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ส่วนที่ ๑ 

ประวัติ ที่ต้ัง และขนาดของโรงเรียน 

 

  โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔  ถนนรอบเวียง  ต  าบลสวนดอก  

อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง  เร่ิมเปิดท าการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีเน้ือที่ทั้งหมด ๑ ไร่ ๓ งาน 

๙๔ ตารางวา เปิดท าการสอนในระดบัชั้นก่อนอนุบาล และอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ โดยมีคณะผูบ้ริหารโรงเรียน 

ดงัน้ี 

 ๑) นางสาวเจนจิรา ฮัน่เกียรติพงษ ์ ผูรั้บใบอนุญาต 

 ๒) นางสาวสุทธนา ฮัน่เกียรติพงษ ์ ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ 

 ๓) นายทว ี  ไชยจกัร  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

 ๔) นางสาวทิณรา ชุ่มวงค ์  รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปฯ 

 ๕) นางวนิดา  รวมจิตร รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการฯ 

 ๖)นางสาวโชติรัตน์ วงศน์นัตา รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนฯ 

๗)นางสาวกชพรรณ ตีรณวฒันากูล รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาฯ                                                      

 โดยโรงเรียนมีครู จ านวน ๒๒ คน ครูพีเ่ล้ียง จ  านวน ๑๘ คน คนงาน จ านวน ๗ คน บุคคลากร  ๔  

คน  รวมมีจ านวนบุคลากรทั้งส้ิน ๕๑ คน ท าการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาล

พนิิจวทิยา ล าปาง ใชอ้กัษรยอ่ว่า “อ.พ.ว.” มีเคร่ืองหมายโรงเรียนเป็นสัญลกัษณ์รูปดอกบวั ลอ้มรอบดว้ย

ตราของโล่ ตรงปลายด้านล่างมีขอ้ความบรรจุอยูด่้านในว่า “ประพฤติ มีวินัย ใฝ่ศึกษา” เป็นปรัชญาของ

โรงเรียน และระบุปีพทุธศกัราชที่เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนเดิม คือ ปีพทุธศกัราช ๒๔๘ 
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แผนที่โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนัเเรียนและบุลลาเร 

นัเเรียน 

ตารางที่ ๑ ขอ้มูลนกัเรียนตามระดบัชั้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส ารวจ ณ วนัที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ้มูล 
จ านวนหอ้งเรียน 

(หอ้ง) 

จ านวนนกัเรียนรวม 

ชาย – หญิง (คน) 
หมายเหตุ 

เตรียมอนุบาล ๓   

อนุบาลปีที่ ๑ ๕ ๑๒๔  

อนุบาลปีที่ ๒ ๕ ๑๕๙  

อนุบาลปีที่ ๓ ๕ ๑๘๓  

รวม ๑๘ ๔๖๖  

 



3 

 

 

บุลลาเร 

ตารางที่ ๒ ขอ้มูลบุคลากรแยกตามเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ขอ้มูล 
จ านวนบุคลากร 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ครูประจ าการ ๑ ๒๙ ๓๐  

ครูอตัราจา้ง - ๑๔ ๑๔  

คนงาน ๑ ๖ ๗  

รวม ๒ ๔๙ ๕๑  

 

สภาพชุมชน 

  โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง บา้นเรือนใกลเ้คียงเป็นร้านคา้   

ต่าง ๆ บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนมีสภาพความเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง อาชีพของบุคคลส่วนใหญ่มีอาชีพ

คา้ขาย และรับจา้ง มีศาสนาที่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ มีศาสนาสถาน คือ วดัเมืองศาสน์ ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้ง

ของโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไดมี้การร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนากบัทางวดัเมืองศาสน์ 

 

สัญลัเษณ์ประจ าโรงเรียน 

  สญัลกัษณ์ประจ าโรงเรียน คือ สญัลกัษณ์รูปดอกบวั มีความหมาย คือ ดอกบวัซ่ึงถือว่าเป็น

ดอกไม้ที่ชาวพุทธเอาไวบู้ชาพระ แม้ว่าดอกบวัจะเกิดจากโคลนตม แต่สามารถเบ่งบานพน้น ้ าได้อย่าง

สวยงาม ขาวสะอาดดงัค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ในเร่ือง “บวัส่ีเหล่า” สามารถเปรียบเทียบได้

จากการจดัการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้เจริญเติบโตและ

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสงัคม และประเทศชาติ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความพร้อมในการศึกษาระดบั

ที่สูงขึ้นต่อไป 
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  สญัลกัษณ์ขอบโล่ที่ลอ้มรอบดอกบวัตรงปลายแหลมดา้นล่างมีโบวผ์กูอยูใ่หค้วามหมายว่า 

เป็นโรงเรียนที่มีการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดีเยีย่ม มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

สภาพเารจัดเารสอนในปัจจุบัน 

  ปัจจุบนัโรงเรียนไดด้ าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

โดยหลกัสูตรไดก้ าหนดปรัชญาการจดัการศึกษาและอบรมเล้ียงดูเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี บนพื้นฐานการอบรม

เล้ียงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคลอ้งต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนตาม

ศกัยภาพ และภายใตบ้ริบทสงัคม วฒันธรรมที่เด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจเพื่อ

สร้างรากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 

  ทางโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ไดมี้การวิเคราะห์และปรับเน้ือหาให้หลักสูตร

สอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชน แล้วจึงน ามาจดัการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกับปรัชญาและ

นโยบายของโรงเรียน ผลจากการวิเคราะห์หลกัสูตรไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการจดัท าก าหนดการสอนและ

แผนการจดัประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด 

 

ปรัชญาและล าขวัญของโรงเรียน 

  โรงเรียนมีปรัชญาและเป้าหมายในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดให้มีการจัดการศึกษาและส่งเสริมอบรมเล้ียงดูที่เป็นประโยชน์ต่อ

พฒันาการของเด็ก ดงันั้นทางโรงเรียนจึงไดก้ าหนดปรัชญาและค าขวญัของโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นตวัก าหนด

ทิศทางและเป้าหมายในการบริหารต่อไป 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง 

   “ ประพฤติดี มีวนิยั ใฝ่ศึกษา” 
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ล าขวัญของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง 

“ วนิยัเด่น เนน้วชิา รักษาส่ิงแวดลอ้ม เพยีบพร้อมคุณธรรม” 

นโยบายของโรงเรียน 

  โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีพฒันาการครบทุกด้าน มีสุขภาพ

อนามยัที่สมบูรณ์ แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี ร่าเริง แจ่มใส สนับสนุนให้ครูและบุคลากรของทางโรงเรียนไดมี้

การก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีความมุ่งมัน่ในการดูแลและให้การศึกษาแก่

ผูเ้รียนโดยไม่ละเลยคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารจดัการในรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีความเป็นทอ้งถ่ิน 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

  ส่งเสริมพฒันาการ 

  สร้างรากฐานคุณธรรม 

  น าภูมิปัญญา 

 

พันธเิจของโรงเรียน 

 ๑) จดักระบวนการเรียนรู้โดยยดึเด็กเป็นส าคญั ใหเ้ด็กเกิดพฒันาการครบทั้ง ๔ ดา้น 

              ตามศกัยภาพ 

 ๒) จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผา่นการเล่นอยา่งหลากหลาย 

 ๓) ส่งเสริมทกัษะดา้นการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 

 ๔) ปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม เพือ่ใหเ้ด็กรู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

๕) จดัหาส่ือและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ในชุมชนเพือ่ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
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ภาระงานของโรงเรียนประเอบด้วย 

  ๑) งานฝ่ายงบประมาณการเงิน - ธุรการ 

  ๒) งานฝ่ายบริหารทัว่ไปและอาคารสถานที่ 

  ๓) งานฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ 

  ๔) งานฝ่ายพฒันาและส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 

  ๕) งานฝ่ายกิจการนกัเรียนและชุมชนสมัพนัธ ์

 

แผนงบประมาณปีเารศึเษา ๒๕๕๕ 

รายรับ/ปี 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
รายจ่าย/ปี 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

๑. รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา ๙๔๕,๒๕๖.๐๐ ๑. ฝ่ายงบประมาณการเงินฯ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. รายไดเ้งินอุดหนุนจาก ศธ. ๓,๔๐๗,๒๑๕.๙๐ ๒. ฝ่ายบริหารทัว่ไปฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓. รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ๑,๙๖๔,๒๐๐.๐๐ ๓. ฝ่ายวชิาการและประกนัฯ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๔. ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาฯ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๕. ฝ่ายกิจการนกัเรียนฯ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรับ ๖,๓๑๖,๖๗๑.๙๐ รวมจ่าย ๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ 
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ฝ่ายงบประมาณเารเงิน – ธุรเาร 

บุคลากรฝ่ายงบประมาณการเงิน - ธุรการ 

 ๑) นางสาวสุทธนา ฮัน่เกียรติพงษ ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายงบประมาณการเงิน –      

                        ธุรการ 

 ๒) นางสาวภานุมาศ ศิริจนัทนนัทร์  ธุรการ  

 ๓) นางสาววรรณิศา เป้ียแปง   บญัชี 

 ๔)นางสาวโกลญัญา ใจเมตตา  การเงิน 

 

หนา้ที่รับผดิชอบของฝ่ายงบประมาณการเงิน - ธุรการ 

 ๑) รับสมคัรเด็กเขา้เรียนทุกระดบัชั้น 

 ๒) ใหค้วามร่วมมือกบัผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรของโรงเรียน 

 ๓) จดัท าทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนนกัเรียน และทะเบียนครู ใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

 ๔) ควบคุมงานสารบรรณของโรงเรียน 

 ๕) จดัท าค  าสัง่การปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ๖) จดัท างบประมาณประจ าปี 

 ๗) จดัหา และควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุ – ครุภณัฑ ์

 ๘) ประสานงานดา้นธุรการกบัหวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ และครูผูส้อน 

 ๙) จดัท าบญัชีควบคุมและตรวจสอบเก่ียวกบัรายจ่าย 

 ๑๐) ควบคุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน 

 ๑๑) จดัท าหลกัฐานการรับ – จ่ายเงินของโรงเรียน 
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 ๑๒) ติดตามทวงถามค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ๑๓) ขออนุมติัผูบ้ริหารในเร่ือง การเบิกจ่าย การจดัซ้ือ การจดัจา้ง 

 ๑๔) ดูแลงานสวสัดิการต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียน 

 ๑๕) จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติั นกัเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 

 ๑๖) ปฏิบตัิงานตามที่ ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ มอบหมาย 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและอาลารสถานที่ 

บุคลากรฝ่ายบริหารทัว่ไปและอาคารสถานที่ 

 ๑)นางสาวทิณรา ชุ่มวงค ์    รักษาการผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไปและอาคาร 

                                                    สถานที่ 

 ๒) นางสาววาลิกา ตะ๊รังษี 

 ๓) นางณัฐสิตา  ซา้ยยศ    

 ๔) นางจนัทร์จิรา แสงเงางาม 

 ๕) นางสาวจินดา อริยะเครือ 

 ๖) นางสาวรัตนา ช่ืนเมือง 

 ๗) นางหน่ึงฤทยั  วงศน์นัตา 

 ๘) นางสาวพรพรรณ อภิพทุธิกุล 

 ๙) นางรัตนาภรณ์ อรรถวนั 

 ๑๐) นางสาวจินดารัตน์ หาญรัตนกุลชยั 

 ๑๑) นางสาวโชติรส วงคน์นัตา 
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หนา้ที่รับผดิชอบของฝ่ายบริหารทัว่ไปและอาคารสถานที่ 

 ๑) รับค าสั่งและถือปฏิบติัตามก าหนดนโยบายดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการงานบริหารการจดัการของ

โรงเรียน 

 ๒) สนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นทรัพยากร งบประมาณ เพื่อการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกใน

ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 ๓) ประสานงานในการจดัสถานที่ในการจดัพธีิการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ๔) ควบคุมดูแลรับผดิชอบอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคภายในบริเวณโรงเรียน 

 ๕) จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ งจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ือ และ

โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

 ๖) ควบคุมดูแลดา้นอาหาร และโภชนาการ เพื่อให้เกิดสุขอนามยั ความสะอาด และปลอดภยัต่อ

การบริโภค โดยมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของเด็ก 

 ๗) จดัแบ่งหนา้ที่ใหบุ้คลากรของอาคารสถานที่ และร่วมกนัรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงเรียนให้

อยูใ่นสภาพที่ดี และปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

 ๘) ควบคุมดูแลความปลอดภยัโดยทัว่ไปในโรงเรียน สนามเด็กเล่น ของเล่น ลานเอนกประสงค ์

ฯลฯ รวมทั้งใหก้ารรักษาพยาบาลเบื้องตน้หากเกิดอาการเจบ็ป่วยหรือมีอุบติัเหตุ 

 ๙) ปฏิบตัิงานตามที่ ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ มอบหมาย 
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ฝ่ายวิชาเารและประเันลุณภาพ 

บุคลากรฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ 

 ๑)  นางวนิดา  รวมจิตร รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและ 

ประกนัคุณาภาพ 

 ๒) นางสาวศรัญญา จนัทร์อินตา 

 ๓) นางปรียา  กองพรหม 

 ๔) นางสาวอรจิรา ใจใส     

 ๕) นางสาวปุณยาพร รักสีขาว 

 ๖) นางสาวสนธยา อวดเขตต ์

 ๗) นางสาวสุพชัรินทร์ เอ่ียมละออ 

  

หนา้ที่รับผดิชอบของฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ 

 ๑) ดูแลควบคุมดา้นนโยบายและแผนงานที่เก่ียวขอ้งกบังานวชิาการ 

๒) วางแผนการด าเนินงานดา้นวชิาการใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของโรงเรียน 

 ๓) ควบคุม ก ากบั ดูแลการปฏิบติัหนา้ที่การสอนของครูทุกระดบัชั้น 

 ๔) ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครอง เพือ่ด าเนินการแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอนใหก้บัเด็กที่มีปัญหา 

 ๕) ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานวชิาการ 

 ๖) จดัแผนงานและปฏิทินการปฏิบตัิงานของฝ่ายวชิาการ 

 ๗) บริหารงานดา้นวชิาการ และควบคุมดูแลการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 

 ๘) ด าเนินการประชุมเพือ่เตรียมการศึกษาและสภาพปัญหาของแต่ละระดบัชั้น 
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 ๙) ประสานงานการจดัตารางเรียนในแต่ละระดบัชั้น 

 ๑๐) พจิารณาหนงัสือแบบเรียนในแต่ละระดบัชั้น 

 ๑๑) ดูแลจดัท าป้ายนิเทศ 

 ๑๒) นิเทศการสอนร่วมกบัผูช่้วยทุกฝ่ายและคณะครู 

 ๑๓) ตรวจแผนการจดัประสบการณ์ 

 ๑๔) ด าเนินการวดัผลและประเมินผลครูและเด็ก 

 ๑๕) ส่งเสริมและน าเทคนิควธีิการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใชด้ าเนินงานทางวชิาการ 

 ๑๖) จดัใหมี้การพฒันาความรู้ทางวชิาการแก่บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสมัมนา 

ศึกษาดูงาน 

 ๑๗) สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานฝ่ายวชิาการ 

 ๑๘) ปฏิบติังานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบ และกฎระเบียบของโรงเรียนรวมทั้งการดูแลเด็กให้อยู่

