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ค ำน ำ 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความม่ันใจแก่ทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการ
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และ
เป็นเป้าหมาย ที่ส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือ มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 
 คู่ มื อกา รด า เ นิ น ง านระบบประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ในสถานศึ กษา  ตาม          
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน..................................
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียน.................................... หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะใช้เป็นคู่มือแนวทางในการ
พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมถึงเป็นเอกสาร
ส าหรับเป็นกรอบอ้างอิงเพ่ือการประเมินภายนอกรอบที่สี่  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
เอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑ 
 

ส่วนท่ี ๑   
บทน ำ 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดใน

โลกได้ เป็นประโยชน์และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,๒๕๔๕) 
คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคน ที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ
สังคมไทยปัจจุบัน  รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ ยังมีความเลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
งบประมาณ คุณภาพ  บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนของชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียง สถานศึกษา 
และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษา  อีกทั้งปัจจุบัน สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ
ด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบท และความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียน 
และคุณภาพในการบริหารจัดการ จึงมีความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจากการด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๔๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยองค์รวม การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนา
คุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ ได้แก่ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมี
เกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) มาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่า
จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้ การก าหนดมาตรฐานยังเป็นการก าหนดความ
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๒ 
 

คาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือรวมพลังเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีสุดที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดข้ึน (accountability) 
 ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 ๑) ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ตามความคาดหวังของสังคม และ
ประเทศชาติ  
 ๒) ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบในการออกแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติ ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ท้องถิ่น และสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทาง ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๔) พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ให้
ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อให้การจัดการศึกษา ช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๕) ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือ ที่ท าให้คนในองค์กรประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 
 
แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์ผู้น าทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
สิ่งส าคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
การกากับติดตามงานสม่ าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชนมีความใกล้ชิดและ
ไว้วางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลส าเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมือ
อาชีพ ทั้งครูและผู้บริหาร มีการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และให้เวลาผู้เรียนในการท างานกลุ่มมากขึ้น 
จัดสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มีการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรค
สาหรับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พัฒนางานอยู่บนพ้ืนฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าต้องเป็นมาตรฐาน
ที่ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จริง กระชับและจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูล
ที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน 
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คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการและคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีแนวคิดในการก าหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ 
(หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า “ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพ่ือให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ
และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ ดังนั้นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาย่อย จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปานกลาง” 
ที่การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ รวมทั้ง การมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี”          “ดีเลิศ” 
และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่อง การมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหา การมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานในระดับ ปานกลาง” ที่ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และ การมีสุขภาวะทางร่างการและจิตสังคม ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง 
ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ใน
เรื่อง ความภูมิในในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย รวมทั้ง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
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๒. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเน้นที่
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรที่ดีควรค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 
มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของผู้ เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนตามขีด
ความสามารถท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่ง
ต้องมีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการจ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคลและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
สภาพแวดล้อมและ การบริการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา
ที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่ เพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิต
อยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียน
ของผู้เรียนด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ใน
ระดับ “ปานกลาง” ที่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดและระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษา ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะ
มุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องการด าเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครู
และบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 
 ๓. แนวคิดในกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเน้นที่การปฏิบัติ (active learning) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน มาตรฐาน
ด้าน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นต้น ในระดับ “ปาน
กลาง” ที่การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการน าไป



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั  โรงเรียน..........................................งาม 
 

๕ 
 

ประยุกต์ใช้ในชีวิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและการน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่วนคุณภาพมาตรฐานขั้น
สูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน 
ในเรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน.............................................  

๖ 
 

 ส่วนท่ี ๒   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก     

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๓ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน...........................................  

 

๗ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก         ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดเีลิศ 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กร้อยละ ๗๕ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๖ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๗ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๘ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๓ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

เด็กร้อยละ ๗๕ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๖ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๗ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๗๘ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๑ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๒ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

เด็กร้อยละ ๘๓ 
ไดร้ะดับ ๓ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน...........................................  

 

๘ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยป ี๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 
๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย

และเพียงพอ 
ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔  ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียน...........................................  

 

๙ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดเีลิศ ระดับ ๔ ระดับดเีลิศ 

๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๓ ระดับดี ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๐ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
     มาตรฐาน  ค าอธิบาย  และระดับคุณภาพโดยรวม 
 ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
ค าอธิบาย  

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
 

ประเด็นพิจารณา 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 

ระดับคุณภาพ  
ระดับ ประเด็นพิจารณา 

5 
ยอดเยี่ยม 

 เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
4 

ดีเลิศ 
 เด็กร้อยละ ๘๐ - ๘๙  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ

พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ 
 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน  ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

3 
ด ี

 เด็กร้อยละ ๗๐ - ๗๙  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็ก 

 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 

2 
ปานกลาง 

 เด็กร้อยละ ๕๐ – ๖๙  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๑ 
 

ระดับ ประเด็นพิจารณา 
 มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ

พัฒนาเด็ก 
 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

 เด็กต่ ากว่าร้อยละ 50 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตร 
 มีส่วนร่วมของพ่อแม่ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ครู ผู้ปกครอง เด็กและผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การสังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตามช่วงวัยที่ก าหนด 
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

