
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า      
การจัดการศึกษามีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มี
จ านวน 3 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐานคุณภาพของเด็ก 2. มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ     3. 
มาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจ านวน
น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  โดยสถานศึกษาสามารถปรับแผนด าเนินการ            
การก าหนดค่าตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ส่วนการประเมินเน้นสภาพตามจริง        
ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน แนวทางการประเมินเน้นการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา 

เอกสารเล่มนี้จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ของ
โรงเรียนวัดมหาการสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกัน 
  
 
 
 
 

                                                                                                                
                                                                                     (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

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

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนวัดมหาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด

หลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ

ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดมหา

การจึงได้ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และบริบทของสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็น ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โรงเรียนวัดมหาการจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นทิศทางเป้าหมาย 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 

                                                                                         
            (นายชะเอม  แก้วมณี)    (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 



 

 

ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

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

 

 โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ .ศ .2561 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดมหาการ จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ของสถานศกึษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 

 

 

 

                                                                                              
       (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 

 

 

 



 

ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 

เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 

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

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ.2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 แล้วนั้น เพ่ือให้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมหาการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดมหาการ จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ

ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดมหาการมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นเป้าหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 

 

                                                                                
(นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 
 



ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดบัปฐมวัย โรงเรียนวัดมหำกำร 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดมหาการ   
มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับมาตรฐาน ระดับตัวบ่งชี้ การก าหนดมาตรฐานเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 25๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดมหาการ มี 3 มาตรฐาน 

14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวมจ านวน 100 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มระดับสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีคะแนนเต็ม
ระดับมาตรฐาน และคะแนนเต็มระดับตัวบ่งชี้ตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ทุกระดับ ว่าสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ในระดับใด ในแต่ละตัวบ่งชี้ / 
มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์แต่ละด้านไว้ที่ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้คุณภาพระดับ 4 คือระดับดีเลิศ 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละตัวบ่งชี้ว่า สถานศึกษาด าเนินการได้ในระดับดีขึ้นไป 
จ านวนกี่ข้อ สถานศึกษาก็จะได้ผลคะแนนและระดับคุณภาพตามจ านวนข้อที่สถานศึกษาด าเนินการ 

ดังนั้นการแปลผลการประเมินคุณภาพจากคะแนนตามเกณฑ์ จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 5 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
ระดับ 4 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
ระดบั 3 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับดี 
ระดับ 2 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับปานกลาง 
ระดับ 1 แปลผลว่า มีคุณภาพระดับก าลังพัฒนา 

โดยสรุปคือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาที่ 1 จะพิจารณาเป็นค่าร้อยละน ามา
เทียบกับคะแนนเต็ม แล้วจึงแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนดแต่ละตัวบ่งชี้ ขณะที่เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาที่ 2 - 3 นั้น จะพิจารณาที่จ านวนข้อที่สถานศึกษาด าเนินการได้ในระดับของ
แต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของคะแนนและระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้นั้นๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ดังนั้น การตัดสินคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีการพิจารณาตัดสิน
คุณภาพและมาตรฐาน ใน 3 ระดับ คือ 



1. การตัดสินคุณภาพ ระดับตัวบ่งชี้ 
2. การตัดสินคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 
๓. การตัดสินคุณภาพ ระดับสถานศึกษา 

ค ำอธิบำยของมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก หมายถึง เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิยมที่ดีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร หมายถึง สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ หมายถึง ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

เกณฑ์กำรประเมินรำยมำตรฐำนภำพรวมของสถำนศึกษำ  
ระดับสถำนศึกษำ ระดับรำยมำตรฐำน  

ระดับคุณภำพ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 60 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนน 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนน 

9๐.00 – 100.00 50.๐0 – 60.00 18.๐๐ – 20.00 18.๐๐ – 20.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
80.00 – ๗๙.99 40.00 – 49.๙9 ๑6.00 – ๑7.๙๙ 16.00 – 17.9๙     4 (ดีเลิศ) 
6๐.00 – ๖9.99 30.๐0 – 39.99 15.๐๐ – ๑5.99 15.๐๐ – 15.99     3 (ดี) 
๕0.00 – ๕๙.99 20.00 – 29.๙9 13.00 – 1๔.๙9 13.00 – 14.๙๙ 2 (ปานกลาง) 
0.00 – ๔9.99 0.00 – 19.99 0.00 – 1๒.99 0.00 – 12.99   1 (ก าลังพัฒนา) 