ภายใตก้ฎระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

 ๑๙) ปฏิบตัิงานตามที่ ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ มอบหมาย 
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ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมลุณภาพผู้เรียน 

บุคลากรฝ่ายพฒันาและส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 

๑)นางกชพรรณ  ตีรณวฒันากูล     รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและส่งเสริม 

                                                   คุณภาพผูเ้รียน        

 ๒) นางปิยะมาศ  ยาพฒุสืบ 

 ๓) นางสาวยวุรีย ์คนฟู  

 ๔) นางสาวจิราวรรณ วฒันสมบูรณ์ 

 ๕) นางสาวสุรารัตน์ มอยบุญ 

 ๖) นางพชัรีพร  วฒันา   

 

หนา้ที่รับผดิชอบของฝ่ายพฒันาและส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 

 ๑) จดัใหค้รูผลิตส่ือและหาส่ือการเรียนการสอนให้ครูน าไปใช ้โดยเป็นการผลิตส่ือจากวสัดุเหลือ

ใชห้รือวสัดุในทอ้งถ่ิน 

 ๒) ดูแลสอดส่องความประพฤตินกัเรียนใหเ้ป็นไปในทางที่ถูกตอ้งดีงามทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

 ๓) ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก 

 ๔) ส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมในรูปแบบการประกวดมารยาท การประกวดโรงเรียนสะอาด 

เป็นตน้ 

 ๕) ส่งเสริมดา้นศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์ของเด็ก 

 ๖) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการเป็นผูน้ าทั้งในหรือนอกโรงเรียน 

 ๗) ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ การฝึกเด็กเขา้ร่วมแข่งขนั 
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 ๘) จดัส่งเสริมพฒันาการดา้นสุขอนามยั สุขนิสยั ของผูเ้รียน 

 ๙) ปฏิบตัิงานตามที่ ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ มอบหมาย 

 

ฝ่ายเิจเารนัเเรียนและชุมชนสัมพนัธ์ 

บุคลากรฝ่ายกิจการนกัเรียนและชุมชนสมัพนัธ ์

 ๑)นางสาวโชติรัตน์ วงศน์นัตา รักษาการผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนและชุมชนสมัพนัธ ์

 ๒) นางสาววชิรา จะงาม  

 ๓) นางสาวปวณีา เครือจนัทร์ 

 ๔) นางสาวกลัยารัตน์ ปัญญาภู 

 ๕) นางสาวสินีนาฎ วรรณา    

 ๖) นางสาวจุฬารัตน์ วรรณา    

 

หนา้ที่รับผดิชอบของฝ่ายกิจการนกัเรียนและชุมชนสมัพนัธ ์

 ๑) จดัท าทะเบียนรายการหนงัสือในหอ้งสมุด 

 ๒) รับผดิชอบงานดา้นกิจการนกัเรียน/โครงการพเิศษนอกจากระบุไวใ้นแผนการปฏิบติังาน 

 ๓) ถ่ายภาพและจดัเก็บภาพ ในแต่ละกิจกรรมภายในโรงเรียน รวมทั้งข่าวสารของโรงเรียนจาก

หนงัสือพมิพ ์

 ๔) ประสานงานกบัผูบ้ริหารในการจดักิจกรรมต่าง ๆ และดูแลเร่ืองบอร์ดต่าง ๆ 

 ๕) ติดตามประสานงานการจดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

 ๖) จดัท าโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอ้งสมุด 
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 ๗) ประสานงานเก่ียวกบังานดา้นอาคารสถานที่ 

 ๘) ควบคุมงานประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 

 ๙) ปฏิบตัิงานตามที่ ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ, ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ มอบหมาย 
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ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานสถานศึเษา ระดับเารศึเษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใชเ้ม่ือ วนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบดว้ย อุดมการณ์ หลกัการ
จดัการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา เพือ่ใหส้ะดวกสู่การน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โรงเรียนชุมชนวดับา้นดงจึงไดจ้ดัท าค  าอธิบายและ
ระดับคุณภาพพร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั เพื่อให้คณะครู และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป 

 
มาตรฐานสถานศึเษา ระดับเารศึเษาปฐมวัย 
เพื่อให้การน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวยัสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลใน

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
จดัท าค  าอธิบายและระดบัคุณภาพ พร้อมทั้งเกณฑก์ารผ่านมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อให้สถานศึกษา 
ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ของการศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษาต่อไป  

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั แบ่งเป็น ๕ ด้าน มี ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตวับ่งช้ี แต่ละมาตรฐานมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีที่ครอบคลุมและให้น ้ าหนักความส าคญักบักระบวนการบริหารและการจดัการ ร้อยละ ๘๐ 
ส่วนผลของการบริหารและการจดัการคือคุณภาพผูเ้ด็กเป็นร้อยละ ๒๐ มีรายละเอียดของมาตรฐานและ
น ้ าหนกัคะแนน ดงัน้ี  

 

มาตรฐานเารศึเษา : ระดับเารศึเษาปฐมวัย น ้าหนัเ 
ละแนน 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านลุณภาพผู้เรียน ๒๐ 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  ๕ 
๑.๑  มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ๑ 

๑.๒  มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด  ๑ 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๕ 
๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑ 



16 

 

 

๒.๒  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ๑ 
๒.๓  ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ๑ 

มาตรฐานเารศึเษา : ระดับเารศึเษาปฐมวัย น ้าหนัเ 
ละแนน 

๒.๔  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ ๒ 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม ๕ 
๓.๑  มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค  าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ ๒ 

๓.๒  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑ 
๓.๓  เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๑ 
๓.๔  ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที่ตนนบัถือ ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ๕ 
๔.๑   สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๑ 
๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 

๔.๓  มีทกัษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั ๑ 
๔.๔  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 
๔.๕  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ ๑ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านเารจัดเารศึเษา   ๖๕ 

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ
พล 

๒๐ 

๕.๑  ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

๒ 

๕.๒  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

๒ 

๕.๓  ครูบริหารจดัการชั้นเรียนที่สร้างวนิยัเชิงบวก ๒ 

๕.๔  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ๒ 
๕.๕  ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย และสรุป

รายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 
๒ 

๕.๖  ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับการจดั
ประสบเารณ์ 

๒ 

๕.๗  ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ๒ 
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๕.๘  ครูมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเด็กและผูป้กครอง ๒ 
๕.๙  ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั ๒ 

๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก ๒ 

มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๐ 

๖.๑  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั ๓ 

๖.๒  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั ๓ 

มาตรฐานเารศึเษา : ระดับเารศึเษาปฐมวัย น ้าหนัเ 
ละแนน 

๖.๓  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการ
วจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

๓ 

๖.๔  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 

๓ 

๖.๕  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ๓ 

๖.๖  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยั
เด็กเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๓ 

๖.๗  เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ๒ 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจดัการศึกษา ๒๐ 
๗.๑  มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
๔ 

๗.๒  มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

๔ 

๗.๓  จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั ๔ 
๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน ๔ 

๗.๕  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ๔ 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก  าหนด
ในกฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ๑ 

๘.๒  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่ ๑ 
๘.๓  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ ๑ 
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๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๐.๕ 

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๐.๕ 

๘.๖  จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านลุณภาพเารสร้างสังลมแห่งเารเรียนรู้  ๕ 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

๕ 

๙.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 

๙.๒   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

๒.๕ 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลเัษณ์ของสถานศึเษา   ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสิยัทศัน์ และ
จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕ 

๑๐.๑  จดัโครงการ  กิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วสิัยทศัน์ และ
จุดเนน้การจดั 
         การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

๓ 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 

มาตรฐานเารศึเษา : ระดับเารศึเษาปฐมวัย น ้าหนัเ 
ละแนน 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรเารส่งเสริม   ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่
ยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึ้น 

๕ 

๑๑.๑  จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

๓ 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 

ละแนนรวม ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
ล าอธิบายและระดับลุณภาพมาตรฐานเารศึเษา ระดับเารศึเษาปฐมวยั 

 
ล าอธิบายและระดับลุณภาพ  

 มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา
ระดบัการศึกษาปฐมวยั แบ่งออกเป็น ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ๑) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มี ๔ มาตรฐาน ๑๗ ตวั
บ่งช้ี ๒) มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา มี ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตวับ่งช้ี ๓) มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตวับ่งช้ี ๔) มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตวับ่งช้ี 
และ ๕) มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตวับ่งช้ี รวม ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตวับ่งช้ี ในแต่ละ
มาตรฐานและตวับ่งช้ีไดก้ารก าหนดค าอธิบาย ประเด็นการพจิารณา ระดบัคุณภาพ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล
หรือแหล่งขอ้มูล และเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ การก าหนดระดับคุณภาพของแต่ละตวับ่งช้ีนั้น ได้
แบ่งเป็น ๕ ระดบั โดยการก าหนดให้คุณภาพระดบั ๓ เป็นค่ากลางที่เด็ก หรือครู หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรบรรลุตามเกณฑ ์คุณภาพระดบั ๔ เป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นที่ขยายผลในวงกวา้งออกไปหมู่เพื่อน คุณภาพ
ระดับ ๕ จะเน้นถึงความโดดเด่นของเร่ืองนั้น ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ส าหรับคุณภาพระดับ ๒ 
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นไม่สามารถบรรลุถึงค่ากลาง หากเป็นดา้นผูเ้รียนจะสามารถท าไดโ้ดยตอ้งมีผูช้ี้แนะ 
ก ากบั ควบคุม ส่วนคุณภาพระดบั ๑ หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ ไม่ไดท้  า หรือท าไม่ได ้ควรตอ้งแกไ้ขโดย
ด่วน มีรายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานด้านลุณภาพผู้เรียน (๔ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งช้ี)  

มาตรฐานที่ ๑  เด็เมพีัฒนาเารด้านร่างเาย  น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๕ ละแนน  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน มีทกัษะการเคล่ือนไหวตาม
วยั สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีน ้าหนัเส่วนสูงเป็นไปตามเเณฑ์มาตรฐาน (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีน ้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และมีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรงตามวยั สามารถเล่นออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองได้ประมาณ ๕ นาที โดยไม่เหน่ือยง่าย       
(๔ ขวบ) และเล่นออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองไดป้ระมาณ ๑๐ นาที โดยไม่เหน่ือยง่าย (๕ ขวบ)  
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ประเด็นเารพิจารณา 
 ๑. การมีน ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  
 ๒. การมีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรงตามวยั  

 

ระดับลุณภาพ 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูป้กครอง บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  
- บนัทึกน ้ าหนกั ส่วนสูงของเด็ก  
- ฯลฯ  

 
 
 
 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ 

เด็กมีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข สามารถ
เล่น 
ออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองไดป้ระมาณ ๕ นาที โดยไม่เหน่ือยง่าย (๔ ขวบ) และเล่นออก
ก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองไดป้ระมาณ ๑๐ นาที โดยไม่เหน่ือยง่าย (๕ ขวบ) 

๔ 
เด็กมีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข สามารถ
เล่น 
ออกก าลงักายได ้

๓ เด็กมีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

๒ 
เด็กมีน ้ าหนกั หรือส่วนสูงไม่เป็นตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 

๑ 
เด็กมีน ้ าหนกั และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ มีทัเษะเารเลลื่อนไหวตามวัย (๑.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีทกัษะในการเคล่ือนไหวร่างกาย การใชแ้ละการประสานสมัพนัธก์นัของกลา้มเน้ือใหญ่ 
กลา้มเน้ือเล็ก และความสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตา ไดเ้หมาะสมตามวยั  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. การเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
 ๒. การประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก  
 ๓. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตาไดต้ามวยั  

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่  

กลา้มเน้ือเล็ก และมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตาไดต้ามวยั และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ จนเป็นนิสยั มีคุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่นเป็น
แบบอยา่ง 

๔ เด็กเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่  
กลา้มเน้ือเล็ก  และมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตาไดต้ามวยัและปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

๓ เด็กเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่  
กลา้มเน้ือเล็ก และมีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบั
ตามไดต้ามวยั  

๒ เด็กเคล่ือนไหวร่างกายได ้มีการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก และมี
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเล็กประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมือกบัตาไดต้ามวยัโดยมี
ครูหรือผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กเคล่ือนไหวร่างกายได ้แต่การประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็  และ
การใชก้ลา้มเน้ือเล็กใหป้ระสานสมัพนัธก์นัระหวา่งมือกบัตาไม่เป็นไปตามวยั  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูป้กครอง บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

- สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  
- บนัทึกผลการจดัประสบการณ์  
- ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ มีสุขนิสัยในเารดูแลสุขภาพของตน (๑.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า  
 ๒. การแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  
 ๓. การรู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน  
 ๔. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
 ๕. ความระมดัระวงัตนเองไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัร

ประจ าวนั  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 

รู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมดัระวงัตนเอง
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ จนเป็นนิสยั มีคุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอยา่ง  

๔ เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
รู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมดัระวงัตนเอง
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดค้รบทุก
รายการ ดว้ยตนเอง และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

๓ เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
รู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมดัระวงัตนเอง
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดค้รบทุก
รายการ ดว้ยตนเอง  

๒ เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูป้กครอง บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  
- บนัทึกผลการจดัประสบการณ์  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมดัระวงัตนเอง
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดค้รบทุก
รายการ โดยมีครูหรือผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
รู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และระมดัระวงัตนเอง
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดไ้ม่ครบทุก
รายการ  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ หลีเเลี่ยงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรล อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัของชั้นเรียน สามารถบอกโทษของส่ิงเสพติด 
และส่ิงมอมเมาและปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั 
และส่ิงเสพติด  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัของชั้นเรียนของเด็ก  
 ๒. การบอกโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาของเด็ก  
 ๓. การปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และ

ส่ิงเสพติดของเด็ก  
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัในชั้นเรียน บอกโทษของส่ิงเสพติด และ

ส่ิงมอมเมาได ้ปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติดไดด้ว้ยตนเอง และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ จนเป็นนิสยั มี
พฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอยา่ง  

๔ เด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัในชั้นเรียน บอกโทษของส่ิงเสพติด และ
ส่ิงมอมเมาได ้ปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติดไดด้ว้ยตนเอง และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

๓ เด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัในชั้นเรียน บอกโทษของส่ิงเสพติด และ
ส่ิงมอมเมาได ้ปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติดไดด้ว้ยตนเอง  

๒ เด็กปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัในชั้นเรียน บอกโทษของส่ิงเสพติด และ
ส่ิงมอมเมาได ้ปฏิเสธส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค 
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูป้กครอง บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
 การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  
- บนัทึกผลการจดัประสบการณ์  
- แบบประเมินพฒันาการเด็ก  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติดได ้โดยมีครูหรือผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  
๑ เด็กไม่สามารถปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัในชั้นเรียน หรือไม่สามารถ

บอก 
โทษของส่ิงเสพติด หรือไม่สามารถหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิง
เสพติดได ้ 
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มาตรฐานที่ ๒ เด็เมีพฒันาเารด้านอารมณ์ และจิตใจ   น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๔ ละแนน  
ล าอธิบาย  

เด็กมีลกัษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกบัวยัมีความสุข ร่า
เริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก และควบคุมการแสดงออกของ
อารมณ์อยา่งเหมาะสมกบัวยั เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีลวามรู้สึเที่ดีต่อตนเอง (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชม
ความสามารถและผลงานของตนเอง  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส  
๒. การยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง  

 