- การบันทึกและสรุปผลการสังเกต  
- แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบบันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูงของเด็ก 
- สถิติการมาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๒ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ประเด็นพิจารณา  

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
ระดับคุณภาพ  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น

รายบุคคล ตรงความต้องการชองครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจัดสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะ

ระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการ
การปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี
และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔ 
ดีเลิศ 

 

 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 

 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๓ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย 
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์จัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๓ 
ดี 
 

 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

  จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก

เป็นรายบุคคล 
 จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างพียงพอและ

หลากหลาย 
 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒ 

ปานกลาง 
 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท

ของท้องถิ่น 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา 
๑ 

ก าลังพัฒนา 
 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

บริบทของท้องถิ่น 
 มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๔ 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
    ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 
    ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
- ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- แฟ้มสะสมงานของครู  
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน  
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือ  
  กิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ   
- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์  สภาพแวดล้อม   
  แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๕ 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
ค าอธิบาย 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
 
ประเด็นพิจารณา 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ระดับคุณภาพ  
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างได้ 

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ 
ดีเลิศ 

 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยใชเ้ครื่องมือที่หลากหลายและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๖ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ 
ดี 
 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กรายบุคคล 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์ 

๒ 
ปานกลาง 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๑ 

ก าลัง
พัฒนา 

 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่สมดุล 

 ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแต่ไม่มีการน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล / แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. การสังเกต แบบประเมิน/แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ตามช่วงวัยที่ก าหนด 
3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกการนิเทศ 
- แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 
- สภาพบรรยากาศในห้องเรียน/ สื่อเทคโนโลยี/มุมประสบการณ์ 
 /ป้ายนิเทศ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั โรงเรียน..............................................  

 

๑๗ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 
- หลักฐานการใช้สื่อเทคโนโลยี 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาเด็กในด้านต่างๆ 
 ฯลฯ 

 



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  

 

๑๘ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพิจารณา 

และเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก  
ประเด็นย่อยที่  ๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย 
                       ของตนเองได้ 
 
ค าอธิบาย 
           เด็กมีน ้ำหนัก  ส่วนสงูตำมเกณฑ์มำตรฐำน  เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและ
ตำประสำนสัมพันธ์กันได้ดี  ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจำกบุคคล  สิ่งแวดล้อม  
และสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีน ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ของอนำมัย 
๒. มีสุขภำพอนำมัย  สุขนิสัยที่ดี 

 ๓.   รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
  ๔.   เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว  ประสำนสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
  ๕.   ใช้มือ  -  ตำประสำนสัมพันธ์กัน   
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน ระดับคุณภำพ
ตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน ระดับคุณภำพ
ตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ ๘๐- ๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน ระดับคุณภำพ
ตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  

 

๑๙ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ 

ปำนกลำง 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน ระดับคุณภำพ
ตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ ๕๐– ๖๙   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของนักเรียน ระดับคุณภำพ
ตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ต่้ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 

 
สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีน ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ของอนำมัย 
๒. มีสุขภำพอนำมัย  สุขนิสัยที่ดี 

 ๓.   รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
  ๔.   เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว  ประสำนสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

๕.   ใช้มือ  -  ตำประสำนสัมพันธ์กัน 
  

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ นไป ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๒ 
ปำนกลำง 

ร้อยละ 50-69 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กท่ีมีระดับคุณภำพ 3  ขึ นไป ต่้ำกว่ำร้อยละ 50   

 
 
 
 
 

  



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  

 

๒๐ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑  พัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย 
                             ของตนเองได้ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตำมประเด็นที่ก้ำหนดแล้ว 
             ท้ำเครื่องหมำย   ให้ตรงกับตำมควำมเป็นจริง 
โรงเรียน...................................      ชั น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภำพ ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑       ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อนผล
กำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของ
เด็ก เช่น  
- สมุดรำยงำนประจ้ำตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย 
- บันทึกน ้ำหนัก  ส่วนสูง 
- บันทึกกำรสังเกต 
- ตรวจพัฒนำกำรเด็กเป็น
รำยบุคคลตำมสภำพจริง 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       

จ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ  ๓  ขึ นไป  
ร้อยละของจ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ  ๓  ขึ นไป  
ระดับคุณภำพ  

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
 



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  

 

๒๑ 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 
ประเด็นพิจำรณำที ่ ๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
                            ควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

                   
ระดับชั น 

จ้ำนวน
นักเรียน
ทั งหมด 

จ้ำนวนนักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ นไป 

ร้อยละของ 
จ้ำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 
ระดับคุณภำพ 

อนุบำล ๑     
อนุบำล ๒     
อนุบำล 3     

     
     
     
     
     

รวมเฉลี่ย     
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร  
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  

 