 
เกณฑ์กำรประเมินรำยตัวบ่งชี ้

ระดับรำยตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
คะแนนเต็ม 1๕ 

คะแนน 
คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 
คะแนนเต็ม ๓ 

คะแนน 
คะแนนเต็ม ๒ 

คะแนน 
14.00 – 15.00 4.00 – 5.00 2.40 – 3.00 1.60 – 2.00 5 (ยอดเยี่ยม) 
13.50 – 13.99 3.50 – 3.99 2.10 – 2.39 1.40 – 1.59     4 (ดีเลิศ) 



13.00 – 13.49 3.00 – 3.49 1.80 – 2.00 1.20 – 1.39     3 (ดี) 
12.50 – 12.99 2.50 – 2.99 1.50 – 1.79 1.00 – 1.19 2 (ปานกลาง) 
0.00 – 12.49 0.00 – 2.49 0.00 – 1.49 0.00 – 0.99  1 (ก าลังพัฒนา) 

 

 
ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 ของโรงเรียนวัดมหำกำร 
 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา      และ
มาตรา 48 และการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาการในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ของโรงเรียนวัดมหำกำร ปีกำรศึกษำ 2564 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ที่ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา       และ
มาตรา 48 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน        เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ / ตัวบ่งชี ้ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2564 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ระดับคุณภำพดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ ๑.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 

ตัวบ่งชี้ ๑.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 
ตัวบ่งชี้ ๑.3 มีพัฒนาการการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 
ตัวบ่งชี้ ๑.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 4 
ตัวบ่งชี้ ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 

ตัวบ่งชี้ ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบกาณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 
ตัวบ่งชี้ 3.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพดีเลิศ 



 
 

หมำยเหตุ การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

   
• ระดับยอดเยี่ยม       ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   ระดับคุณภาพ 5 
• ระดับดีเลิศ             ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  ระดับคุณภาพ 4 
• ระดับด ี                 ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  ระดับคุณภาพ 3 
• ระดับปานกลาง     ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ระดับคุณภาพ 2  
• ระดับก าลังพัฒนา  น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐.๐๐  ระดับคุณภาพ 1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
โครงสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนวัดมหำกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา จ านวน 3 
มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ / ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2564 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก 60 
ตัวบ่งชี้ ๑.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

15 

ตัวบ่งชี้ ๑.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  15  
ตัวบ่งชี้ ๑.3 มีพัฒนาการการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 15 
ตัวบ่งชี้ ๑.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

15 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 20 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 2 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 2 
ตัวบ่งชี้ ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

3 

ตัวบ่งชี้ ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 20 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบกาณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 
ตัวบ่งชี้ ๔.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 100 



มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ( 60 คะแนน ) 
 ค ำอธิบำย 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิยมที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กมี

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
(1๕ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 
เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ร้อยละของเดก็ท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้  จากประเด็นต่อไปนี้ 
๑. ค านวณหาร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีผลพัฒนาการด้านร่างกายระดับ ดี ขึ้นไป  
 
= จ านวนเด็กปฐมวัยทีม่ีผลพัฒนาการด้านร่างกายระดับ ดี (3) ขึ้นไปทุกระดับชั้น × ๑๐๐ 
                  _____________________________________________ 
                        จ านวนเดก็เรียนทั้งหมด 

 

 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 15 

= ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีผลพัฒนาการด้านร่างกายระดับ ดี (3) ขึ้นไปทุกระดับชั้น × 15 
                    _____________________________________________ 
                                   100 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 

3.00 – 3.49 ดี (3) 

2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 

0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อบ2/3 ,อบ2/2) 

2. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (อบ.1/3,อบ.1/2) 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมประจ าหน่วย 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้           

(15 คะแนน) 

 ค ำอธิบำย 

       เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

รอ้ยละของเด็กท่ีมพัีฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละเด็กที่พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณ์ได ้จากประเด็นต่อไปนี้ 
1.ค านวณหาร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจตั้งแต่ระดับด ี( ๓) ขึน้ไป  
 
= จ านวนเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึ้นไปทุกระดับชั้น × ๑๐๐ 
                     _____________________________________________ 
                    จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 
 



 เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 15 

           = ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจตั้งแต่ระดับดี ระดับดี (๓) ขึ้นไปทุกระดับชั้น × 15 
                       _____________________________________________ 
                                       100 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 

3.00 – 3.49 ดี (3) 

2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 

0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อบ2/3 ,อบ2/2) 

2. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (อบ.1/3,อบ.1/2) 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมประจ าหน่วย 

 

 ตัวบ่งชี้ที่  ๑ .3 มี พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคม               

( 15 คะแนน ) 

 ค ำอธิบำย 

          เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  มีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การยิ้มทักทายและ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นความคิ ด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากความรุนแรง 
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