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถ

และผลงานของตนเอง ไดเ้หมาะสมในทุกสถานการณ์อยา่งสม ่าเสมอ และมีคุณลกัษณะ
พฤติกรรมโดดเด่นชดัเจน เป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถ
และผลงานของตนเอง ไดเ้หมาะสมในหลาย ๆ สถานการณ์  

๓ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถ
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
 การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- บนัทึกพฤติกรรมเด็ก  
- ช้ินงาน/ผลงานเด็ก  
- แผนการจดัประสบการณ์และบนัทึกผลหลงัสอน  
- ภาพถ่าย  
- บนัทึกพฒันาการเด็ก  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และผลงานของตนเองไดเ้หมาะสม  
๒ เด็กมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถ

และผลงานของตนเองโดยตอ้งมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  
๑ เด็กมีพฤติกรรม ไม่ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส หรือไม่แสดงออกถึงการยอมรับและช่ืนชม

ความสามารถและผลงานของตนเอง  
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ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ มีลวามมั่นใจและเล้าแสดงออเ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

เด็กมีความมัน่ใจในตนเองและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยั และสถานการณ์  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความมัน่ใจในตนเอง  
๒. ความกลา้แสดงออก เช่น กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงความคิดเห็น เป็นตน้  

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กมีพฤติกรรม มัน่ใจในตนเอง กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง 

ๆ เหมาะสมกบัวยัในทุกสถานการณ์ มีคุณลกัษณะพฤติกรรมที่โดดเด่น  
๔ เด็กมีพฤติกรรม มัน่ใจในตนเอง กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง 

ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสมในหลายสถานการณ์  
๓ เด็กมีพฤติกรรม มัน่ใจในตนเอง กลา้พดูกลา้ท า กลา้แสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง 

ๆ ดว้ยตนเอง  
๒ เด็กมีพฤติกรรม พดู ท า แสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกบัวยั โดยมี

ผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  
๑ เด็กมีพฤติกรรม พดู ท า แสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไม่มัน่ใจ หรือไม่

กลา้พดูกลา้ท ากลา้แสดงอกในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
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๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
 การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- บนัทึกพฤติกรรมเด็ก  
- ช้ินงาน/ผลงานเด็ก  
- แผนการจดัประสบการณ์และบนัทึกผลหลงัสอน  
- ภาพถ่าย  
- บนัทึกพฒันาการเด็ก ฯลฯ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ ลวบลุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมเับวัย (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ อดทน อดกลั้นไดเ้หมาะสมตามวยั 
โดยเด็กอาย ุ๔ ปี เร่ิมควบคุมอารมณ์ไดบ้างขณะ และเด็กอาย ุ๕ ปี ควบคุมอารมณ์ไดดี้ขึ้นมีเหตุผล  

ประเด็นเารพิจารณา  
การควบคุมอารมณ์ของเด็กตามวยั  
 
 
 

ระดับลุณภาพ  

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยัในทุกสถานการณ์และเป็นแบบอยา่ง
แก่ผูอ่ื้น  

๔ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยัในทุกสถานการณ์  
๓ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยั  
๒ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยัแต่ตอ้งมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  
๑ เด็กมีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได ้ 



30 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 
 

- บนัทึกพฤติกรรมเด็ก ,แผนการจดัประสบการณ์และบนัทึกผล
หลงัสอน,ภาพถ่าย,ช้ินงาน/ผลงานเด็ก,บนัทึกพฒันาการเด็ก,ฯลฯ  

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี เารเลลื่อนไหว และรัเธรรมชาติ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

เด็กมีความช่ืนชมโดยแสดงความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมและมีความสุขขณะท างานศิลปะ มีความสุข
กบัเสียงเพลงและกิจกรรมดา้นดนตรี การท าท่าทางประกอบ ร้องเพลง ฟังเพลง การเคาะจงัหวะ มีความสุข
กบัการเคล่ือนไหวตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความสนใจกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  
๒. การเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  
๓. การมีความสุขขณะท ากิจกรรมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และธรรมชาติสม ่าเสมอ 

มี 
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรม  

๔ เด็กสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และธรรมชาติ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรม  

๓ เด็กสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และธรรมชาติ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรมเกือบทุกคร้ัง  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  
ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- บนัทึกพฤติกรรมเด็ก  
- ช้ินงาน/ผลงานเด็ก  
- แผนการจดัประสบการณ์และบนัทึกผลหลงัสอน  
- ภาพถ่าย  
- บนัทึกพฒันาการเด็ก  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ เด็กสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และธรรมชาติ โดยมีผู ้
ช้ีแนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และธรรมชาติ หรือเด็กเขา้
ร่วมกิจกรรมแต่ไม่มีความสุขณะท ากิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และ
ธรรมชาติ  
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มาตรฐานที่ ๓ เด็เมพีัฒนาเารด้านสังลม น า้หนัเละแนนของมาตรฐาน ๕ ละแนน  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกดา้นสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยัโดยมีวนิยั มีความรับผดิชอบ เช่ือฟัง
ค  าสัง่สอนของพอ่ แม่ ครู อาจารย ์มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
และประพฤติตนตามวฒันธรรมไทย และศาสนาที่ตนนบัถือ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังล าส่ังสอนของพ่อแม่ ลรูอาจารย์ (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กสามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง จดัเก็บของเล่นของใช ้รู้จกัการรอคอย มีความรับผดิชอบ ปฏิบติั
กิจกรรมไดส้ าเร็จ เช่ือฟังค  าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์ 
ประเด็นเารพิจารณา  

๑. การมีวนิยั ไดแ้ก่ การจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ การรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั  
๒. ความรับผดิชอบ ไดแ้ก่การท างานที่ไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ  
๓. การเช่ือฟัง มีสมัมาคารวะ และปฏิบติัตามคาสอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครูอาจารย ์ 

 
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  
ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือขอ้มูล 
เชิงประจกัษ ์ 

- แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม  
- บนัทึกค าพดูของเด็ก  
- สมุดรายงานพฒันาการเด็ก  
- โล่/เกียรติบตัร/รางวลั/ภาพถ่าย  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 

๕ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั ท างานที่
ไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู
อาจารย ์ไดด้ว้ยตนเอง มีคุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น  

๔ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั ท างานที่
ไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง ครู
อาจารย ์และชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบตัิดว้ย  

๓ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั ท างานที่
ไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู
อาจารยไ์ดด้ว้ยตนเอง  

๒ เด็กสามารถจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั ท างานที่
ไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนของพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู
อาจารย ์ไดโ้ดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่สามารถจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ หรือไม่รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั 
หรือท างานที่ไดรั้บมอบหมายไม่ส าเร็จ หรือไม่เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนของพอ่
แม่ ผูป้กครอง และครูอาจารย ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ มีลวามซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กไม่น าทรัพยสิ์นหรือส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง ยอมรับผดิเม่ือตนเองกระท าความผดิ มี
น ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ่ื้น  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความซ่ือสตัย ์สุจริต ไดแ้ก่ การบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงของใดเป็นของผูอ่ื้น 

และไม่พดูปด ยอมรับผดิเม่ือตนเองกระท าผดิ  
๒. การช่วยเหลือแบ่งปัน ไดแ้ก่ การเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ใหค้วามร่วมมือ และช่วยเหลือผูอ่ื้น  

 
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเอง และส่ิงของใดเป็นของผูอ่ื้น และไม่พดูปด 

ยอมรับผดิเม่ือตนเองกระท าผดิ มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ใหค้วามร่วมมือ และช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ปฏิบติัดว้ยตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบติัดว้ย และมีคุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็น
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  
ร่องรอยการปฏิบติังาน หรือ 
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม  
- สมุดรายงานพฒันาการเด็ก  
- โล่/เกียรติบตัร/รางวลั/ภาพถ่าย  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 

แบบอยา่งได ้ 
๔ เด็กบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผูอ่ื้น และไม่พดูปด ยอมรับผดิ

เม่ือตนเองกระท าผดิ มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผูอ่ื้น ปฏิบติั
ดว้ยตนเองและชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบตัิดว้ย  

๓ เด็กบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผูอ่ื้น และไม่พดูปด ยอมรับผดิ
เม่ือตนเองกระท าผดิ มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผูอ่ื้น ปฏิบติั
ดว้ยตนเอง  

๒ เด็กบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผูอ่ื้น และไม่พดูปด ยอมรับผดิ
เม่ือตนเองกระท าผดิ มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยมีผู ้
ช้ีแนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่สามารถบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผูอ่ื้น หรือพดูปด ไม่
ยอมรับผดิเม่ือตนเองกระท าผดิ หรือไม่มีความเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ใหค้วามร่วมมือ และ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ เล่นและท างานร่วมเับผู้อื่นได้ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กเล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตาม และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
๒. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
๓. การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง  
๔. การปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
และเป็นผูน้ า      ผูต้ามที่ดี มีการชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบตัิดว้ย และมีคุณลกัษณะพฤติกรรม โดด
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
 การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม  
- สมุดรายงานพฒันาการเด็ก  
- ผลงานเด็ก  
- ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถอื (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพต่อผูอ่ื้น 
ตามวฒันธรรมไทย และปฏิบตัิตามหลกัศาสนาทีต่นนบัถือไดต้ามวยั  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การมีมารยาทในการพดู และการฟัง  
๒. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
๓. การแสดงความเคารพต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  
๔. การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา  

 
ระดับลุณภาพ  

เด่น เป็นแบบอยา่งได ้ 
๔ เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

และเป็นผูน้ า      ผูต้ามที่ดี โดยชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบตัิดว้ย  
๓ เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 

และเป็นผูน้ า      ผูต้ามที่ดีไดด้ว้ยตนเอง  
๒ เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

และเป็นผูน้ า      ผูต้ามที่ดีได ้โดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  
๑ เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ได ้หรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น หรือ ไม่

ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง ขาดการเป็นผูน้ าผูต้ามที่ดี  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย หรือ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม  
- รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม  
- รูปภาพ ภาพถ่าย  ฯลฯ  

มาตรฐานที่ ๔ เด็เมีพัฒนาเารด้านสติปัญญา  น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๕ ละแนน  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีลกัษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทกัษะทางภาษาที่เหมาะสมกบัวยั มีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซัเถามอย่างต้ังใจ และรัเเารเรียนรู้ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ซกัถามเพือ่คน้หาความรู้หรือเหตุผลในส่ิง
ที่อยากรู้อยา่งตั้งใจ มุ่งมัน่และแสวงหาความรู้ตามความสนใจจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวัไดเ้หมาะสมตามวยั  
ประเด็นเารพิจารณา  

 ๑. การสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

๕ เด็กมีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบติัดว้ยและมี
คุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ เด็กมีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม และชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบติัดว้ย  

๓ เด็กมีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

๒ เด็กมีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพและเขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนาไดเ้ป็นบางคร้ัง โดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่มีมารยาทในการพดู การฟัง การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ 
และเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา  
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 ๒. การซกัถามในส่ิงที่ตนเองอยากรู้  
 ๓. ความมุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั  

 
ระดับลุณภาพ  

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน  
ร่องรอย หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
- ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนบัสนุน  
- แผนปฏิบตัิงาน/โครงการ  
- รายงานโครงการ  
- ฯลฯ  

 
 
 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ซกัถามในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ และ

มุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั ไดด้ว้ยตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นปฏิบติั 
และมีคุณลกัษณะพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น  

๔ เด็กสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ซกัถามในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ และ
มุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั ไดด้ว้ยตนเอง และชกัชวนผูอ่ื้น
ปฏิบตัิ  

๓ เด็กสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ซกัถามในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ และ
มุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั ไดด้ว้ยตนเอง  

๒ เด็กสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ ซกัถามในส่ิงที่ตนเองอยากรู้ และ
มุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั โดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กขาดความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจ หรือไม่มีการซกัถามในส่ิง 
ที่ตนเองอยากรู้ หรือไม่มีความมุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบัวยั  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ มีลวามลดิรวบยอดเเี่ยวเับส่ิงต่างๆ ที่เเิดจาเประสบเารณ์เารเรียนรู้ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานตามสาระที่ควรรู้ในหลกัสูตร ไดแ้ก่ ตวัเด็ก บุคคล
และสถานที่แวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตวั และส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไดรั้บ
ตามบริบทของครอบครัวและชุมชน  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความสามารถในการบอกลกัษณะ คุณสมบติัของส่ิงต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  
๒. ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  
๓. ความสามารถในการจ าแนกประเภท จดัหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  
๔. ความสามารถในการบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  
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ระดับลุณภาพ  

 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
- ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนบัสนุน  
- แผนปฏิบตัิงาน/โครงการ  
- รายงานโครงการ     - ฯลฯ 
- ฯลฯ  

 
 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ เด็กบอกคุณลกัษณะ คุณสมบติั ความเหมือน ความแตกต่าง จ  าแนกประเภท จดัหมวดหมู่ 
และบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 
คล่องแคล่ว ชดัเจน เป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ เด็กบอกคุณลกัษณะ คุณสมบติั ความเหมือน ความแตกต่าง จ  าแนกประเภท จดัหมวดหมู่ 
และบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 
คล่องแคล่วไดด้ว้ยตนเอง  

๓ เด็กบอกคุณลกัษณะ คุณสมบติั ความเหมือน ความแตกต่าง จ  าแนกประเภท จดัหมวดหมู่  
และบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง  

๒ เด็กบอกคุณลกัษณะ คุณสมบติั ความเหมือน ความแตกต่าง จ  าแนกประเภท จดัหมวดหมู่ 
และบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งถูกตอ้ง โดย
มีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กบอกคุณลกัษณะ หรือคุณสมบติั หรือความเหมือน ความแตกต่าง จ  าแนกประเภท จดั
หมวดหมู่ และบอกความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ได ้หรือบอกไดไ้ม่
ถูกตอ้ง  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ มีทัเษะทางภาษาที่เหมาะสมเับวยั (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีความเขา้ใจและใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้และเขา้ใจดว้ยภาษาพดู ฟังเร่ืองราวท่าทาง การ
เขียนในหลากหลายรูปแบบ สามารถสะทอ้นความคิด และความรู้สึกภายในของเด็กไดอ้ยา่งเที่ยงตรงเพือ่
สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสารให้ผูอ่ื้นรับรู้และเขา้ใจดว้ยภาษาพดู ฟังเร่ืองราว ท่าทาง การ

เขียนสญัลกัษณ์  
๒. ความสามารถในการสะทอ้นความคิดและความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน  
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ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เด็ก ครู ผูป้กครอง บุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
- แบบประเมิน/แบบบนัทึกพฒันาการเด็ก  
- ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ มีทัเษะเระบวนเารทางวิทยาศาสตร์และลณติศาสตร์ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ รับรู้โดยการสงัเกต 
สงสยั ถามค าถาม คาดคะเนค าตอบ ออกแบบวธีิการหาความรู้ ลงมือท า บนัทกึการเรียนรู้ น าเสนอขอ้มูลการ
เรียนรู้ได ้ 

 เด็กใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การ
ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. ความสามารถในการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ เด็กใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยภาษา ท่าทาง การเขียน สญัลกัษณ์ สะทอ้นความคดิ 
ความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณลกัษณะ
พฤติกรรมโดดเด่น เป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ เด็กใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยภาษา ท่าทาง การเขียน สญัลกัษณ์ สะทอ้นความคดิ 
ความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