22 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 
ค าอธิบาย 
 เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกได้เหมำะสม  รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในกำรรอคอย ยอมรับ
และพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้ำนึกและค่ำนิยมที่ดี มีควำมม่ันใจ  กล้ำพูด 
กล้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิ รู้หน้ำที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด  ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. เด็กแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย 
๒. เด็กมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เด็กสนใจ  มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ  ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว 
๔. เด็กซ่ือสัตย์สุจริต 
๕. เด็กมีควำมเมตตำกรุณำ  มีน ้ำใจ  และช่วยเหลือแบ่งปัน 
๖. เด็กมีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๗. เด็กมีควำมรับผิดชอบ 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำร
ประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ 
๙๐ ขึ นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำร
ประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ 
๘๐-๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำร
ประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ 
๗๐-๗๙   

๒ 
ปำนกลำง 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำร
ประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ  
๕๐–๖๙   



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  
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ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ 

ก้ำลังพัฒนำ 
 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ตำมผลกำร
ประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด ต่้ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ 

 
สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 

๑. เด็กแสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย 
๒. เด็กมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เด็กสนใจ  มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ  ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว 
๔. เด็กซ่ือสัตย์สุจริต 
๕. เด็กมีควำมเมตตำกรุณำ  มีน ้ำใจ  และช่วยเหลือแบ่งปัน 
๖. เด็กมีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๗. เด็กมีควำมรับผิดชอบ 
  

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ นไป ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๒ 
ปำนกลำง 

ร้อยละ 50-69 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กท่ีมีระดับคุณภำพ 3  ขึ นไป ต่้ำกว่ำร้อยละ 50   
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
         
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตำมประเด็นที่ก้ำหนดแล้ว 
             ท้ำเครื่องหมำย   ให้ตรงกับตำมควำมเป็นจริง 
โรงเรียน......................................................    ชั น .................. 
เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภำพ 

ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑       ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อนผลกำร
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทำงอำรมณ์ของเด็ก เช่น  
- สมุดรำยงำนประจ้ำตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
- สอบถำมพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล
ตำมสภำพจริง 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       

จ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ  ๓  ขึ นไป  
ร้อยละของจ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ นไป  
ระดับคุณภำพ  

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้      
     

ระดับชั น จ้ำนวนนักเรียนทั งหมด 
จ้ำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 

ร้อยละของ 
จ้ำนวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 
ระดับคุณภำพ 

อนุบำล 1     
อนุบำล ๒     
อนุบำล 3     

     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉลี่ย     
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณา ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
ค าอธิบาย 

เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน  มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย เช่น กำรไหว้ กำรยิ มทักทำย และมี
สัมมำคำรวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิด พฤติกรรม 
พื นฐำนครอบครัว  เชื อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง 

 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน 
 ๒. เด็กมีวินัยในตนเอง 
 ๓. เด็กประหยัดและพอเพียง 
 ๔. เด็กดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. เด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและรักควำมเป็นไทย 
 ๖. เด็กยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 ๗. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
 ๘. เด็กปฏิบัติเบื องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ตำมผลกำรประเมินกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคมของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ตำมผลกำรประเมินกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคมของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ ๘๐-๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ตำมผลกำรประเมินกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคมของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๒ 
ปำนกลำง 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ตำมผลกำรประเมินกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคมของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด  ร้อยละ  ๕๐–๖๙   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ตำมผลกำรประเมินกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคมของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด  ต่้ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 
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สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ้ำวัน 
 ๒. เด็กมีวินัยในตนเอง 
 ๓. เด็กประหยัดและพอเพียง 
 ๔. เด็กดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. เด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและรักควำมเป็นไทย 
 ๖. เด็กยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 ๗. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

๘. เด็กปฏิบัติเบื องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
  

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ นไป ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๒ 
ปำนกลำง 

ร้อยละ 50-69 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กท่ีมีระดับคุณภำพ 3  ขึ นไป ต่้ำกว่ำร้อยละ 50   
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่  ๓ เด็กพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตำมประเด็นที่ก้ำหนดแล้ว 
             ท้ำเครื่องหมำย   ให้ตรงกับตำมควำมเป็นจริง 
โรงเรียน.......................................................    ชั น .................. 
เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภำพ 

ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑        ตรวจสอบเอกสำรที่สะท้อนผลกำร
พัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ของเด็ก 
เช่น  
- สมุดรำยงำนประจ้ำตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
- สอบถำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรำยบุคคลตำมสภำพจริง จำก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
-สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรท้ำงำน
ร่วมกัน 
 

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       
๒๑       

จ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ  ๓  ขึ นไป  
ร้อยละของจ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ ๓ขึ นไป  
ระดับคุณภำพ  

        
  ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(.........................................) 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

ระดับชั น จ้ำนวนนักเรียนทั งหมด 
จ้ำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 

ร้อยละของ 
จ้ำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 
ระดับคุณภำพ 

อนุบำล ๑     
อนุบำล ๒     
อนุบำล 3     

     
     
     
     
     
     

รวมเฉลี่ย     
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
                           และแสวงหาความรู้ได้  
 

