี

๔ ๗๑.๔๑ – ๘๑.๖๐ ดีมาก 

๕ ๘๑.๖๑ – ๑๐๒.๐๐ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

๓.๑๑ คะแนน ๑๑๐  คะแนน (คะแนนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน) 

ระดับ ค่าคะแนน คุณภาพ 
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๑ ๐.๐๐ – ๕๕.๐๐ ปรับปรุง 

๒ ๕๕.๐๑ – ๖๖.๐๐ พอใช้ 

๓ ๖๖.๐๑ – ๗๗.๐๐ ด ี

๔ ๗๗.๐๑ – ๘๘.๐๐ ดีมาก 

๕ ๘๘.๐๑ – ๑๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
 

๔) การสรุปภาพรวมของสถานศกึษา ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตราานหารด้วยจ านวนมาตราานทั้งหมด 

๕) เกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดังนี ้
๕.๑  สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี (เท่ากับหรือสูงกว่า ๒.๕๑ ในระบบ ๕ 

คะแนน) 

๕.๒  สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๔ ใน ๕  ของมาตราานท่ีประเมิน  

          ๕.๒.๑ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนาาน ได้มาตราานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๑๒ มาตราาน ใน ๑๕ มาตราาน 

          ๕.๒.๒ ระดับการศึกษาปามวัย ไดม้าตราานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า ๙ มาตราาน ใน ๑๑ มาตราาน 

๕.๓  สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปรบัปรุง 

เกณฑ์การสรุปผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ค่าเฉลี่ย ระดับคณุภาพ แปลความหมาย 

๐.๐๐ – ๒.๕๐ ๑ ปรับปรุง 

๒.๕๑  - ๒.๙๙ ๒ พอใช้ 

๓.๐๐ – ๓.๗๔ ๓ ด ี

๓.๗๕ – ๔.๔๙ ๔ ดีมาก 

๔.๕๐ – ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กรมวิชาการ. ๒๕๔๗. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
                พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย 

(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย) 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนาาน, สานักงาน. ๒๕๔๙. แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูก่าร 

ปฏิบัต.ิ พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  
ประเวศ วะส.ี ๒๕๓๗. การพัฒนาการศึกษาในอนาคต ในแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต. กรุงเทพฯ :  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  
รับรองมาตราานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สานักงาน . ๒๕๕๔. คู่มือการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔.  
กรุงเทพฯ : บริษัทแม็ทช์พอยท์.  

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ๒๕๔๖. หลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว.  
________, กระทรวง. ๒๕๕๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน.์ ๒๕๔๑. วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส านักวิชาการและมาตราานการศกึษา. ๒๕๔๙. แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

ของสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
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สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 

 ประกอบด้วย.. 
           ๑.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
           ๒.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
           ๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
           ๔. กินอาการสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจดัสีฉดูฉาด 
           ๕. งดบุหรี่ สรุา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ 
           ๖. สร้างความสมัพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
           ๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
           ๘. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าป ี
           ๙. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
        ๑๐.  มีส านึกต่อส่วนรวม รว่มสร้างสรรค์สังคม 
  แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นาานตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

  (๑) อาบน้ าให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 

  (๒) สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

  (๓) ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ 

  (๔) ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน 

  (๕) จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ 

๒. รักษำฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่ำงถกูต้อง 

  (๑) ถูฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหาร 

  (๒) หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟ่ี เป็นต้น 
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  (๓) ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

  (๔) แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน 

  (๕) ห้ามใช้ฟันกัด ขบเคี้ยวของแข็ง 

 ๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 

  (๑) ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้ง 

 ๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด  

  (๑) เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย 

  (๒) กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหาร และใส่ในภาชนะที่สะอาด 

  (๓) กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ 

  (๔) ไม่กินอาหารที่ใส่สี มีสารอันตราย เช่น สีย้อมผ้า ยากันบูด ผงชูรส  เป็นต้น 

  (๕) กินอาหารให้เป็นเวลา 

  (๖) กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ 

  (๗) ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว  

  (๘) หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัดเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง 

  (๙) หลีกเลี่ยงของกินเล่น 

 ๕. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ 

  (๑) งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน 

  (๒) สร้างเสริมค่านิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม  

 ๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

  (๑) สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันท างานบ้าน 

  (๒) มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในครอบครัว 

  (๓) มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครองครัวเมื่อมีปัญหา 
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  (๔) เผื่อแผ่น้ าใจไมตรีให้กับสมาชิกในครอบครัว 

  (๕) มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์และพักผ่อนภายในครอบครัว 

 ๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 

  (๑) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน  

  (๒) ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในท่ีสาธารณะ  

 ๘. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี 

  (๑) ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง 

  (๒) ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย 

  (๓) เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายอย่างสนุกสนาน 

  (๔) ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  

๙. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

  (๑) พักผ่อนให้เพียงพอ 

  (๒) เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลายโดยการปรึกษาผู้ใกล้ชิด 

          ที่ไว้ใจได้หรือเข้าหาสิ่งบันเทิงใจ เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น 

  (๓) ช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา 

 ๑๐. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

           (๑) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

           (๒) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ า สัตว์ป่า เป็นต้น 

           (๓) ทิ้งขยะในท่ีรองรับ 

           (๔) หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น 

           (๕) มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
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   (๖) มีการก าจัดน้ าทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