๓ เด็กใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยภาษา ท่าทาง การเขียน สญัลกัษณ์ สะทอ้นความคดิ  
ความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดเ้หมาะสมกบัวยั  

๒ เด็กใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยภาษา ท่าทาง การเขียน สญัลกัษณ์ สะทอ้นความคดิ  
ความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนไดโ้ดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่มีความสามารถใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยภาษา ท่าทาง การเขียน สญัลกัษณ์  
สะทอ้นความคิด ความรู้สึกภายใน เพือ่สร้างปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน หรือส่ือสารได ้
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  
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 ๒. กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืน ๆ  
 
ระดับลุณภาพ  

 

 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
- ผลจากการทากิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนบัสนุน  
- แผนปฏิบตัิงาน/โครงการ  
- รายงานโครงการ  ฯลฯ  

 
 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบตัิโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดต้ามกระบวนการ ช้ีแนะผูอ่ื้นได ้และมีพฤตกิรรม โดด
เด่น เป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ไดต้ามกระบวนการ และช้ีแนะผูอ่ื้นได ้ 

๓ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์  

๒ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่มีความสามารถในการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรือไม่มี
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ มีจินตนาเารและลวามลดิสร้างสรรล์ (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

เด็กถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการ ผา่นการเคล่ือนไหว และสร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด มี
ความแปลกใหม่ และหลากหลายเหมาะสมกบัวยั  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ  
๒. การสร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เพือ่น ครู ผูป้กครอง ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของเด็ก  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย  
 หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
- ผลจากการทากิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนบัสนุน  
- แผนปฏิบตัิงาน/โครงการ - รายงานโครงการ  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
มาตรฐานด้านเารจัดเารศึเษา (๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งช้ี)  

มาตรฐานที่ ๕ ลรูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเเิดประสิทธิผล น ้าหนัเละแนน
ของมาตรฐาน  ๒๐  ละแนน  
ล าอธิบาย  

 ครูปฏิบติัหนา้ที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะต าแหน่งดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทการ
สอนอยา่งเตม็เวลาและเตม็ความสามารถ เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร มีความ
เขา้ใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั จดัท าแผนการจัดประสบการณ์ ที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั บริหารจดัการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใชส่ื้อและเทคโนโลยี

๕ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด แปลกใหม่ และ
หลากหลาย ไดเ้ด่นชดั ไดรั้บการยอมรับจากเพือ่น ครู ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

๔ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด แปลกใหม่ และ
หลากหลาย ไดเ้ด่นชดั  

๓ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด แปลกใหม่ และ
หลากหลายได ้ 

๒ เด็กถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด แปลกใหม่ และ
หลากหลายไดโ้ดยมีผูช้ี้แนะ ก ากบั ควบคุม  

๑ เด็กไม่สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ สร้างสรรคผ์ลงานที่มีรายละเอียด แปลก
ใหม่ และหลากหลายได ้ 
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สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินพฒันาการอยา่งหลากหลาย มีการวิจยั เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ พร้อมกับจดัส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดี มีวุฒิและความรู้
ความสามารถในดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั ตลอดจนสามารถ จดัท าสารนิทศัน์ เพื่อใช้ประโยชน์การ
พฒันาเด็ก  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ลรูเข้าใจปรัชญา หลัเเาร และธรรมชาติของเาราจัดเารศึเษาปฐมวัยและ  
      สามารถน ามาประยุเต์ใช้ในเารจัดประสบเารณ์ (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย   

 ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการ จุดหมาย ธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั 
โครงสร้างของหลกัสูตร คุณลกัษณะตามวยั สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 
เช่ือมโยงความรู้ ความเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และ
การประเมินพฒันาการเด็ก  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร

การศึกษา   
    ปฐมวยั   
 ๒. ความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเช่ือมโยงสู่การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ การจดั   
    ประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็ก  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ ครูมีความรู้ความเขา้ใจปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็ก ได้
อยา่งชดัเจน และสามารถช้ีแนะผูอ่ื้นได ้ 

๔ ครูมีความรู้ความเขา้ใจปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 
 สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็ก ได้
อยา่งชดัเจน   

๓ ครูมีความรู้ความเขา้ใจปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง   
๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
   การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   
- แผนการจดัประสบการณ์   
- ฯลฯ     

 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ลรูจัดท าแผนเารจัดประสบเารณ์ที่สอดลล้องเับหลัเสูตรเารศึเษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบเารณ์เารเรียนรู้ที่หลาเหลาย สอดลล้องเับลวามแตเต่างระหว่างบุลลล (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย    

  ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเลือกใช้
วิธีการจัดประสบการณ์สอน เทคนิคการจดัประสบการณ์ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดั/ประเมินพฒันาการ 
เพือ่ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

ประเด็นเารพิจารณา  

สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็กได ้  
 

๒ ครูมีความรู้ความเขา้ใจปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 
 สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และการประเมินพฒันาการเด็กได ้
แต่ขาดความชดัเจนในบางประเด็น  

๑ ครูไม่มีความรู้ความเขา้ใจปรัชญา หลกัการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั หรือไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชห้รือเช่ือมโยงความรู้ความ
เขา้ใจสู่การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมประจ าวนั และ
การประเมินพฒันาการเด็กได ้  
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  ๑. การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
  ๒. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
- ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ไดอ้ยา่งโดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากเพือ่นครู และสามารถช้ีแนะแก่ผูอ่ื้นได ้ 

๔ - ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
- ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
สามารถใหค้  าแนะน า/ขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงคุณภาพการจดัประสบการณ์แก่เพือ่น
ครูได ้ 

๓ - ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
- ครูสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  
 

๒ - ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน ส่ือ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สอดคลอ้งกบัความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   
- ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลแต่ขาดความ
หลากหลาย หรือใชเ้พยีงวิธีการใดวธีิการหน่ึง  

๑ - ครูท าแผนการจดัประสบการณ์ที่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เลือกใช้
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
  การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แผนการจดัประสบการณ์  
- แฟ้มขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
- ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  
- เคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก  
- ช้ินงาน/ผลงานเด็ก  
- บนัทึกการสอนของครู  
- รายงานผลการพฒันาเด็กรายบุคคล  
- ฯลฯ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ ลรูบริหารจัดเารช้ันเรียนที่สร้างวนัิยเชิงบวเ (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย     

 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเนน้สร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียนที่มีลกัษณะในเชิงบวกและเก้ือกูล สร้างสภาพแวดลอ้มที่เป็นบวกและสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของนกัเรียน มีการใหร้างวลัหรือแสดงความช่ืนชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม เพือ่สร้างใหเ้ด็กมีวนิยัใน
ตนเอง สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของสถานศึกษาในส่ิงที่ดีงาม   

วธีิการจดัประสบการณ์ เทคนิคการจดัประสบการณ์ ส่ือแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
ประเมินพฒันาการที่ไม่หลากหลาย หรือ  
- ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  
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ประเด็นเารพิจารณา  
 ๑. การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลงหรือแนวการปฏิบติัตน  
 ๒. การใหร้างวลัหรือช่ืนชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก  
 ๓. การบรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและการใหเ้หตุผลที่ชดัเจนเก่ียวกบัพฤตกรรมที่เหมาะสมและ

ไม่เหมาะสม  
 ๔. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีวนิยัในตนเองของเด็ก  
 ๕. การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการส่งเสริมใหเ้ด็กมีวนิยัในตนเอง  

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม เด็ก ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  - พฤติกรรมครู  

- บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
  การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนการจดัประสบการณ์  
- ขอ้ตกลง/แนวปฏิบตัิของหอ้งเรียน  
- ฯลฯ    

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ ลรูใช้ส่ือและเทลโนโลยีที่เหมาะสม สอดลล้องเับพัฒนาเารของเด็เ  (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย   

 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย เลือกใช่ส่ือที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัวยั มีความสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ และสอดคลอ้งกับพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ส่ือมีความปลอดภยั และมีจ านวนเพยีงพอกบัเด็ก  

ระดบั ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
๕ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนตามประเด็นพจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน 

ตรวจสอบได ้และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงพฒันา จนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอยา่งได ้  
๔ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนตามประเด็นพจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน 

ตรวจสอบได ้และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงพฒันา  
๓ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนตามประเด็นพจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน 

ตรวจสอบได ้ 
๒ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนตามประเด็นพจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ แต่ร่องรอยหลกัฐานขาด

ความชดัเจนตรวจสอบได ้ 
๑ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนตามประเด็นพจิารณาไม่ครบทั้ง ๕ ขอ้   
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ประเด็นเารพิจารณา  
 การเลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  

ระดับลุณภาพ  

 

 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เด็ก ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  - พฤติกรรมของเด็ก  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัวยั 

สอดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ และพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา ส่ือมีความปลอดภยั และมีจ านวนเพยีงพอกบัเด็ก 
มีการน าผลการใชส่ื้อมาปรับปรุงคุณภาพส่ือ จนไดรั้บการยอมรับและมีการเผยแพร่  

๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัวยั 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ และพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้นไดแ้ก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม แสะติปัญญา ส่ือมีความปลอดภยั และมีจ านวนเพยีงพอกบัเด็ก มี
การน าผลการใชส่ื้อมาปรับปรุงคุณภาพส่ือ   

๓ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยอียา่งหลากหลาย มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัวยั 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการจดัประสบการณ์ และพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา ส่ือมีความปลอดภยั และมีจ านวนเพยีงพอกบัเด็ก   

๒ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัวยั สอดคลอ้งกบักิจกรรม 
 การจดัประสบการณ์ และพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา และส่ือมีความปลอดภยั   

๑ ครูไม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพและไม่เหมาะสมกบัวยั หรือไม่สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการจดัประสบการณ์ และไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ไดแ้ก่ 
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา หรือส่ือและเทคโนโลยทีี่ใชไ้ม่มีความ
ปลอดภยั และไม่เพยีงพอกบัเด็ก   
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 - การจดัประสบการณ์  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
    การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

- แบบส ารวจขอ้มูล ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ 
ทะเบียนส่ือ แบบประเมิน  
- แผนการจดัประสบการณ์    - ส่ือตามมุมประสบการณ์  
- ฯลฯ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๕ ลรูใช้เลร่ืองมือเารวัดและประเมนิพัฒนาเารของเดเ็อย่างหลาเหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาเารของเดเ็แเ่ผู้ปเลรอง (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  
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 ครูใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครอบคลุมพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการสรุปผล
พฒันาการของเด็กและส่ือสารกับผูป้กครองเก่ียวกับความก้าวหน้า  และแนวทางการส่งเสริมพฒันาเด็ก 
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑  คร้ัง  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การวดัและประเมินพฒันาการของเด็ก   
๒. การสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ พอ่แม่ ผูป้กครอง  

ระดับลุณภาพ   

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็กทีห่ลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
- มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครองเก่ียวกบัจุดเด่น จุดที่ควร
พฒันา และแนวทางในการพฒันาเด็ก อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  

๔ - ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็กทีห่ลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
- มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครองเก่ียวกบัจุดเด่น จุดที่ควร
พฒันา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  

๓ - ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็กทีห่ลากหลายครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา   
- มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ 
คร้ัง  

๒ - ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็ก ครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น คือ 
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา   
- มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กและส่ือสารกบัผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ 
คร้ัง  

๑ - ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการเด็ก แต่ไม่ครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น คือ 
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา หรือ  
- มีการสรุปรายงานผลพฒันาการเด็กแต่ขาดการส่ือสารกบัผูป้กครอง  
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๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม  เด็ก ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
  การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- เคร่ืองมือการวดัและประเมิน  
- แผนการจดัประสบการณ์  
- ผลงาน/ช้ินงานเด็ก  
- รายงานพฒันาการเด็ก  
- เอกสารแสดงการรายงานกบัผูป้กครอง  
-  ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๖ ลรูวิจัยและพัฒนาเารจัดเารเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในเารปรับเารจัดประสบเารณ์    



56 

 

 

                 (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 ครูท าการวจิยั และน าผลการวจิยัมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหาและการพฒันา
เด็ก อยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ครูท าการวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้  
๒. ครูน าผลวจิยัไปใชใ้นการจดัประสบการณ์  
 

ระดับลุณภาพ   

 
วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสมัภาษณ์/สอบถาม ผูบ้ริหาร ครู เด็ก ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของครูในการท าการวจิยัในชั้นเรียน  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย       
  การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- รายงานการวจิยัในการพฒันาเด็ก  
- รายงานผลการพฒันาเด็ก  
- แผนการจดัประสบการณ์  
- เอกสาร หลกัฐาน การเผยแพร่ผลงานวจิยั  
- ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๗ ลรูจัดส่ิงแวดล้อมให้เเิดเารเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (๒ ละแนน)  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ครูท าวจิยัในระดบัชั้นเรียนที่ตนรับผดิชอบอยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง ผลงานเป็นแบบอยา่งที่

ดี ไดรั้บการยอมรับ มีการเผยแพร่ แนะน าคนอ่ืนได ้และใชผ้ลการวจิยั มาพฒันาเด็กและ
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์ อยา่งต่อเน่ือง  

๔ ครูท าวจิยัในระดบัชั้นเรียนที่ตนรับผดิชอบ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง สามารถแนะน าคนอ่ืน
ได ้และใชผ้ลการวจิยัมาพฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์   

๓ ครูท าวจิยัในระดบัชั้นเรียนที่ตนรับผดิชอบ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง และใชผ้ลการวจิยัมา
พฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์   

๒ ครูท าวจิยัในระดบัชั้นเรียนที่ตนรับผดิชอบ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ เร่ือง แต่ไม่น าผลการวจิยัมา
พฒันาเด็กและปรับปรุงการจดัประสบการณ์   

๑ ครูไม่มีผลงานวจิยั หรือไม่ท าการวจิยัในระดบัชั้นที่ตนรับผดิชอบ  
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ล าอธิบาย  
 ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีบรรยากาศ

อบอุ่นคล้ายบา้น มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเสริมประสบการณ์ มีวสัดุอุปกรณ์หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กไดค้รอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสม
ตามวยัและมีความปลอดภยั   

 

ประเด็นเารพิจารณา  
 การจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนเพือ่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

ระดับลุณภาพ   

 
 
 

ระดั
บ 

ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ 
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวยัของเด็ก มีบรรยากาศ
อบอุ่นคลา้ยบา้น มีพื้นที่เหมาะสม มีมุมเสริมประสบการณ์ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลากหลาย และมี
ความปลอดภยั โดยมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และเป็นแบบอยา่งได ้ 

๔ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวยัของเด็ก มีบรรยากาศ
อบอุ่นคลา้ยบา้น มีพื้นที่เหมาะสม มีมุมเสริมประสบการณ์ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลากหลาย และมี
ความปลอดภยั โดยมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง   

๓ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวยัของเด็ก มีบรรยากาศ
อบอุ่นคลา้ยบา้น มีพื้นที่เหมาะสม มีมุมเสริมประสบการณ์ ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลากหลาย และมี
ความปลอดภยั   

๒ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ
แต่ไม่ครอบคลุมทุกดา้น มีพื้นที่ มีมุมเสริมประสบการณ์   