ค าอธิบาย 
 

เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ ตั งค้ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยำยำม
ค้นหำค้ำตอบ อ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำร
คิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรคิดแก้ปัญหำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได้ 
สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร เช่น งำนศิลปะ กำรเคลื่อนไหวท่ำทำง  กำรเล่นอิสระ เป็นต้น 
และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และแสวง    
หำควำมรู้ได้ 

 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 
 ๒. เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องท่ีตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย 
 ๓. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 
 ๔. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล 
 ๕. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ 
 ๖. เด็กท้ำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ๗. เด็กแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ๘. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 
 ๙. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ตำม
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ตำม
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ 



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  
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ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ตำม
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   

๒ 
ปำนกลำง 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ตำม
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด ร้อยละ  ๕๐ – ๖๙   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ตำม
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของนักเรียน ระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด ต่้ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 

 
สรุประดับคุณภาพ  
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 
 ๒. เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องท่ีตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย 
 ๓. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 
 ๔. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล 
 ๕. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ 
 ๖. เด็กท้ำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ๗. เด็กแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 ๘. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 

๙. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ 
  

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 ขึ นไป ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3   

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80-89 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๓ 
ดี 

ร้อยละ 70-79 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๒ 
ปำนกลำง 

ร้อยละ 50-69 ของเด็กท่ีมีระดับคุณภำพตั งแต่ 3 ขึ นไป   

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

เด็กท่ีมีระดับคุณภำพ 3  ขึ นไป ต่้ำกว่ำร้อยละ 50   
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตำมประเด็นที่ก้ำหนดแล้ว 
             ท้ำเครื่องหมำย   ให้ตรงกับตำมควำมเป็นจริง 
โรงเรียน.............................................................   ชั น .................. 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภำพ 
ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 

๕ ๔ 3 ๒ ๑ 
๑       ตรวจสอบเอกสำรร่องรอยที่สะท้อนผล

ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ 
มีทักษะกำรคิดพื นฐำน และแสวงหำ
ควำมรู้ได้ของเด็ก เช่น  
- สมุดรำยงำนประจ้ำตัวเด็ก 
- โครงงำน 
-  แฟ้มผลงำนเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
- สอบถำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรำยบุคคลตำมสภำพจริง จำก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
- สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรท้ำงำน
ร่วมกัน 
- สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
- ภำพกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  

๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

จ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ  ๓  ขึ นไป  
ร้อยละของจ้ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภำพ ๓ ขึ นไป  
ระดับคุณภำพ  

          
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

                                                               (.........................................) 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่  ๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
                             และแสวงหาความรู้ได้ 
 

ระดับชั น 
จ้ำนวนนักเรียน

ทั งหมด 
จ้ำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ นไป 

ร้อยละของ 
จ้ำนวนนักเรียน ที่ได้ระดับ 

3 ขึ นไป 
ระดับคุณภำพ 

อนุบำล ๑     
อนุบำล ๒     
อนุบำล 3     

     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉลี่ย     
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน.................................  
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แบบสรุปการมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็ก 
ตามเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด 

 

พัฒนำกำรด้ำน 
จ้ำนวนนักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 ขึ นไป 

ร้อยละของ 
จ้ำนวนนักเรียน ที่
ได้ระดับ 3 ขึ นไป 

ร่ำงกำย    
อำรมณ์ จิตใจ   
สังคม   
สติปัญญำ   

เฉลี่ยร้อยละเด็กมีพัฒนำกำร 4 ด้ำน  
ตั งแต่ระดับ ๓ ขึ นไป 

  

 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน................................................  

๓๕ 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โดยสถำนศึกษำ
ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความ

ต้องการและความแตกต่างของเด็ก 
๓. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
มีกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
และบริบทของท้องถิ่น เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  และบริบทของ
ท้องถิ่น เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
แตกต่ำงของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๓ 
ดี 

มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็ก  

๒ 
ปำนกลำง 

มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำน
กำรเล่นและกำรลงมือปฏิบัติ 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ไมส่อดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 

 
           
 ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................)

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา(๑) 

๑. มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
 

 

     - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น  

 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 หลักฐานการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

 แผนการจัดประสบการณ์ 
ฯลฯ 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 
ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือจัดครูที่จบกำรศึกษำปฐมวัยหรือผ่ำน
กำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชั นเรียน 

 

ประเด็นพิจารณา 
๑. กำรจัดชั นเรียน สัดส่วนครู/นักเรียนตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้ำหนด 
๒.  ครูมีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน/ครูสอนตำมควำมถนัด 

 
ระดับคุณภาพ 

 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเยี่ยม 

สถำนศึกษำจัดครูประจ้ำกำรที่จบกำรศึกษำปฐมวัยไดเ้หมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงพอเพียงกับชั นเรียนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้ำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

สถำนศึกษำจัดครูที่จบกำรศึกษำปฐมวัยได้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
พอเพียงกับชั นเรียนตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก้ำหนด 

๓ 
ดี 

สถำนศึกษำจัดครูที่ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัยได้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนที่
จบกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชั นเรียน 

๒ 
ปำนกลำง 

สถำนศึกษำจัดครูเข้ำสอนตำมภำรกิจกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชั นเรียน 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