 ร้อยละของเดก็ท่ีมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

วิธีกำรค ำนวณ : ค านวณหาร้อยละของเดก็ท่ีมพัีฒนาการการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็น 

สมาชิกที่ดีของสังคม จากประเด็นต่อไปนี้ 

1. ค านวณหาร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสังคม ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึน้ไป  

 



 

      = เด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสังคม ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึ้นไป ทุกระดับชั้น × ๑๐๐ 

        _____________________________________________________________________________________ 

                                   จ านวนเด็กนกัเรียนทั้งหมด 

 

 

 

เกณฑ์การให้ค่าคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ 15 

 

               = รอ้ยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านสังคม ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึน้ไป ทุกระดับชั้น × 15 

   ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ๑๐๐ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 

3.00 – 3.49 ดี (3) 

2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 

0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บข้อมูล 

1. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อบ2/3 ,อบ2/2) 

2. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (อบ.1/3,อบ.1/2) 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมประจ าหน่วย 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

(15 คะแนน) 

 ค ำอธิบำย 

       เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอดการ



คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น 
และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
ได ้
 
 
 
 
 
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

 ร้อยละของเดก็ที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้

ในระดับด ี

 

          วิธีกำรค ำนวณ 

 ค านวณหาร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ

แสวงหาความรู้ จากประเดน็ต่อไปนี้ 

1. ค านวณหาร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึ้นไป  

 

 

         = จ านวนของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึ้นไป × ๑๐๐ 

                       ________________________________________________________ 

                                             จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 15 คะแนน 

 

           = ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ตั้งแต่ระดับดี (๓) ขึ้นไป × 15 
       ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ๑๐๐ 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 



4.00 – 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

3.50 – 3.99 ดีเลิศ (4) 

3.00 – 3.49 ดี (3) 

2.50 – 2.99 ปานกลาง (2) 

0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย (อบ2/3 ,อบ2/2) 

2. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (อบ.1/3,อบ.1/2) 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมประจ าหน่วย 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ( 20 คะแนน ) 

    ค ำอธิบำย 

               กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่
ครอบคลุม ด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
               ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น      (5 

คะแนน) 

              ค ำอธิบำย 

      สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม และไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                   การก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น พิจารณาจาก 

          ๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

          2. มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท

ของท้องถิ่น 



          3. มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

          4. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น 

          5. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้า

เฉพาะ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 5 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 4 ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 3 ข้อ 1.39 ดี (3) 

จ านวน 2 ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 

          แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

          1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

          2. การตรวจสอบเอกสาร การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

          3. แผนการจัดประสบการณ์ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

          4. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น รายงานตนเองประจ าปี และรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

          5. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผูเ้กี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

               ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  (๒ คะแนน) 

               ค ำอธิบำย 

              สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่านการอบรมการศกึษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 

               เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                   การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   พิจารณาจาก 

               1. มีครูผู้สอนที่จบการศึกษาปฐมวัย 

               2. มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพียงพอกับชั้นเรียน 

               3. จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนระดับชั้นปฐมวัย 



               4. จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

               5. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาในการจัดประสบการณ์ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 5 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 4 ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 3 ข้อ 1.39 ดี (3) 

จ านวน 2 ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 

          แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ๑. ข้อมูลสารสนเทศครูโรงเรียนวัดมหาการ 

          ๒.  ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดมหาการ 

 

           

               ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์( 5 คะแนน ) 

                ค ำอธิบำย 

       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
       
  เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                   การก ากับ ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

พิจารณาจาก 

                1. มีการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

                2. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย 

                3. มีแบบประเมินพัฒนาการเดก็เป็นรายบุคคล 

                4. การสนับสนุนส่งเสริมให้ ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ               

( Professional Learning Community ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือ 



การจัดการความรู้ (Knowledge Management ) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจนได้

นวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/ระดับปฐมวัย 

                5. ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา ช่วงเวลา และรายงานผลด าเนินการ 

                6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนด ก ากับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผล

เป็นระยะน าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือน า

ผลการพัฒนาไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน เป็นต้น 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 6 ข้อ 2.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 5 ข้อ 1.59 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 4 ข้อ 1.39 ดี (3) 

จ านวน 3  ข้อ 1.19 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 - 2 ข้อ 0.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 

 

 

 

 

          แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การวิเคราะห์ ออกแบบ แผนการจัดประสบการณ์และ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. แบบบันทึก PLC 

4. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การพัฒนาตนเองของครู รายงานผลการปฏิบัติงานครู

รายบุคคล เป็นต้น 

 

                ตัวบ่งช้ีที ่๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ            (2 

คะแนน) 

                ค ำอธิบำย 



                     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลายมีสื่อ
การเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีน ป่าย สื่อเทคโนโลยี     
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  
 

           เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                 ๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ปลอดภัยและเพียงพอ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                2. มีการจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายในห้องเรียนระดับปฐมวัย 

                3. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

                4. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา 

                5. การมีรายงานประจ าปี หรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน

ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

                6. การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 6 ข้อ 3.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 5 ข้อ 2.39 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 4 ข้อ 2.00 ดี (3) 

จ านวน 3 ข้อ 1.79 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1-2  ข้อ 1.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ของสถานศึกษา รายงานประจ าปี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

                ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์(3 คะแนน) 



                ค ำอธิบำย 

  สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

           ๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน การจัดหาสื่อเพ่ือใช้ใน    การ

เรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

           2. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

           3. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

           4. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับสถานศึกษา 

           5. การขับเคลื่อนกลไก ให้มีการสร้างสื่อ การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

           6. การด าเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

           7. การจัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับระบบการ

บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           8. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี 

           9. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการจัดประสบการณ์และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 9  ข้อ 3.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 8  ข้อ 2.39 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 7  ข้อ 2.00 ดี (3) 

จ านวน 6  ข้อ 1.79 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 – 5 ข้อ 1.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ 

2. ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อการเรียนการสอนของครู การให้บริการทางด้านเทคโนโลยี 

3. สรุปผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้เรียน 



 

                 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม          (3 

คะแนน) 

                 ค ำอธิบำย 

                 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
                 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พิจารณาจาก 

              1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจพิจารณาจากการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

               2. การมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

               3. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการก าหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการ

หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

               4. การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

               5. การมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

               6. การมีรายงานประจ าปีหรือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน

ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

               

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

     จ านวน  6 ข้อ 3.00 ยอดเยี่ยม (5) 

     จ านวน  5 ข้อ 2.39 ดีเลิศ (4) 

     จ านวน  4 ข้อ 2.00 ดี (3) 

      จ านวน 3 ข้อ 1.79 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 – 2 ข้อ 1.49 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ๑. การสอบถามและสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง 

          ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เช่น แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

          รายงานประจ าปี และสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

          ๓. สรุปผลการความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

   มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ (20 คะแนน) 

                ค ำอธิบำย 

                กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน  การสอน

จัดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการและ

ความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

                ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     

(5 คะแนน) 

                ค ำอธิบำย 

                ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้ านหนึ่งเพียงด้าน
เดียว 
 
 



         เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการคิด และ

ไดป้ฏิบัติจริง 

                2. มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

หลักสูตรสถานศึกษา 

                3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

                ๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                ๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า 

                6. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มพัีฒนาการล่าช้า 

                7.  ติดตามและประเมินผลพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเป็นระบบ 

                ๘. มีรายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

       จ านวน 8 ข้อ 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

       จ านวน 7 ข้อ 4.74 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 5 - 6 ข้อ 4.49 ดี (3) 

จ านวน 3 - 4 ข้อ 3.74 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 – 2 ข้อ 2.99 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มพัีฒนาการล่าช้า 

3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มพัีฒนาการล่าช้า 

5. รายงานและสรุปผลความส าเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมของระดับปฐมวัย 

6. เอกสารประกอบการสอน ร่องรอย รูปภาพ 

 

 

 



               ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข       

(5 คะแนน) 

               ค ำอธิบำย 

               ผู้สอนจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้ วย
ตนเอง 
         เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

               การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบกาณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข พิจารณาจาก 

                 1. มีแผนการจัดประสบการณ์และหนว่ยการจัดประสบการณ์ท่ีเกิดจากความสนใจของเด็ก 

                 2. มีการจัดกิจกรรมสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

                 3. มีการจัดกจิกรรมให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

                 4. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง        

และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดน าเสนอองค์ความรู้ได้ 

                 5. มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 5 ข้อ 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 4 ข้อ 4.00 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 3 ข้อ 3.00 ดี (3) 

  จ านวน  2  ข้อ 2.00 ปานกลาง (2) 

          จ านวน 1 ข้อ 1.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แผนการจัดประสบการณ์ 

2. แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครู 

 



               ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย      (5 

คะแนน) 

                ค ำอธิบำย 

                ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัยมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กพ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่นป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
เป็นต้น  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็กเช่น  กล้อง
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น  
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

                   จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย พิจารณาจากการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

                1. มีการจัดห้องเรียนที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

                2. ห้องเรียนปฐมวัยมีความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานของเด็ก มีป้ายนิเทศ 

                3. ห้องเรียนปฐมวัยมีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 3 มุม 

                4. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

                5. ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 5 ข้อ 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 4 ข้อ 4.00 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 3 ข้อ 3.00 ดี (3) 