๑ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และ 
ส่งเสริมพฒันาการไม่ครอบคลุมทุกดา้น มีพื้นที่ มีมุมเสริมประสบการณ์ แต่วสัดุอุปกรณ์ไม่หลากหลาย   
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  ผูบ้ริหาร ครู เด็ก ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียน  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน  
- โครงการ กิจกรรม เพือ่ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก  
- สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ  
- แฟ้มพฒันางานของครู  
- แฟ้มภาพถ่ายจดัส่ิงแวดลอ้ม มุมส่งเสริมประสบการณ์ ทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน  
- ฯลฯ  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๘ ลรูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดเีับเด็เ และผู้ปเลรอง (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 ครูแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก และผูป้กครอง สอบถามและรับฟังความคิดเห็น ช่ืนชม พูดคุยดว้ย
ความเป็นมิตร แสดงน ้ าใจไมตรี ยิม้แยม้ แจ่มใส อยา่งสม ่าเสมอ สนับสนุนให้ผูป้กครองแลกเปล่ียนขอ้มูล
เก่ียวกบัเด็กใหค้  าแนะน าในการพฒันา/แกไ้ข พฒันาการของเด็กทุกคนอยา่งเสมอภาค  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การแสดงความรู้สึกที่ดี สอบถาม และรับฟังความคิดเห็น ช่ืนชม พูดคุยดว้ยความเป็นมิตรต่อ

เด็ก     
และ ผูป้กครอง  

๒. การแสดงน ้ าใจไมตรี ยิม้แยม้ แจ่มใสต่อเด็ก และผูป้กครอง  
๓. การสนบัสนุนใหผู้ป้กครองแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก  
๔. การใหค้  าแนะน าและบริการกบัผูป้กครองในการพฒันาเด็ก  
๕. การร่วมมือกบัผูป้กครองในการแกไ้ขพฒันาการของเด็กอยา่งเสมอภาค และสม ่าเสมอ  

ระดับลุณภาพ   

 

 

 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ครูมีการปฏิบติัตนครบทั้ง ๕ ขอ้ ตามประเด็นพจิารณาโดยทุกขอ้รายการ มีร่องรอย หลกัฐาน

ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ปฏิบติัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ โดดเด่น สามารถใชเ้ป็นแบบอยา่ง 
และแนะน าผูอ่ื้นได ้ 

๔ ครูมีการปฏิบติัตนครบทั้ง ๕ ขอ้ ตามประเด็นพจิารณาโดยทุกขอ้รายการ มีร่องรอย หลกัฐาน
ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้และแนะน าผูอ่ื้นได ้ 

๓ ครูมีการปฏิบติัตนครบทั้ง ๕ ขอ้ ตามประเด็นพจิารณาโดยทุกขอ้รายการ มีร่องรอย หลกัฐาน
ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้  

๒ ครูมีการปฏิบติัตนครบทั้ง ๔ ขอ้ ตามประเด็นพจิารณา โดยมีร่องรอย หลกัฐานชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได ้  

๑ ครูมีการปฏิบตัิตนครบทั้ง ๑-๓ ขอ้ ตามประเด็นพจิารณา โดยมีร่องรอย หลกัฐานชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได ้  



60 

 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/การสมัภาษณ์   ผูบ้ริหาร ครู เด็ก ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของครู  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย 
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- บนัทึก/การติดต่อสมัพนัธก์บัผูป้กครอง   (แฟ้มงาน)  
- บนัทึกขอ้มูลพฒันาการของเด็ก   
- สมุดรายงานประจ าตวัเด็ก  
- สมุดบนัทึกนิเทศ สมุดเยีย่ม  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๙ ลรูมีวุฒิและลวามรู้ลวามสามารถในด้านเารศึเษาปฐมวยั (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 ครูผูส้อนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน แต่ไดรั้บการ
สนบัสนุนใหไ้ดรั้บวฒิุทางการศึกษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ ก าหนด (ไดรั้บการพฒันา/อบรมไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ 
ชัว่โมงต่อปี) มีความรู้ ความสามารถจดัประสบการณ์ โดยเช่ือมโยงจากหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัสู่
กระบวนการจดักิจกรรมประสบการณ์  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การมีวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน แต่ไดรั้บ

การ  
สนบัสนุนใหไ้ดรั้บวฒิุทางการศึกษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ ก าหนด ( ไดรั้บการพฒันา/อบรมไม่
นอ้ยกวา่ ๒๐ ชัว่โมงต่อปี )   

๒. ความรู้ ความสามารถในการจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั ไดแ้ก่  
     ๒.๑ อธิบายหลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัได ้ 
     ๒.๒ อธิบายพฒันาการของเด็กตามวยัทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม   และสติปัญญา

ได ้ 
     ๒.๓ จดัประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวนัที่พฒันาศกัยภาพทางสมอง  
     ๒.๔ ประเมินพฒันาการของเด็กและการน าผลไปพฒันาเด็ก  
     ๒.๕ ใชส่ื้อที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยัของเด็ก  

 

ระดับลุณภาพ   

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ครูมีคุณสมบตัิตามประเด็นพจิารณาขอ้ ๑ และมีคุณลกัษณะเด่นชดัครบ ๕ ขอ้ ตาม

ประเด็นพจิารณาขอ้ ๒ โดยทุกขอ้รายการมีหลกัฐาน ร่องรอย ชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ได ้  

๔ ครูมีคุณสมบตัิตามประเด็นพจิารณาขอ้ ๑ และมีคุณลกัษณะเด่นชดัครบ ๔ ขอ้ ตาม
ประเด็นพจิารณาขอ้ ๒ โดยทุกขอ้รายการมีหลกัฐาน ร่องรอย ชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ได ้  

๓ ครูมีคุณสมบตัิตามประเด็นพจิารณาขอ้ ๑ และมีคุณลกัษณะเด่นชดัครบ ๓ ขอ้ ตาม
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/การสมัภาษณ์   ผูบ้ริหาร ครู เด็ก ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมการจดักิจกรรมของครู  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย   
  ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- สถานที่/หอ้งเรียนของเด็กปฐมวยั  
- สถานที่นอกหอ้งเรียน ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่น/สนามเด็กเล่น/
บ่อน ้ า/บอ่ทราย/สวนหยอ่ม/บริเวณภายโรงเรียน  
- แฟ้มขอ้มูล/ระเบียนบุคคลของครู  
- แผนการจดัประสบการณ์  
- หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  
- หลกัฐานขอ้มูล การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพจิารณาขอ้ ๒ โดยทุกขอ้รายการมีหลกัฐาน ร่องรอย ชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ได ้  

๒ ครูมีคุณสมบตัิตามประเด็นพจิารณาขอ้ ๑ และมีคุณลกัษณะเด่นชดัครบ ๒ ขอ้ ตาม
ประเด็นพจิารณาขอ้ ๒ โดยทุกขอ้รายการมีหลกัฐาน ร่องรอย ชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ได ้  

๑ ครูมีคุณสมบติัไม่เป็นตามประเด็นพจิารณาขอ้ ๑ และไม่มีคุณลกัษณะตามประเด็น
พจิารณาขอ้ ๒   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑๐ ลรูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในเารพัฒนาเด็เ  (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท ากิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มอย่างหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การน าเสนอขอ้มูลให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ 
ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวธีิการจดัเก็บขอ้มูล จดัท า และจดัแสดงขอ้มูลตลอดจนการน าขอ้มูลที่ไดม้า
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก   

ประเด็นเารพิจารณา  
การจดัท าขอ้มูลสารนิเทศและน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก  
 

ระดับลุณภาพ   

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท า

กิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การ
น าเสนอขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลที่จดัเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวธีิการจดัเก็บ
ขอ้มูล จดัท า และจดัแสดงขอ้มูลตลอดจนมีการน าขอ้มูลที่ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก มีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เป็นแบบอยา่งและ
สามารถช้ีแนะผูอ่ื้นได ้ 

๔ ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท า
กิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การ
น าเสนอขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลที่จดัเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวธีิการจดัเก็บ
ขอ้มูล จดัท า และจดัแสดงขอ้มูล ตลอดจนมีการน าขอ้มูลที่ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก มีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  

๓ ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท า
กิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การ
น าเสนอขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลที่จดัเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวธีิการจดัเก็บ
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/การสมัภาษณ์   ผูบ้ริหาร ครู เด็ก ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมการจดักิจกรรมของครู  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย   
  ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- แฟ้มขอ้มูลเด็ก เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม  
- แบบสรุปขอ้มูลเด็ก  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูล จดัท า และจดัแสดงขอ้มูล ตลอดจนมีการน าขอ้มูลที่ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก  
 

๒ ครูมีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการท า
กิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งหลากหลาย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย การ
น าเสนอขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัของสถานศึกษา การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 
ที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลที่จดัเก็บ ด าเนินการวางแผน โดยคดัเลือกวธีิการจดัเก็บ
ขอ้มูล จดัท า และจดัแสดงขอ้มูล  

๑ ครูไม่ไดท้  าสารนิทศัน์ ไม่มีการจดัท าขอ้มูลใหเ้ห็นร่องรอยการพฒันาและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวยัจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
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มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเเิดประสิทธิผล  น า้หนัเ
ละแนนของมาตรฐาน ๒๐ ละแนน  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั มีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมที่
เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั บริหารงานดว้ยหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือ
การวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการ
จดัการการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการแนะน า
ให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา ท าให้เด็ก 
ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการศึกษา  

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลัเเารจัดเารศึเษาปฐมวยั (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ ปรัชญา แนวคิด หลกัการ และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั  
ประเด็นการพจิารณา ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลกัการ 
และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั  
 
ระดับลุณภาพ   

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลกัการ 

และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั ไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอด
และช้ีแนะแก่ผูอ่ื้นไดแ้ละเป็นที่ยอมรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  

๔ ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลกัการ 
และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั ไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอด
และช้ีแนะแก่ผูอ่ื้นได ้ 

๓ ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลกัการ 
และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยั   

๒ ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลกัการ 
และจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัไดบ้าง แต่ยงัยงัขากความชดัเจนในบางประเด็น  

๑ ผูบ้ริหารไม่มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัปรัชญา แนวคิด หลกัการ และจุดหมายของการ
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม   
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่การปฏิบติังานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวนั/สมุดเยีย่มของโรงเรียน   
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน   
- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
- แฟ้มประกาศนียบตัร /รางวลัต่าง ๆ   
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัการศึกษาปฐมวยั   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และลวามลดิริเร่ิมที่เน้นเารพฒันาเดเ็ปฐมวัย (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนัสู่กรอบ การ
พฒันาเด็กปฐมวยั มีความสามารถในการเป็นผูน้ า มีความสามารถในการริเร่ิมวิธีการใหม่ ๆ  มาพฒันา
ปรับปรุง และเผยแพร่ แนะน าใหบุ้คลากรในสถานศึกษาน าไปปรับใชเ้พื่อพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีพฒันาการ 
ครบทั้ง ๔ ดา้น  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. ความสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือ่น ามาใชใ้นการวาง   

แผนการ   
   พฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั  
๒. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่   

สอดคลอ้ง 
กบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน  

๓. การคิดริเร่ิม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั  
๔. การใหค้วามช่วยเหลือ กระตุน้ครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะตามรายการและด าเนินการครบ ๔ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐาน
ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 

๔ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะตามรายการและด าเนินการ ๓ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน  
สามารถตรวจสอบได ้ 

๓ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะตามรายการและด าเนินการ ๒ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได ้ 

๒ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะตามรายการและด าเนินการ ๑ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได ้ 

๑ ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะแต่ละขอ้รายการไม่ชดัเจน  
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วธีิเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

 วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม   
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่การปฏิบติังานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวนั/สมุดเยีย่มของโรงเรียน   
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน   
- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
- แฟ้มประกาศนียบตัร /รางวลัต่าง ๆ   
- ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลัเเารบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลเารประเมินผลหรือเารวิจัยเป็นฐาน
ลดิทั้งด้านวิชาเารและเารจัดเาร (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ไดรั้บรู้และให้ขอ้มูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทาง
ประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบปรับปรุง
พฒันา และใช้ขอ้มูลผลการประเมิน หรือผลการวิจยัมาใช้ในการบริหารจดัการศึกษาและส่งเสริมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
๒. การใชข้อ้มูลผลการประเมินและผลการวจิยัในการพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

ระดับลุณภาพ  
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ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้
และใหข้อ้มูลสารสนเทศ ใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอยา่งที่ดี 
สามารถใหค้  าแนะน า ช้ีแนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ้ 
- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันาโดยใชข้อ้มูล
ผลการประเมิน หรือผลการวจิยั ในการบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

๔ - ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้
และใหข้อ้มูลสารสนเทศ ใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะสามารถใหค้  าแนะน า ช้ีแนะ
แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ้ 
- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันาโดยใชข้อ้มูล
ผลการประเมิน หรือผลการวจิยั ในการบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

๓ - ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ประกอบดว้ย ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้
และใหข้อ้มูลสารสนเทศ ใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันาโดยใชข้อ้มูล
ผลการประเมิน หรือผลการวจิยั ในการบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

๒ - ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งบางฝ่าย ไดแ้ก่ 
ครู หรือผูป้กครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้
และใหข้อ้มูลสารสนเทศ ใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันา โดยใชข้อ้มูล
ผลการประเมิน หรือผลการวจิยั ในการบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ ๕๐-๕๙ ขึ้นไปของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน   

๑ - ผูบ้ริหารไม่ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์  

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูแ้ทนชุมชน และหน่วยงานอ่ืน  

๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม   
- รายงานโครงการฯ   
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน   
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานตน้สงักดั  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก   
- ค  าสัง่ของโรงเรียน บนัทึกการประชุมของโรงเรียน   
- หนงัสือติดต่อประสานงาน สถิติการใชห้อ้งสมุด สถิติการยมื
หนงัสือ วารสาร รายงานการวจิยั   
- หลกัสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ หลกัฐานการเรียนรู้
ของผูเ้รียน   
- สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงพฒันา โดยใชข้อ้มูล
ผลการประเมิน หรือผลการวจิยั ในการบริหารจดัการศึกษา นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผน   
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดเารศึเษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาลุณภาพสถานศึเษา    
                 (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
โดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผดิชอบด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ มี
การนิเทศ ติดตาม ก ากบั และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  

ประเด็นเารพิจารณา  
การบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้ร้อยละ ๗๐-
๗๙ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้ร้อยละ ๖๐-
๖๙ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

๒ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้ร้อยละ ๕๐-
๕๙ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

๑ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไว ้นอ้ยกวา่ร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูแ้ทนชุมชน และหน่วยงานอ่ืน  

๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบตัิการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม   
- รายงานโครงการฯ   
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน   
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานตน้สงักดั  
-  รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก   

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศัเยภาพของบุลลาเรให้มปีระสิทธิภาพ (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจ   มี
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษามีการนิเทศติดตาม ประเมินการ
ด าเนินงาน มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร  
๒. การด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร  
๓. การน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงงาน     

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ดว้ยวธีิการ

ที่หลากหลาย โดดเด่น สามารถน าไปเป็นแบบอยา่งแก่สถานศึกษาอ่ืนได ้  
- มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก  าหนดใน
แผนงาน โครงการ ครบถว้น มีการนิเทศอยา่งเป็นระบบโดดเด่น เป็นแบบอยา่งแก่
สถานศึกษาอ่ืนได ้ 
- มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี  

๔ - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ดว้ยวธีิการ
ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ   
- มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก  าหนดใน
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์  