สถำนศึกษำขำดแคลนอัตรำก้ำลังครูไม่สำมำรถจัดครูเข้ำสอนระดับปฐมวัยให้เพียงพอกับ    
ชั นเรียน 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน................................................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 

 
 

ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

     - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์   

 ทะเบียนประวัติครู 
 แผนกำรจัดชั นเรียน 
 บันทึกกำรประชุม ค้ำสั่งมอบหมำยงำน 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 
ค าอธิบาย 
 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ใช้ประสบกำรณ์ส้ำคัญในกำรออกแบบกำรจัด
กิจกรรม มีกำรสังเกตและประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

๒. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดประสบการณ์
ของเด็ก 
 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็น
รำยบุคคล ตรงควำมต้องกำรชองครูและสถำนศึกษำ  และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็น
รำยบุคคล ตรงควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ  

๓ 
ดี 

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็กเป็น
รำยบุคคล  

๒ 
ปำนกลำง 

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภำพเด็ก 

๑ 
ก้ำลัง
พัฒนำ 

สถำนศึกษำไม่มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภำพเด็ก 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 

ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................)

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

     สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง เกี่ยวกับควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ของครู 
ตรวจเอกสาร 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 ค าสั่ง/บันทึกการประชุม 

 แฟ้มสะสมผลงานครู 

 ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 

 แผนการจัดประสบการณ์ 

 บันทึกการนิเทศ 

 รายงานอบรมการพัฒนาครู  ฯลฯ 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
ค าอธิบาย 

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบกำรณ์หลำกหลำย มีสื่อกำรเรียนรู้ เช่น 
ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ สื่อส้ำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ 
 
ประเด็นพิจารณา 

สถำนศึกษำจัดให้มีสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก เพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน ดังนี  
๑. มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้อย่ำงเพียงพอและขนำดเหมำะสมกับเด็ก สะอำดและปลอดภัย 
๒. มีมุมหนังสือ และจ้ำนวนหนังสือ เพียงพอเหมำะสมกับวัย 
๓. มีพื นที่สนำมเด็กเล่นและเครื่องเล่นที่เหมำะสม ปลอดภัยส้ำหรับเด็ก 
๔. มีพื นที่ส้ำหรับกำรแปรงฟัน ล้ำงหน้ำ และท้ำควำมสะอำดร่ำงกำย 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบกำรณ์ สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเพียงพอและหลำกหลำย 

๔ 
ดีเลิศ 

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบกำรณ์ สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเพียงพอ 

๓ 
ดี 

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบกำรณ์  

๒ 
ปำนกลำง 

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เป็น
รำยบุคคลและกลุ่ม 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๔. จัดภำพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
 
 

     - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ 
 ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 รำยงำนโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ จัด
สภำพแวดล้อม 

 แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจ 
- ตรวจสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง เช่น อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้  
/ ห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ / สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ /ห้องสมุด ฯลฯ 

ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ 
                           จัดประสบการณ์ส าหรับครู 

 
ค าอธิบาย                

 สถำนศึกษำอ้ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำครู 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เ พ่ือสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 

๒. สถำนศึกษำอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดซื อจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์ ที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับพัฒนำกำรเด็ก 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค้ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
และพัฒนำครูอย่ำงเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำและเพียงพอกับควำมจ้ำเป็น 

๔ 
ดีเลิศ 

สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
และพัฒนำครูอย่ำงเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ 

๓ 
ดี 

สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
อย่ำงเหมำะสม 

๒ 
ปำนกลำง 

สถำนศึกษำให้บริกำรวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

สถำนศึกษำไมอ้่ำนวยควำมสะดวก /ให้บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน................................................  
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๕.ให้บริกำรสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ส้ำหรับ
ครู 

     - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
 ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  
เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 รำยงำนโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
จัดสภำพแวดล้อม 

 สื่อตำมมุมประสบกำรณ์ 
 ตรวจสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง เช่น สื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้  / ห้องเรียน /วัสดุอุปกรณ์ /
ห้องสมุด ฯลฯ 

ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................) 

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................)
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
ค าอธิบาย 

      สถำนศึกษำก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด จัดท้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกันมำตรฐำนที่
สถำนศึกษำก้ำหนดและด้ำเนินกำรตำมแผน มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ติดตำมผล
กำรด้ำเนินงำน  และจัดท้ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ้ำปี น้ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้น
สังกัด 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑.  ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๒.  จัดท้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๓. ด้ำเนินกำรตำมแผน  
๔. มีกำรประเมินผล ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
๕. ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน 
๖. จัดท้ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ้ำปี  
๗. น้ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเยี่ยม 
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่เหมำะสมและต่อเนื่อง มีกำรชี แนะระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและเปิดโอกำส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำกำรชี แนะระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อ
คุณภำพมำตรฐำนของสถำนศึกษำ บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วม 

๓ 
ดี 

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำและ
เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

๒ 
ปำนกลำง 

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

มีระบบบริหำรคุณภำพ แต่ไม่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย     ให้ตรงกับ ตำมควำมเป็นจริง 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๖. มีระบบบริหำรคุณภำพที่
เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วม 

     - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ 
ระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วม 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูล
เชิงประจักษ์  เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการ
กิจกรรม 

 รำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
 แผ่นพับประชำสัมพันธ์ / วำรสำรโรงเรียน 
 เว็บไซต์โรงเรียน  

ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร         ลงชื่อ........................................กรรมกำร  
                (.........................................)                                         (.........................................)        