จ านวน 2 ข้อ 2.00 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 ข้อ 1.00 ก าลังพัฒนา (1) 

 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคร ู

2. การสังเกตการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

3. การสอบถามและสัมภาษณ์ครู ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

 



                ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก (5 คะแนน) 

                ค ำอธิบำย 

     ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  
          เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

             การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  พิจารณาจาก 

               1. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน

ผู้เรียนจากสภาพจริง 

               2. มีการก าหนดขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

               3. ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็ก และสอดคล้องตามหน่วยการจัด

ประสบการณ์ 

               4. ผู้ปกครอง เด็กและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของเดก็ปฐมวัย 

               5. มีการน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้ด ี คะแนน ระดับคุณภำพ 

จ านวน 5 ข้อ 5.00 ยอดเยี่ยม (5) 

จ านวน 4 ข้อ 4.00 ดีเลิศ (4) 

จ านวน 3 ข้อ 3.00 ดี (3) 

จ านวน 2 ข้อ 2.00 ปานกลาง (2) 

จ านวน 1 ข้อ 1.00 ก าลังพัฒนา (1) 

แหล่งข้อมูล / กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้อง 

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย รายงานประเมินพัฒนาการ 

3. ตรวจสอบจากแผนการจัดประสบการณ์ 

4. การสังเกตสภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดมหำกำร 
                                                     ที่  32  / 2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย                                            
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  2 )            
พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตร 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นการสนองกฎกระทรวง
โรงเรียนวัดมหาการ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ     ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน ครู คศ.1                           กรรมการ 
1.3 นางณัฐฐาพร  มาแดง อัตราจ้างครูวิกฤต                กรรมการ 
1.4 นางสาวจิราวรรณ   ชูชัย ครู คศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ - ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ               
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   - ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ               
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - จัดท าคู่มือการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

 - จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

/2. คณะกรรมกำร... 

 
 



2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ 3 
มำตรฐำน ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวสุภาพร บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ    ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน ครู คศ.1                          กรรมการ 
2.3 นางฐาลินี  หีมมะ  ครู คศ.1                          กรรมการ 
2.4 นางสาวพัชรา  ยอดชุม ครู คศ.1                          กรรมการ 

                     2.5 นางณัฐฐาพร  มาแดง อัตราจ้างครูวิกฤต                กรรมการ 
2.6 นายภูริภัทร    ไฝทอง ครูอัตราจ้าง                          กรรมการ 
2.7 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ                          กรรมการ 
2.8 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย ครู คศ.1                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท าข้อมูล เอกสาร  ร่องรอยการด าเนินงาน  จัดแฟ้ม จัดบอร์ด ด าเนินการตรวจสอบตาม
มาตรฐานและส่งข้อมูลให้กับ คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีต่อไป 

๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 3 มำตรฐำน ดังนี้ 

มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของเด็ก 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  
ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของเด็ก 

๑) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 

๒) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๓) มีพัฒนาการการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มีหน้ำที่ วิเคราะห์มาตรฐานแต่ละด้านเพ่ือก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและการ

ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท าเป็นคู่มือ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

/มำตรฐำนที ่๒ 



มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  
ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิน่ 

 
 

นำงสำวจิรำวรรณ  ชูชัย 

๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม 

 
 หน้ำที ่วิเคราะห์มาตรฐานแต่ละด้านเพ่ือก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและการ
ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท าเป็นคู่มือ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มำตรฐำนที ่๓ กำรจัดประสบกำรณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  
ผู้รับผิดชอบ มำตรฐำนที ่๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

๑) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

 
นำงสำวจิรำวรรณ  ชูชัย 

๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบกาณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๓) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  
 



หน้ำที ่วิเคราะห์มาตรฐานแต่ละด้านเพ่ือก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและการ
ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน และจัดท าเป็นคู่มือ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

/๔. คณะกรรมกำร 

๔.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ระบบข้อมูลสำรสนเทศ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  คร ูคศ.1  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน คร ูคศ.1  กรรมการ 

3. นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  รวบรวมจัดท าสารสนเทศเพ่ือด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

5.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR)  ประกอบด้วย 

      ๑. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางณัฐฐาพร  มาแดง  อัตราจ้างครูวิกฤต กรรมการ 
      3. นางสาวณฐวรรณ   สุดสงวน ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำที่  รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่

ดังกล่าว  ข้างต้นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่     วันที่  1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4   
           สั่ง ณ   วันที ่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4   
 
 

            

              ลงชื่อ           
            ( นางสาวสุภาพร  บุญทวี ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 



 