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแ้ทนชุมชน และหน่วยงานอ่ืน  

๒. การสงัเกต  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร  
๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ กิจกรรม    
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่การปฏิบติังานของโรงเรียน สมุดนิเทศ  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.   
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน   

แผนงาน โครงการ ครบถว้น   
- มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกนั ๒ ปี  

๓ - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ดว้ยวธีิการ
ที่หลากหลาย    
- มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก  าหนดใน
แผนงาน โครงการ   
- มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ืองติดต่อกนั ๒ ปี  

๒ - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร   
- มีการพฒันาศกัยภาพครู บุคลากรดว้ยวธีิการซ ้ า ๆ กนัเพยีง 1 วธีิแต่เป็นวิธีที่ มี
ประสิทธิภาพ  
- การนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและตามระยะเวลาที่ก  าหนดใน
แผนงาน โครงการ แต่ไม่ครบถว้น  
- มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรแต่
ไม่ต่อเน่ือง  

๑ - สถานศึกษาไม่มีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร หรือ  . 
- มีการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรดว้ยวธีิการซ ้ า ๆ กนัเพยีง ๑ วิธี ขาดประสิทธิภาพ 
หรือ  
- ไม่มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรม หรือ  
- ไม่มีการน าผลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร  
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- แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน วดีีทศัน์
รายงานการด าเนินงานของโรงเรียน   
- ป้าย แผนภูมิการจดัโครงสร้างองคก์ร ป้ายแสดงแผนงาน  
โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากบังาน  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๖ ผู้บริหารให้ล าแนะน า ล าปรึเษาทางวิชาเาร และเอาใจใส่เารจัดเารศึเษาปฐมวยั 
       เต็มศัเยภาพและเต็มเวลา (๓ ละแนน)  

ล าอธิบาย  
ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการทั้งการพฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา

การจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันา และการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัและประเมินพฒันาการเด็ก การ
วจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากบัประเมินและ
น าผลการประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามภารกิจอยา่งเต็มความสามารถและเต็มเวลาท า
การ  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการ และการเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพ  
๒. การบริหารจดัการศึกษาเตม็เวลา  

 

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการในประเด็นต่อไปน้ีไดค้รบถว้น 
ประกอบดว้ย การพฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง 
พฒันาและการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัและประเมินพฒันาการเด็ก การวจิยัเพือ่
พฒันาการเรียนรู้   
- เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากบั ประเมินและน าผลการ
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสมัภาษณ์  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแ้ทนชุมชน   

๒. การสงัเกต   พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นแบบอยา่งที่ดี สามารถให้
ค  าแนะน า ช้ีแนะแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ้ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลา
ท าการ  

๔ - ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการในประเด็นต่อไปน้ีไดค้รบถว้น 
การพฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันาและ
การเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ และประเมินพฒันาการเด็ก การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้   
- เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากบั ประเมินและน าผลการ
ประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามภารกิจ อยา่งเตม็ความสามารถและเตม็
เวลาท าการ  

๓ - ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการในประเด็นต่อไปน้ีไดค้รบถว้น 
การ 
พฒันาและการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันาและการ
เลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ และประเมินพฒันาการเด็ก การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้   
- เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากบั ประเมินและน าผลการ
ประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงตามภารกิจอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็เวลาท าการ  

๒ - ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการในบา้งเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันาและการเลือกใชส่ื้อ
การเรียนรู้ และประเมินพฒันาการเด็ก การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   
- เอาใจใส่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามก ากบั ประเมินและน าผลการ
ประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุงตามภารกิจ อยา่งเตม็ความสามารถและเตม็เวลาท าการใน
บางเร่ือง  

๑ - ผูบ้ริหารสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการในบางเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาและ
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การสร้าง การพฒันาและการเลือกใชส่ื้อ
การเรียนรู้ การวดัและประเมินพฒันาการเด็ก การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้ หรือ  
- ขาดการติดตามก ากบั ประเมินและน าผลการประเมินไปพฒันาหรือปรับปรุง  
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๓. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

 - ผลงานที่ปรากฏตามสภาพจริงที่แสดงถึงความสามารถในการ
ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการ ความเอาใจใส่ในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน  
- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี   
- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม   
- รายงานโครงการฯ รายงานประจ าปีของโรงเรียน   
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานตน้สงักดั   
- รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก   
- ค  าสัง่ของโรงเรียน บนัทึกการประชุมของโรงเรียน   
- แฟ้มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยีย่ม สมุดนิเทศ   
- ฯลฯ  

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๗ เด็เ ผู้ปเลรองและชุมชนพึงพอใจผลเารบริหารจัดเารศึเษาปฐมวยั   (๒ ละแนน)  

ล าอธิบาย  
ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นงานบริหาร

วชิาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทัว่ไปและมีความพึงพอใจผลการบริหารการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา  

ประเด็นเารพิจารณา  
ความพงึพอใจของเด็ก ผูป้กครอง ชุมชน ต่อผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ เด็ก ผูป้กครอง ชุมชน รวมเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ ๘๐ มีความพงึพอใจการบริหารจดั
การศึกษาทั้ง ๔ ดา้นของสถานศึกษา  

๔ เด็ก ผูป้กครอง ชุมชนรวมเฉล่ีย ร้อยละ๗๐ – ๗๙.๙๙ มีความพงึพอใจการบริหารจดั
การศึกษาทั้ง  
๔ ดา้นของสถานศึกษา  

๓ เด็ก ผูป้กครอง ชุมชน รวมเฉล่ียร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีความพงึพอใจการบริหารจดั
การศึกษาทั้ง  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู เด็ก ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ กิจกรรม    
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่การปฏิบติังานของโรงเรียน หนงัสือ
เชิญประชุม ใบอนุโมทนาบตัร   
- สมุดนิเทศ สมุดเยีย่ม   
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
 - รายงานประจ าปีของโรงเรียน   
- แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพงึพอใจ   
- รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน วดิิทศัน์รายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน   
- ฯลฯ  

 

 

๔ ดา้นของสถานศึกษา  
๒ เด็ก ผูป้กครอง ชุมชน รวมเฉล่ีย ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ มีความพงึพอใจการบริหารจดั

การศึกษาทั้ง 
 ๔ ดา้นของสถานศึกษา  

๑ เด็ก ผูป้กครอง ชุมชน รวมเฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ มีความพงึพอใจการบริหารจดั
การศึกษาทั้ง 
 ๔ ดา้นของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ ๗ แนวเารจัดเารศึเษา (๒๐ ละแนน)  
น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๒๐ ละแนน  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีวธีิการ แนวทาง และแนวปฏิบตัิในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั เพือ่พฒันาใหเ้ด็กมี
พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล โดยมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั มีการจดั
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั มีการสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่
พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น  
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ มีหลัเสูตรเารศึเษาปฐมวัยของสถานศึเษา และน าสู่เารปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                 (๔ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพือ่พฒันาเด็ก
ใหมี้พฒันาการทุกดา้นสูงสุดตามศกัยภาพ เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล 
ธรรมชาติ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน สนองการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และเศรษฐกิจ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
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บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันาเด็กใหเ้กิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทกัษะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ รวมทั้งการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงคใ์หแ้ก่เด็ก   

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

หลายฝ่าย (เช่น ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน/
ผูท้รงคุณวฒิุ) และหลกัสูตรผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

๒. การน าผลการวเิคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การ 
พฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

๓. ความสอดคลอ้ง/สมัพนัธข์องหวัขอ้ส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา(เช่น  
๔. วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี การจัด

ประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพฒันาการ 
การบริหารจดัการหลกัสูตร เป็นตน้  

๕. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา  
และสรุปผลทุกภาคเรียน และ/หรือทุกปี  

๖. น าผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร และ/หรือผลการวจิยัที่ 
เก่ียวขอ้งมาปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา   

ระดับลุณภาพ  

 

วิธีเารเเ็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษาด าเนินการไดค้รบทั้ง ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบได ้สามารถ

แนะน าผูอ่ื้น และเป็นแบบอยา่งได ้ 
๔ สถานศึกษาด าเนินการไดค้รบทั้ง ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบได ้และ

สามารถแนะน าผูอ่ื้นได ้ 
๓ สถานศึกษาด าเนินการไดค้รบทั้ง ๕ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบได ้ 
๒ สถานศึกษาด าเนินการได ้๓-๔ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบได ้ 
๑ สถานศึกษาด าเนินการได ้๑-๒ ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน ตรวจสอบได ้ 



80 

 

 

๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 
ผูแ้ทนชุมชน ผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย
การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

 

- หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
- รายงานการวจิยั และติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา  
- สรุปผล/รายงานการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่ ภาพถ่าย หลกัฐานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒  มีระบบและเลไเให้ผู้มีส่วนร่วมทุเฝ่ายตระหนัเและเข้าใจเารจัดเารศึเษาปฐมวัย  
                   (๔ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีกระบวนการและแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั เช่น การประชุมผูป้กครอง การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ และมีกลไกที่ท  าให้ผูมี้ส่วนรวมทุกฝ่ายตระหนักและเขา้ใจการวดั
การศึกษาปฐมวยั เช่น การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ การนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลเป็นตน้ โดยมีการ
วางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมใหดี้ขึ้น  
ประเด็นเารพิจารณา  

 ระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษามีระบบและกลไกเพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกั และเขา้ใจการ

จดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจนโดยมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการด าเนินงานเป็น
ระบบ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เป็นที่ยอมรับ 
และเป็นแบบอยา่งแก่สถานศึกษาอ่ืน   
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วิธีเารเเ็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  

 
ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

๒. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ร่องรอย
การ  ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- ค  าสัง่/บนัทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบหรือด าเนินงาน   
- แผนพฒันาการจดัการศึกษาหรือแผนปฏิบติัการประจ าปี (เช่น 
โครงการประชุมผูป้กครองเด็กปฐมวยั โครงการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ)  
- แผนผงั/แผนภูมิ ระบบและกลไกเพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
เกิดความตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั   
- บนัทึกการประชุมครู บนัทึกการประชุมผูป้กครองเด็กปฐมวยั  
บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- เอกสาร/คู่มือ/แนวปฏิบติัของผูป้กครองเด็กปฐมวยั คู่มือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
- แผน่พบั/แผน่ปลิว ตารางประชาสมัพนัธ ์ 
- แบบสอบถามความคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  
- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผูป้กครอง/คณะกรรมการ
สถานศึกษา การศึกษาดูงานดา้นการศึกษาปฐมวยั เป็นตน้  
- สมุดบนัทึกการนิเทศภายในของหอ้งเรียน สมุดเยีย่มชั้นเรียน  
- หลกัฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
- ฯลฯ  

๔ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขบัเคล่ือน เพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความ
ตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน 
ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้น อยา่งต่อเน่ือง  

๓ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขบัเคล่ือน เพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความ
ตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้น   

๒ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขบัเคล่ือน เพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความ
ตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยัแต่การด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอน   

๑ สถานศึกษาไม่มีระบบหรือไม่มีกลไกในการขบัเคล่ือน เพือ่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความ
ตระหนกั และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ จัดเิจเรรมเสริมสร้างลวามตระหนัเรู้และเข้าใจหลัเเารจัดเารศึเษาปฐมวัย (๔ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษาจดักิจกรรม เพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง เกิดความตระหนกั และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั เช่น กิจกรรม
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การให้ค  าแนะน า การศึกษาดูงาน การจดั
นิทรรศการ การใหศึ้กษาแผน่พบั/แผน่ปลิว เป็นตน้  

ประเด็นเารพิจารณา  
 การจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัใหแ้ก่ผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 
ระดับลุณภาพ 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา

ปฐมวยัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุง
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วิธีเารเเ็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  
 

ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

๒. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน ร่องรอย
การ  ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูล  เชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาหรือแผนปฏิบติัการประจ าปี (เช่น 
โครงการประชุมผูป้กครองเด็กปฐมวยั โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ)  
- ค  าสัง่/บนัทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบหรือด าเนินงาน   
- รายงานโครงการ รายงานการประชุม/อบรม/ประชุมสมัมนา/
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
- บนัทึกการประชุมครู บนัทึกการประชุมผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
- แผน่พบั/แผน่ปลิว ตารางประชาสมัพนัธผ์า่นสถานีวทิยชุุมชน/   
หอกระจายข่าว   

การจดักิจกรรมใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และสามารถเป็นแบบอยา่งไดรั้บการยอมรับ ท าให้
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกัรู้ และเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน   

๔ สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุง
การจดักิจกรรมใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกัรู้ และ
เขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  

๓ สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุง
การจดักิจกรรมใหดี้ขึ้น ท าใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกัรู้ และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั  

๒ สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการด าเนินการไม่ครบขั้นตอนการด าเนินงาน  

๑ สถานศึกษาไม่มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้ และความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยัใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   
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- แบบสอบถามความคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  
- ภาพถ่าย เช่น การอบรมหรือประชุมผูป้กครอง/คณะกรรมการ
สถานศึกษา การศึกษาดูงานดา้นการศึกษาปฐมวยั การจดั
นิทรรศการ เป็นตน้  
- สมุดบนัทึกการนิเทศภายในของหอ้งเรียน สมุดเยีย่มชั้นเรียน  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ สร้างเารมีส่วนร่วมและแสวงหาลวามร่วมมือเับผู้ปเลรอง ชุมชน และท้องถิน่  (๔ ละแนน)  
ล าอธิบาย   
  สถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนมีวิธีการแสวงหา
ความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ินที่จะระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยั ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมอยา่ง
ชดัเจน มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก  าหนดไว ้มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และมีการน าผลที่ไดจ้ากการสรุปรายงานไปปรับปรุง
พฒันาการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

ประเด็นเารพิจารณา  
การสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน ในการจดั

การศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา  
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ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก  าหนด
ไวโ้ดยทุกฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุง
การจดัโครงการ กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง และสามารถเป็นแบบอยา่งที่ดีได ้ 

๔ - สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก  าหนด
ไวโ้ดยทุกฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุง
การจดัโครงการ กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง   

๓ - สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก  าหนด
ไวโ้ดยทุกฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุง
การจดัโครงการ กิจกรรม   

๒ - สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก  าหนด
ไว ้มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน แต่ขาดร่องรอยหลกัฐาน
ปรากฏชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้  

๑ - สถานศึกษาไม่มีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา และพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา หรือมีการด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่
ก  าหนดไว ้แต่ขาดการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล หรือมีการก าหนดโครงการ 
กิจกรรมแต่ขาดร่องรอย หลกัฐาน ไม่สามารถตรวจสอบได ้  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนชุมชน 

องคก์ร/หน่วยงานในทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา   
- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ผลการรายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน ระดบัปฐมวยั  
- แผนการจดัประสบการณ์  
- เอกสารรายงานผลการประเมินพฒันาการเด็ก  
- สมุดบนัทึกการประชุมผูป้กครอง สมุดบนัทกึการประชุมภาคี
เครือข่ายผูป้กครอง บนัทึกรายงานการประชุม ค  าสัง่ต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง   
- หนงัสือเชิญประชุมผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ผูน้ าชุมชน และบุคคล
ในทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้ง   
- รายงานผลการประเมินกิจกรรม โครงการ  
- ฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใชแ้หล่งเรียนรู้   
- เอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่ายผูป้กครอง   
- ภาพถ่าย แผน่พบั  แถบวดิิทศัน์   
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ป้าย/บอร์ดการจดักิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน  
- เอกสารหลกัฐานการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ เช่น หนงัสือขอบคุณ 
เกียรติบตัร โล่รางวลั ฯลฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕ จัดส่ิงอ านวยลวามสะดวเเพื่อพฒันาเด็เอย่างรอบด้าน (๔ ละแนน)  