ลงชื่อ........................................กรรมกำร                   ลงชื่อ........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร    
                (.........................................)                                         (.........................................)         
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา 
(๑) 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั ง๔ด้ำนสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

     

๒.จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน      
๓.ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์      
๔.จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและ
เพียงพอ 

     

๕.ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส้ำหรับครู 

     

๖.มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วม 

     

รวม      
รวมเฉลี่ย (คะแนนที่ได้ หาร 6 )  

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไป
ให้ปัดขึ น หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 

 

แปลผล  
 
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

------------------------- 
  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล     
                           เต็มศักยภาพ  
ค าอธิบาย  

ครูวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล จัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำนทั งด้ำน
ร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ ไม่มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ครูวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล 
๒. ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถำนศึกษำ 
3. ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพโดยควำมร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพโดยควำมร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓ 
ดี 

จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพของเด็กรำยบุคคล 

๒ 
ปำนกลำง 

จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ อย่ำงสมดุล 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ ไมส่มดุล 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ(ต่อ) 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภำพของครูรำยบุคคลตำมควำมเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลำกร ระดับคุณภำพ 
ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• หลักสูตรสถานศึกษา 
• แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล  
 หลังการสอน 
• สื่อการเรียนการสอน 
• ผลงานนักเรียน 
• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 
 

๒       
3       
4       
5       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไปให้ปัดขึ น  
                          หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 
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    (..........................................)          (............................................)



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

50 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
ค าอธิบาย 
 ครูจัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมให้เด็กมีโอกำสเลือกท้ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำม
ควำมต้องกำร ควำมสนใจควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลหลำกหลำยรูปแบบ
จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑.  กำรเปิดโอกำสให้เด็กได้เลือกท้ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำมควำมต้องกำร  ควำมสนใจและ  
     ควำมสำมำรถ 
๒.  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท้ำและ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุขและเป็นแบบอย่ำงได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท้ำและ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข 

๓ 
ดี 

สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท้ำและ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 

๒ 
ปำนกลำง 

สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่ำงอิสระตำมควำม
ต้องกำร ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของเด็ก 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

ไมส่ร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่ำงอิสระตำมควำม
ต้องกำร ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของเด็ก 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภำพของครูรำยบุคคลตำมควำมเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลำกร ระดับคุณภำพ 
ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล  
 หลังการสอน 
•  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
• สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอน 
• ผลงานนักเรียน 
• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 
 

๒       
3       
4       
5       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไปให้ปัดขึ น  
                         หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 
ค าอธิบาย 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอำด อำกำศถ่ำยเท ปลอดภัย มีพื นที่แสดงผลงำนเด็ก พื นที่ส้ำหรับมุม
ประสบกำรณ์และกำรจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ำยนิเทศ  กำร
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ ระยะควำมสนใจ และวิถีกำรเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์  ส้ำหรับกำรเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหำค้ำตอบ เป็นต้น 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ครจูัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ 
๒. เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน 
๓. ครเูลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัยอย่ำงหลำกหลำย 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

๓ 
ดี 

จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยี 

๒ 
ปำนกลำง 

จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนไมเ่อื อต่อกำรเรียนรู้ 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภำพของครูรำยบุคคลตำมควำมเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลำกร ระดับคุณภำพ 
ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดประสบการณ์ 
• ภาพถ่ายกิจกรรม 
•  แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สังเกตสภาพบรรยากาศจริงใน
ห้องเรียน 
- สังเกตการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูและ
การมีส่วนร่วมของเด็ก 
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สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไปให้ปัดขึ น 
                          หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 
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รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ   
                           เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
ค าอธิบาย 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. การประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน 
๒. การใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
๓.การพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรเครื่องมือที่หลำกหลำย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน้ำผลกำรประเมินที่ได้ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และ
พัฒนำเด็ก 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำรเครื่องมือที่หลำกหลำยและน้ำผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

๓ 
ดี 

ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน้ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำร
จัดประสบกำรณแ์ละพัฒนำเด็ก 

๒ 
ปำนกลำง 

ครปูระเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน้ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์ 

๑ 
ก้ำลังพัฒนำ 

ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กแต่ ไม่มีกำรน้ำผลกำรประเมินที่ ได้ ไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

--------------------- 
ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
                          ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจำรณำค้ำอธิบำยระดับคุณภำพที่ก้ำหนดแล้วท้ำเครื่องหมำย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภำพของครูรำยบุคคลตำมควำมเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลำกร ระดับคุณภำพ 
ร่องรอย/หลักฐำน/แหล่งข้อมูล 