ล าอธิบาย  
 สถานศึกษาจดัส่ิงที่จ  าเป็น เอ้ือประโยชน์ หรืออ านวยความสะดวกต่อการพฒันาเด็ก ทั้งดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา เพือ่พฒันาเด็กใหมี้พฒันาการทุกดา้นสูงสุดตามศกัยภาพ   

 

ประเด็นเารพิจารณา  
 สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ดงัน้ี  
๑. การมีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช ้เคร่ืองนอน จ านวนเพยีงพอ และขนาดเหมาะสมกบัเด็ก สะอาด 

และ ปลอดภยั  
 ๒. การมีมุมหนงัสือ และจ านวนหนงัสือเพยีงพอ เหมาะสมกบัวยั  
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 ๓. การมีพื้นที่สนามเด็กเล่น และมีเคร่ืองเล่นที่เหมาะสม ปลอดภยัส าหรับเด็ก  
 ๔. การมีพื้นที่ส าหรับการแปรงฟัน ลา้งมือ และท าความสะอาดร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ท าความ

สะอาด   
    ที่จ  าเป็นและเหมาะสมกบัเด็ก  
 ๕. การมีมุมพยาบาลหรือหอ้งพยาบาลที่สะอาด เหมาะสมในการความใหช่้วยเหลือเด็กเบื้องตน้  

 
ระดับลุณภาพ  

 

วิธีเารเเ็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์  

 
- ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 
ผูแ้ทนชุมชน ผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
- ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ของเล่น ของใช ้
เคร่ืองนอน หนงัสือ สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่น พื้นที่ส าหรับการ
แปรงฟัน ลา้งมือ/ท าความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์ท าความสะอาด 
มุมพยาบาลหรือหอ้งพยาบาล  

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- บญัชีวสัดุ ทะเบียนครุภณัฑ ์ 
- ทะเบียนส่ือการเรียนรู้  
- สมุดรับบริจาค  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ตามประเด็นการ
พจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ และมีระบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และปรับปรุงการด าเนินงาน ใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

๔ สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ตามประเด็นการ
พจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้ และมีระบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

๓ สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ตามประเด็นการ
พจิารณาครบทั้ง ๕ ขอ้  

๒ สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น ตามประเด็นการ
พจิารณา ๓-๔ ขอ้  

๑ สถานศึกษาจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเด็ก ไม่ครบตามประเด็นการ
พจิารณา  



88 

 

 

- เอกสารการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษา  
- แบบสอบถามความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกเพือ่พฒันา
เด็ก  
- สรุปผล/รายงานความตอ้งการของครูปฐมวยั ผูป้กครองเด็ก  
- บนัทึกการประชุม ค  าสัง่ ภาพถ่าย  
- หลกัฐานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรฐานที่ ๘  สถานศึเษามีเารประเันลุณภาพภายในของสถานศึเษาตามที่เ าหนดในเฎเระทรวง       
                   น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๕ ละแนน  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าดว้ย
ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยที่การด าเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุม
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง   

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ เ าหนดมาตรฐานเารศึเษาปฐมวยัของสถานศึเษา (๑ ละแนน)  
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ล าอธิบาย  
สถานศึกษามีการจดัท าข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่

ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกบัสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาตอ้งการสร้าง ทั้ งน้ีโดยค านึงถึง
ศกัยภาพของเด็ก ศกัยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน มาตรฐานที่ก  าหนดขึ้นผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การจดัท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
๒. ความชดัเจนของมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วเิคราะห์
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้มาตรฐานและตวับ่งช้ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชดั โดยผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวั
บ่งช้ีใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- ทุกมาตรฐานและตวับ่งช้ีมีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไดเ้หมาะสม  

๔ - สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วเิคราะห์
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้มาตรฐานและตวับ่งช้ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชดั โดยผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวั
บ่งช้ีใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- มาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไดเ้หมาะสม   

๓ - สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วเิคราะห์
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้มาตรฐานและตวับ่งช้ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชดั โดยผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวั
บ่งช้ีใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกรับทราบ แต่ไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
- มาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไดเ้หมาะสม  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

 
๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  
- การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และการหลอมรวมเป็นมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

๒ - สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วเิคราะห์
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้โดยมาตรฐานและตวับ่งช้ี
สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาไม่เด่นชดั รวมทั้งมีการประกาศ
ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
รับทราบไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย   
- มาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไม่เหมาะสม  

๑ - สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาไม่ไดเ้กิดจากการศึกษา 
วเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้โดยมาตรฐานและ
ตวับ่งช้ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาไม่เด่นชดั รวมทั้งมีการ
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีใหก้ลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
รับทราบไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือ  
- มาตรฐานและตวับ่งช้ีส่วนใหญ่มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไม่เหมาะสม  
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- หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา /เอกสารมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ จัดท าและด าเนินเารตามแผนพัฒนาเารจัดเารศึเษาของสถานศึเษาที่มุ่งลุณภาพตาม
มาตรฐานเารศึเษาของสถานศึเษา (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
วิธีการ งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว ้โดยมีการก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงานอยา่งน้อย ๓ ปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบ ทิศทางในการ
ด าเนินงาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ และมีการน า
แผนสู่การปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้ 
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ประเด็นเารพิจารณา  
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยพจิารณาจากผลการด าเนินการตามขอ้  
รายการ ดงัน้ี  
๑) ศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาและก าหนดวสิยัทศัน์  

พนัธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพเด็ก สะทอ้นคุณภาพความส าเร็จที่
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    

๒) ก าหนดวธีิการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษา 
ปฐมวยัของสถานศึกษา   

๓) ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากทั้งภายในและภายนอกที่ใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ  
๔) ก าหนดบทบาทหนา้ที่ใหบุ้คลากรของสถานศึกษา เด็ก ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน ชุมชน และ 
    ทอ้งถ่ิน และด าเนินงานตามทีก่  าหนดไวค้รบถว้น  
๕) ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทุกโครงการ 

กิจกรรม  
๖) จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
๗) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไปสู่การปฏิบติัที่ชดัเจน   
๘) เสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
   พื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
   ใหค้วามเห็นชอบ  
๙) น าแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ กิจกรรมก าหนด

ไว ้ 
๑๐) ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  

 

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง ๑๐ ขอ้รายการ โดยทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐาน
ปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 

๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบทั้ง ๑๐ ขอ้รายการ แต่มี ๑ – ๒ ขอ้รายการที่มีร่องรอย
หลกัฐานปรากฏที่ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการตามขอ้รายการทั้ง ๑๐ ขอ้รายการ แต่มี ๓ - ๔ ขอ้รายการที่มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 



93 

 

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการ
นิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูล เชิงประจกัษ ์ 

 

- เอกสารแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีของสถานศึกษาที่เก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  
- ค  าสัง่มอบหมายงานใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามแผนงาน/ งาน /
โครงการ /กิจกรรม ที่ก  าหนดไว ้ 
- รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของสถานศึกษา  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในเารบริหารจัดเาร (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีการจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั พร้อมใชใ้น
การวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากร
ทุกฝ่าย และสามารถใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งการใช ้ 

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  

๒ สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง ๑๐ ขอ้รายการ หรือมี ๕ – ๖ ขอ้รายการที่มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

๑ สถานศึกษามีการด าเนินการไม่ครบทั้ง ๑๐ ขอ้รายการ หรือมีมากกวา่ ๖ ขอ้รายการที่ไม่มี
ร่องรอยหลกัฐานปรากฏ ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
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๒. การใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง 

ครอบคลุม ทนัสมยั และพร้อมใช ้ 
- น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจดา้นการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง   
- มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผูต้อ้งการใชทุ้กฝ่าย  

๔ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง 
ครอบคลุม ทนัสมยั และพร้อมใช ้ 
- น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจดา้นการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง   
- มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผูต้อ้งการใชทุ้กฝ่าย  

๓ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง 
ครอบคลุม ทนัสมยั และพร้อมใช ้ 
- น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจดา้นการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง   
- มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูต้อ้งการใช ้
  

๒ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศ แต่ขอ้มูลสารสนเทศไม่
เป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั หรือไม่พร้อมใช ้  
- น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจใน
ทุกดา้น รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ ไม่ไดเ้กิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง   
- มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูต้อ้งการใช ้ 

๑ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศ แต่ขอ้มูลสารสนเทศไม่
เป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยั หรือไม่พร้อมใช ้หรือ  
- น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมภารกิจใน



95 

 

 

 
วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารและการจดั
ประสบการณ์ของสถานศึกษา    

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- การจดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่
เอ้ือต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
- เอกสาร/รูปแบบ การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินลุณภาพภายในตามมาตรฐานเารศึเษาของ สถานศึเษา  
(๐.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา และจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยตอ้งด าเนินการทุกปี   

ทุกดา้น รวมทั้งงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ ไม่ไดเ้กิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง 
หรือ  
- ไม่มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูต้อ้งการใช ้ 
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ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ปฐมวยัทั้งระดบับุคคลครบทุกคนและระดบัสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ ๑ คร้ัง  
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ คร้ัง โดยทุกมาตรฐานใชว้ธีิการและเคร่ืองมือที่หลากหลายและเหมาะสม   
- ใหผู้ท้รงคุณวฒิุที่มาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ตน้สงักดั  

๔ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยั ทั้งระดบับุคคลครบทุกคนและระดบัสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ ๑ คร้ัง   
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ คร้ัง โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม  
- ใหผู้ท้รงคุณวฒิุที่มาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ตน้สงักดั  

๓ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยั ทั้งระดบับุคคลเป็นส่วนใหญ่และระดบัสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ   
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ คร้ัง โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม   
- ใหผู้ท้รงคุณวฒิุที่มาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการ

น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปฐมวยั ไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา  

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาและ แผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั  
- ค  าสัง่แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการติดตามตรวจสอบ และประเมิน

ตน้สงักดั  
๒ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ปฐมวยั ไม่ครอบคลุมทั้งระดบับุคคล และระดบัสถานศึกษา   
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ คร้ัง โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือที่ไม่หลากหลายและไม่
เหมาะสม   
- ใหผู้ท้รงคุณวฒิุที่มาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- เตรียมการและใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ตน้สงักดั  

๑ - สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบและด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยัไม่ครอบคุลมทั้งระดบับุคคล และระดบัสถานศึกษา และขาดความเป็นระบบ 
หรือ  
- ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยปีละ ๑ คร้ัง โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือที่ไม่หลากหลายและไม่
เหมาะสม หรือ  
- ไม่มีผูท้รงคุณวฒิุที่มาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา หรือ  
- ไม่มีการเตรียมการและไม่ใหค้วามร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานตน้สงักดั  
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คุณภาพการศึกษา ของสถานศกึษา  
- หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   
- เอกสารสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๕ น าผลเารประเมินลุณภาพทั้งภายในและภายนอเไปใช้วางแผนพัฒนาลุณภาพเารศึเษา
อย่างต่อเน่ือง (๐.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   

ประเด็นเารพิจารณา  
 การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

ระดับลุณภาพ  
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ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดา้น   
- ใชข้อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งนอ้ย ๓ ปียอ้นหลงั เพือ่การจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษา  

๔ - สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดา้น   
- ใชข้อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งนอ้ย ๒ ปียอ้นหลงั เพือ่การจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

๓ - สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา ครอบคลุมภาระ
งานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดา้น   
- ใชข้อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพยีง ๑ ปียอ้นหลงั เพือ่การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษา  

๒ - สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา แต่ขาดความ
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดา้น   
- ใชข้อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพยีง ๑ ปียอ้นหลงั เพือ่การจดัท าแผนพฒันา การ
จดัการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษา  

๑ - สถานศึกษาน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
เลือกสรรขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันา แต่ขาดความ
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดา้น หรือ  
- ไม่ใชข้อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพือ่การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวยั ของสถานศึกษา  
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ภายนอก 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั และการน าขอ้มูลสารสนเทศจากการ
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั  

๒. การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษา/แผนปฏิบตัิการประจ าปี  และ
เอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ระดบัการศึกษาปฐมวยั  
- ร่องรอยการด าเนินงานเผยแพร่ผลการพฒันา/การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ของสถานศึกษา  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖ จัดท ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานเารประเมินลุณภาพภายใน (๑ ละแนน)  
ล าอธิบาย   

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี หลงัจากสถานศึกษาด าเนินการจดัการศึกษาเสร็จส้ินในแต่ละปีการศึกษา 
น าเสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษา (หรือที่เรียกเป็นอยา่งอ่ืน) ให้ความเห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานตน้
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สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และรายงานสู่สาธารณชน โดยสถานศึกษาน าเสนอขอ้มูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่มีสาระส าคญั   
ประเด็นเารพิจารณา  

๑. การสรุปและจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
๒. การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ

สถานศึกษา   
    และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
๓. การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

 
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ - สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอ้นคุณภาพเด็ก และผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน ตามรูปแบบ
ที่หน่วยงานตน้สงักดัก าหนด เป็นแบบอยา่งที่ดี สาระส าคญัทุกส่วนของรายงาน
ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และสะทอ้นความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
- น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  
- เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อยา่งเหมาะสม และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน   

๔ - สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอ้นคุณภาพเด็กและผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน ตามรูปแบบ
ที่หน่วยงานตน้สงักดัก าหนด ซ่ึงมีสาระส าคญัทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา และสะทอ้นความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
- น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  
- เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน   

๓ - สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอ้นคุณภาพเด็กและผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
ตน้สงักดัก าหนด สาระส าคญัโดยภาพรวมของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของ
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท า
รายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

สถานศึกษา และสะทอ้นความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
- น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  
- เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน   

๒ - สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะทอ้นคุณภาพเด็ก และผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงาน 
ตน้สงักดัก าหนด สาระส าคญัส่วนใหญ่ของรายงานไม่ครอบคลุมการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และสะทอ้นความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
- ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งบางฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
- น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  
- เผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

๑ - สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ไม่สะทอ้นคุณภาพเด็ก และผลส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาหรือขาดความชดัเจน 
หรือ  
- สาระส าคญัของรายงานไม่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษา และไม่สะทอ้น
ความส าเร็จ ช่ือเสียง อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา หรือ  
- ไม่มีการน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 
หรือ  
- ไม่มีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน   
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- ผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
สถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  
- สรุปรายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  
- หลกัฐานการเผยแพร่รายงาน  
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านเารสร้างสังลมแห่งเารเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี)  
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึเษามีเารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึเษาเป็นสังลมแห่งเารเรียนรู้   
น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน  ๕  ละแนน  
ล าอธิบาย  
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สถานศึกษามีการก าหนดวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนบัสนุนให้มี
กระบวนการที่เก้ือหนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอ่แม่  ผูป้กครอง และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดการ
เรียนรู้โดยผา่นส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องคค์วามรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะ 
มีระบบการจดัการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
พอ่แม่ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

ตัวบ่งช้ี ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเารเรียนรู้ของเด็เและบุลลาเรในสถานศึเษา  (๒.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการเรียนรู้ตามวยั  ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม   สนับสนุนให้เด็ก 
บุคลากรภายในสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น   
อ่านหนงัสือนิทาน หนงัสือใหค้วามรู้ผูป้กครอง หรือ สารสมัพนัธข์องสถานศึกษา เป็นตน้  

ประเด็นเารพิจารณา  
๑. การมีขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา 

วเิคราะห์ 
ขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาและด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามที่ก  าหนด    

๒. การด าเนินการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในขอ้ ๑ และน าผลไปปรับปรุง
พฒันา 
อยา่งต่อเน่ือง    

๓. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียน บุคลากรในสถานศึกษาและผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษา 

               อยา่งมีขั้นตอน วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการ    
               จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก  าหนด   

๔. การด าเนินการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในขอ้ ๓ และน าผลไปปรับปรุง
พฒันา 
อยา่งต่อเน่ือง   

๕. การสรุปรายงานผลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาระดบั
ปฐมวยั   
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ระดับลุณภาพ  

 

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู เด็ก พอ่แม่ 

ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูล เชิงประจกัษ ์ 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
- แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ กิจกรรมระดบัปฐมวยั   
- ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ   
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน บนัทึก
รายงานการประชุม   
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ  กิจกรรมปฐมวยั
ฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใชแ้หล่งเรียนรู้   
- เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้   
- เอกสารหลกัฐาน เช่น สารสมัพนัธ ์ สารนิทศัน์  ภาพถ่าย แผน่
พบั แถบวดิิทศัน์  การท าบนัทึก  แบบสงัเกต  
- ป้ายนิเทศการจดักิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
- ฯลฯ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 

๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้ 

๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ ๑ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั
ขาดความชดัเจนไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ มี ๒ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่
ยงัขาดความชดัเจนไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และมี ๓-๔ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏ
ที่ยงัขาดความชดัเจนไม่สามารถตรวจสอบได ้ 

๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั
ขาดความชดัเจนไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
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ตัวบ่งช้ี ๙.๒ มีเารแลเเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างบุลลาเรภายในสถานศึเษา ระหว่างสถานศึเษาเับลรอบลรัว 
ชุมชนและองล์เรที่เเี่ยวข้อง (๒.๕ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู เด็ก  พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งและองค์กรที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์
ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะ มีระบบการจดัการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  

ประเด็นเารพิจารณา   
๑. มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน 

สถานศึกษาผา่นกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในสถานศึกษา 
และ ด าเนินการตามแนวทางที่ก  าหนด   

๒. มีการระบุความรู้ที่จ  าเป็น (Knowledge Mapping) กลัน่กรองความรู้ทีไ่ดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในขอ้ ๑ มาแบ่งปันความรู้ใหก้บับุคลากรภายในสถานศึกษา   

๓. มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
สถานศึกษา 
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้งผ่านกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และด าเนินการตามแนวทางที่ก  าหนด   

๔. มีการระบุความรู้ที่จ  าเป็น (Knowledge Mapping) กลัน่กรองความรู้ทีไ่ดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในขอ้ ๓ มาแบ่งปันความรู้ใหก้บัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง   

๕. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ และ น า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ ๑ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั

ขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ มี ๒ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่

ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และมี ๓-๔ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏ
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วิธีเารเเ็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู เด็ก พอ่แม่ 
ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
- แผนปฏิบตัิการประจ าปี  
- โครงการ  กิจกรรมพฒันาเด็กปฐมวยั  
- ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศรายชั้นเรียน และระดบั
โรงเรียน   
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน   
- หนงัสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก   
- รายงานการประชุม   
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน   
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
- เอกสารการเผยแพร่ความรู้ เช่น สารนิทศัน์ แผ่นพบั แผน่ปลิว 
วารสาร แผน่พบั แถบวดีีทศัน์   
- ป้ายนิเทศการจดักิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง   
- ฯลฯ  

 

 

 

 

 

ที่ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั

ขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
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มาตรฐานด้านอัตลัเษณ์ของสถานศึเษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี)  
มาตรฐานที่ ๑๐  เารพัฒนาสถานศึเษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของเารศึเษา   
                    ปฐมวัย น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน (๕  ละแนน)  
ล าอธิบาย  

 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการและบริหารจดัการของสถานศึกษาเพือ่ใหคุ้ณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตามปรัชญา วสิยัทศัน์  จุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั เป้าหมาย กลยทุธ ์กิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งองคร์วม ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู   พ่อแม่ 
บุคลากรในชุมชนและองคก์รภายนอก และมีผลการด าเนินงานสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

ตัวบ่งช้ี ๑๐.๑  จัดโลรงเาร เิจเรรมที่ส่งเสริมให้เด็เบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นเารจัด
เารศึเษาปฐมวัยของสถานศึเษา  (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย   

 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ปฐมวยั โดยการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น เพือ่ส่งเสริมเด็กใหบ้รรลุผลตาม 
ปรัชญา วสิยัทศัน์ จุดเนน้ เป้าหมาย และกลยทุธร์ะดบัปฐมวยั    

 

ประเด็นเารพิจารณา   
๑. การจดัโครงการ กิจกรรม ในแผนพฒันาการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีของ

สถานศึกษาที่จดัท  าขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอก   
๒. โครงการ กิจกรรมสอดคลอ้งกบั ปรัชญา  วสิยัทศัน์ จุดเนน้ เป้าหมาย และกลยทุธ ์ของ

สถานศึกษา 
ระดบัปฐมวยั และไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

๓. บุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามกลยทุธ ์โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนด
อยา่ง  
ครบถว้น  

๔. การด าเนินงานตามกลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม และจุดเนน้ของสถานศึกษาปฐมวยัที่ไดรั้บการ
ก ากบั 
ติดตาม และนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ  

๕. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนบัสนุนส่งเสริมเด็กที่บรรลุ
ตาม 
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ปรัชญา เป้าหมาย วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  

 

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   

 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา เด็ก พอ่แม่ 
ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบตัิการประจ าปีระดบัปฐมวยั  
- โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการจดัการศึกษาปฐมวยั  
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการปฏิบตัิงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ  
- รายงานการประเมินพฒันาการเด็กที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  
- ฯลฯ  

 

 

 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๔ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ ๑ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั

ขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๓ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และ มี ๒ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่

ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๒ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และมี ๓- ๔ ขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏ

ที่ยงัขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
๑ สถานศึกษามีการด าเนินการครบ ๕ ขอ้ และทุกขอ้รายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ยงั

ขาดความชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได ้ 
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ตัวบ่งช้ี ๑๐.๒ ผลเารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  
  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามกลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาก าหนดและค าตอบ
ของผลลพัธก์ารด าเนินงานตอบสนองปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของสถานศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั รวมทั้งสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
เช่น   โรงเรียนจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัทัว่ไป  โรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั  โรงเรียน
ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ  โรงเรียนเครือข่ายปฐมวยัตน้แบบ  และโรงเรียนที่ด าเนินการทดลองวจิยัพฒันา
รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยั เช่น  โรงเรียนจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวคิดการสอนภาษาธรรมชาติ  
แนวคิดวอลดอฟ  แนวคิดมอนเตสเซอร่ี  แนวคิดเรคจิโอเอมิเลีย และแนวคิดไฮสโคป เป็นตน้  

ประเด็นเารพิจารณา  
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของสถานศึกษาระดบัปฐมวยั   

ระดับลุณภาพ  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา เด็ก  พอ่แม่  

ผูป้กครอง  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ - แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาระดบั

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ด าเนินงานบรรลุตาม ปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั และมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 
๔ เด็กร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั และมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 
๓ เด็กร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั และมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 
๒ เด็กร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั และมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 
๑ เด็กนอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั และมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 
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ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ปฐมวยั  
- รายงานประจ าปีที่แสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและผลความส าเร็จของการด าเนินงานที่ปรากฏ
สอดคลอ้งกบั ปรัชญา วสิยัทศัน์ เป้าหมาย และจุดเนน้ของ
สถานศึกษาระดบัปฐมวยั กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรมปฐมวยั และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  
- หลกัฐานที่แสดงถึงการยอมรับวา่เป็นแบบอยา่งการปฏิบติัที่ดี
ในการขบัเคล่ือนสถานศกึษาใหบ้รรลุอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์
ระดบัปฐมวยั เช่น รางวลั เกียรติบตัร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น
ตน้  
- ประมวลสรุปผลความพงึพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  
เด็ก พอ่แม่ ผูป้กครองและที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมปฐมวยั  
- ฯลฯ  
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มาตรฐานด้านมาตรเารส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งช้ี)  
มาตรฐานที่ ๑๑ เารจัดเิจเรรมตามนโยบาย  แนวทางเารปฏิรูปเารศึเษาเพื่อยเระดับลุณภาพให้สูงขึน้  
                   น ้าหนัเละแนนของมาตรฐาน ๕ ละแนน  
ล าอธิบาย   

สถานศึกษาจดักิจกรรมตามนโยบาย  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้นโดยมีการก าหนดแนวทางพฒันา ร่วมกนัช้ีแนะ 
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงัคมตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทั้งที่
สถานศึกษาไดรั้บมอบหมายหรือก าหนดเอง เพือ่พฒันาและส่งเสริมการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้นโดยมีการก าหนด แนวทางพฒันาดงักล่าว  

สามารถปรับเปล่ียนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปล่ียนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การ
ส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกนัส่ิงเสพติด การ
ป้องกนัอุบติัภยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 
โดยสถานศึกษา พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาใหก้ารรับรอง  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑  จัดโลรงเาร เิจเรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเเี่ยวเับเารจัดเารศึเษา ปฐมวัย  
                    (๓ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

สถานศึกษาจัดท าโครงการ กิจกรรมปฐมวยัเพื่อตอบสนองนโยบาย  ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาระดับปฐมวยัโดยมีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุง พฒันา และด าเนินโครงการกิจกรรม
พิเศษอย่างเป็นระบบและมุ่งมัน่ มีการน าขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งมาก าหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพเิศษ เพือ่ขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง) ยกระดบัมาตรฐาน (กรณีสถานศึกษาที่ไดรั้บ
การรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี) และรักษามาตรฐาน (กรณีได้รับการรับรองและมีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก) ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นขอ้ตกลงร่วมกัน
ระหวา่งสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักดั หรือหน่วยงานสนบัสนุนอ่ืนๆ   
 
ประเด็นเารพิจารณา  
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๑. การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ขอ้มูลสารสนเทศด้านนโยบายของตน้สังกดัตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวยัในการจดัท าแผนงาน โครงการกิจกรรมพิเศษ
ปฐมวยั  

๒. การมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
๓. โครงการ กิจกรรมพิเศษปฐมวยัเด่นชดัตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อยา่ง

นอ้ย 
     ๒ โครงการหรือกิจกรรมพเิศษต่อปีการศึกษา  
๔. การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพเิศษปฐมวยั เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ยอ้นหลงั ๓ ปี  
๕. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน พอ่แม่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการ      
    ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพเิศษปฐมวยั   
๖. การนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพเิศษอยา่งต่อเน่ือง  
๗. การสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษ

ปฐมวยั   
   ตอบสนองนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

 
ระดับลุณภาพ  

 
 
 
 
 
 

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ สถานศึกษาด าเนินการไดเ้ด่นชดัทั้ง ๗ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบ

ได ้และทุกโครงการ กิจกรรมพเิศษปฐมวยัมีพฒันาการเม่ือเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา        
๔ สถานศึกษาด าเนินการไดเ้ด่นชดั ทั้ง ๗ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถตรวจสอบ

ได ้และบางโครงการ กิจกรรมพเิศษปฐมวยัมีพฒันาการ   
๓ สถานศึกษาด าเนินการไดท้ั้ง ๗ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้แต่ไม่

สมบูรณ์ และบางโครงการ กิจกรรมพเิศษปฐมวยัมีพฒันาการ   
๒ สถานศึกษาด าเนินการไดท้ั้ง ๗ ขอ้ มีร่องรอยหลกัฐานไม่ชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบ

ได ้  
๑ สถานศึกษาด าเนินการไดไ้ม่ครบทั้ง ๗ ขอ้ และไม่มีร่องรอยหลกัฐาน    
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา เด็ก  พอ่แม่ 
ผูป้กครอง  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอย
การปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 

- หลกัฐาน ร่องรอยการวเิคราะห์นโยบายของตน้สงักดั ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่การจดัท าแผนงาน โครงการพเิศษ  
- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  
- แผนปฏิบตัิการประจ าปี   
- โครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั  
- ขอ้มูลจากการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน  
- รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
- รายงานการประชุม บนัทึกการประชุมของงานที่เก่ียวขอ้ง  
- รายงานผลการพฒันาการจดัประสบการณ์ที่ดีระดบัปฐมวยั ฯลฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒  ผลเารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ ละแนน)  
ล าอธิบาย  

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยัที่
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดบัปฐมวยัและมีผลสมัฤทธ์ิของโครงการ กิจกรรมพเิศษ
ระดบัปฐมวยั บรรลุเป้าหมาย โดยเด็ก ครู พอ่แม่ ผูป้กครอง และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมและพอใจในการ
ด าเนินการ  
ประเด็นเารพิจารณา  

๑. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยับรรลุตามเป้าหมาย  
๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพเิศษ

ระดบั  
    ปฐมวยั  
๓. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั เกิดประโยชน์เป็น

แบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบสถานศึกษา  
 
ระดับลุณภาพ  

ระดับ ล าอธิบายระดับลุณภาพ 
๕ - สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั บรรลุเป้าหมายร้อย

ละ ๘๐ ขึ้นไป   
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา   

๔ - สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั บรรลุเป้าหมายร้อย
ละ ๗๐ – ๗๙  
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา   

๓ - สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั บรรลุเป้าหมายร้อย
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วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล  

วิธีเารเเ็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สมัภาษณ์   ผูบ้ริหาร ครู เด็ก พอ่ แม่ ผูป้กครอง หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงาน 
๒.  การตรวจเอกสาร หลกัฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบตัิงาน หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

- หลกัฐาน ร่องรอยการวเิคราะห์นโยบายของตน้สงักดั ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่การจดัท าแผนงานโครงการพเิศษ
ระดบัปฐมวยั  
- แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบตัิการประจ าปี  
- โครงการ กิจกรรมระดบัปฐมวยั  
- สรุปผลการประเมินโครงการระดบัปฐมวยั   
- ขอ้มูลการสอบถามความพงึพอใจครู ผูบ้ริหาร เด็ก หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมระดบัปฐมวยั  
- รายงานผลการพฒันาการจดัประสบการณ์ที่ดีระดบัปฐมวยั  
- สรุปรายงานวเิคราะห์เด็กรายบุคคล  
- สารนิทศัน์  

ละ  ๖๐ – ๖๙  
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ  ๖๐ – ๖๙  
- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา  

๒ - สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพเิศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ  ๕๐ – ๕๙  
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานร้อยละ  ๕๐ – ๕๙  
- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา  

๑ - สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพเิศษระดบัปฐมวยั บรรลุเป้าหมายนอ้ย
กวา่ร้อยละ ๕๐  
- บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 
๕๐  
- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา  
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- ฯลฯ  
  
  
  
  
 