5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑       - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล
หลังสอน 
  •  เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 
  •  บันทึกการประเมินผลคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของเด็กตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลงาน/ชิ้นงานเด็ก 
 

๒       
3       
4       
5       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไปให้ปัดขึ น 
                          หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 

 

 
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (.........................................)
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๕๓ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภำพ 
ยอด
เยี่ยม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปำน
กลำง 
(๒) 

ก้ำลัง
พัฒนำ 

(๑) 
๑. จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง

สมดุลเต็มศักยภำพ 
     

๒. สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 

     

๓. จัดบรรยำกำศท่ีเอื อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมำะสมกับวัย 

     

๔. ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน้ำผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และ
พัฒนำเด็ก 

     

รวม      
รวมเฉลี่ย (คะแนนที่ได้ หาร 4 )  

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่ำเฉลี่ย กรณีมีเศษ ตั งแต่ .50 ขึ นไป     
                             ให้ปดัขึ น หำกมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ ง) 

 

แปลผล  
 
ลงชื่อ........................................ประธำนกรรมกำร      ลงชือ่...............................................กรรมกำร 
    (..........................................)          (............................................) 
ลงชื่อ........................................กรรมกำร                  ลงชื่อ............................................กรรมกำรและเลขำฯ 
    (..........................................)          (............................................) 
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๕๔ 
 

ส่วนที่ ๕  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่
สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า 
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดส่ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น
ให้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานด าเนินการประเมินผล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 ๑) สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
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๕๕ 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ๒) สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดประกาศใช้  ไปเทียบเคียงและ
จัดท าเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด าเนินงานตามแผน
ฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา และจัดท า SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา 
แล้วจึงจัดส่ง SARให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 ๓) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมี
การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ให้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๔) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็น ไปตาม
หลักการตัดสิน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ  (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน  (peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน เพ่ือให้ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 
 ๕) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ ไม่
แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน  แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน 
 ๖) การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาโดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา  และสะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๗) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  และมีเป้าหมาย 
การประเมินเพ่ือการพัฒนาลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการประเมิน  แต่ข้อมูลต้องมี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
 ๘) คณะที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาที่ก าหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลงัประเมินแล้วให้แจ้ง
ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 
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๕๖ 
 

 ๙) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 ๑๐) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด 
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 ๑๑) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดท าใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอได้ สิ่งส าคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาด าเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ 
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาการมีเป้าหมาย หรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุก
กิจกรรม/โครงการ/งานส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  โดยให้น าเสนอข้อมูล
พ้ืนฐานเบื้องต้นของสถานศึกษาและมุ่งเน้นตอบค าถามดังนี้ คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพในระดับใด ๒) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง และ ๓) แนวทางพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร 
 ๑๒) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๑๒.๑) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน
แง่มุมของภาระงาน โครงสร้างเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพียงพอ เพ่ือการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
  ๑๒.๒) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลางโดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณา
ย้อนหลัง ๓ ปี) ทั้งนี ้เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 
  ๑๒.๓) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อ
ชี้แนะ ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึง ควรรู้ 
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๑๒.๔) การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น  ให้สถานศึกษา
ก าหนดได้เองตามความเหมาะสมแต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ บันทึก
หลังสอนรายงานประชุม เป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช่การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  ๑๒.๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกตและสัมภาษณ์นั้น ควรกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความ
สุภาพ และสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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๕๗ 
 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับสถานศึกษา 

 ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๒. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการและถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 
  ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และก าหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาหรือส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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๕๘ 
 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พร้อมกับ
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้ 
 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๕๙ 
 

การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
 

การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ 
เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ประโยชน์ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีดังนี้ 
  ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป 
  ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (วัฒนธรรมองค์กร) เพ่ือเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร่วมกัน 
  ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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๖๐ 
 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

    สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีที่เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 

๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
    การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงานประเมินตนเองมีความ
สมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จ านวนครูบุคลากร นักเรียน แหล่งเรียนรู้ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูล
สภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลที่เป็น ผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ฯลฯ โดยเน้นข้อมูล
หลักฐานจริงที่ปฏิบัติอยู่จริง  

๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสม การน าเสนออาจเป็นความเรียง ตารางประกอบความเรียง การ
บรรยายประกอบแผนภูมิรูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย 
น าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสาระส าคัญแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนน า บทสรุปผู้บริหาร 
  เป็นการเขียนสรุปผลการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา อธิบายถึงภาครวมของการ
ประเมินตนเอง ภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดใน
ปัจจุบัน ๒) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง (รู้ได้อย่างไร) และ ๓) สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเอง
ต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิม 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย 
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกระดับชั้น ฯลฯ อาจน าเสนอในรูปของ
ตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ ได้ตามความเหมาะสม 
  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  น าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน โดยแต่ละ มาตรฐาน
น าเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดควร พัฒนา ซึ่งในการเขียนจุดเด่น
ของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา เช่น ด้านคุณภาพ
ของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่
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๖๑ 
 

เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชน และสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาจะแสดงถึงการด าเนินงาน  ในด้านต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 
  ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
   น าเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยน าภาพรวมจากการประเมินทั้ง 3 
มาตรฐาน มาน าเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งน าเสนอ แนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
  น าเสนอหลักฐาน ข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อๆ 

4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาหห้ความเหนนชอบ  
หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ

สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  
เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประเมิน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่น
พับ รายงานเสียงตามสายและชี้แจงในการประชุม เป็นต้น 

 
 โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน โดยแต่ละส่วน อาจ
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
  ส่วนน า บทสรุปผู้บริหาร 

 การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน 

 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง (รู้ได้อย่างไร) 
 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิม 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ข้อมูลนักเรียน  
 สรุปผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้าน  
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 ข้อมูลงบประมาณ  
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๖๒ 
 

 สภาพชุมชนโดยรวม  
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
 ฯลฯ ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาจรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 จุดเด่น 
 จุดควรพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
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กรมวิชาการ. ๒๕๔๗. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย) 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน. ๒๕๕๔. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 

 . ๒๕๕๙. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

 . 2559. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

 . ๒๕๖๐. คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

          . ๒๕๖๑. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. คณะครุศาสตร์. 2561. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๖๖ 
 

สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
      
                ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
                (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๖๗ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๖๘ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------ 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๖๙ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๐ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๑ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๒ 
 

 
 

 
 
 
 

กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล “ส านักงาน” หมายความ
ว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มีการ
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๗๓ 
 

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก 
ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                     ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
             (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่
สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับดูแล และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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๗๔ 
 

 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อน
สภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาส่งเสริม ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ระดับสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้โดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
และรบัผิดชอบร่วมกัน 
  ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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๗๕ 
 

  ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิธีการที่เหมาะสม 
  ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
  ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report :  SAR)  และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report :SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๖ 
 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report: SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการ
จัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
 ๕. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
         
        บุญรักษ์ ยอดเพชร 
              (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๗ 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียน........................................... 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ  การประกัน
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียน
...................................................จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๘ 
 

โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียน...................................................จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ................ เดือน .........................  พ.ศ. .................... 

 
 

             (……………………………………………..) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๗๙ 
 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โรงเรียน...................................................  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 

 
               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งที่ ..............เมื่อวันที่  ............. เดือน
...................พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียน................................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี
การศึกษา  ๒๕๖๑  ของโรงเรียน................................................... เห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
                                              (ลงชื่อ)    ................................ 
                                                      (........................................)  
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน................................................... 
วันที่ .............  เดือน ....................  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๐ 
 

โรงเรียน....................................  
…………………………………………………………………….. 

 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๑ 
 

โรงเรียน................................................... 
  ………………………………………………………. 

 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๒ 
 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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๘๓ 
 

ประกาศโรงเรียน................................................... 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย 
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ  การประกัน
คุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียน
................................................... จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๔ 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน...................................................มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียน...................................................จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ……. เดือน .................. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(…………………………………………..) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 
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๘๕ 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน...................................................  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที.่..................... เมือ่วันที่ ........ เดือน 
.............................พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียน...................................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียน
................................................... เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
                                                (ลงชื่อ)   .................................. 
                                                       (.............................................)  
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน................................................... 
วันที่ ............  เดือน ..............................  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๖ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน................................................... 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน /  

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับ  ๓  ระดับดี 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

เด็กร้อยละ  ๘๕ ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร้อยละ ๗๙ ได้ระดับ  
๓  ขึ้นไป 

๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กร้อยละ ๗๙ ได้ระดับ  
๓  ขึ้นไป   

๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

เด็กร้อยละ ๖๕  ได้ระดับ  
๓  ขึ้นไป   

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๓  ระดับดี 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ  ๓  ระดับดี 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ  ๓  ระดับดี 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ  ๓  ระดับดี 
๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับ  ๓  ระดับดี 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ  ๓ ระดับดี 

๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับ  ๓  ระดับดี 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับ  ๓  ระดับดี 
๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับ  ๓  ระดับดี 
๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับ  ๓  ระดับดี 

 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๗ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน................................................... 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ประเด็น

พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓ ระดับดี 

     ๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑ ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ นักเรียนร้อยละ ๗๕   

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับ๓ ขึ้นไป 

 ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ ๖๕  
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

    ๑.๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  นักเรียนร้อยละ ๘๐  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ ๘๐  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนร้อยละ ๘๐  

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ๔ สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๓ ระดับดี 
๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ๓ ระดับดี 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๘ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ประเด็น

พิจารณา 
๒ มีระบบบริหารการจัดการคุณของสถานศึกษา ระดับ ๓ ระดับดี 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับ ๓ ระดับดี 

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพละสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ ๓ ระดับดี 
๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ ระดับ ๔ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ๓ ระดับดี 
๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ละปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี
ขึ้นไป  

๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนานักเรียนการ ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดี
ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน....................................  

๘๙ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นายมนูญ จันทร์สุข         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
๒.            ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 
๓.     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

คณะผู้จัดท า 
1. 
2. 
3. 
4. 

******************* 
 
 

 
 

 


