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มาตรฐานการศึกษา 
(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครัง่ ๒ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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สารบัญ 
 

    หน้า 
 
บทน า                         
ก 

- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- จุดมุ่งหมาย 
- ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา        
๑ 
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา             ๑๒  
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา             ๓๐ 
ส่วนที่ ๔ สรุปมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการจัดการศึกษา    ๔๔  
ส่วนที่ ๕ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย    ๔๙ 

   ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒           
 

ภาคผนวก          ๕๔ 
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ค าน า 
 

   การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม 
เจตคติค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตลอดชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของประชาชนทั้ง
ประเทศ การศึกษาจะมีความส าคัญและมีประโยชน์มากนั้น จะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยให้คน
มีปัญญา ชาญฉลาด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม รักหวงแหนท้องถิ่น 
และมีจิตส านึกทางสังคมในอันที่จะช่วยกันสร้างให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เทิดทูนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดไป 
   ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จึงได้พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 
  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เล่มนี้เป็น
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ปรับปรุงจากมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทั่ว
ประเทศ มีจ านวน ๑๔ มาตรฐาน ๖๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๑) มาตรฐานด้านปัจจัย จ านวน ๓ 
มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้  ๒) มาตรฐานด้านกระบวนการ จ านวน ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้  ๓) มาตรฐาน
ด้านผลผลิต จ านวน ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้  
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ (นางวรรณา เลิศเกียรติด ารงค์) ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จนส าเร็จได้ด้วยดี 

      
 
 
       (นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์) 
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        ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศนก์ารพัฒนาโรงเรียน 
 

 ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝัง
ความรักชาติและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ประชาคม
อาเซียน   
 

พันธกิจการพัฒนาโรงเรียน 
 

 ๑. พัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

 ๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีความรักชาติและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๓. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

 ๑. เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

 ๒. เด็กมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีความรักชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๓. เด็กน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 ๔. เด็กมีความพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 

ก 
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 ๕. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๖. สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 
“วินัยดี มีพัฒนาการเด่น” 
 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 
“สุขภาพดี มีมารยาทงาม” 

 

 
 
 
 
 

 

 

ก 

 

ข 
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ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
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มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 

มี ๓ มาตรฐาน  ๑๗ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ (สมศ. ตบช.๕, ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๔)  

 

มี ๑๐ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(สมศ. ตบช.๕) 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของครูทีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
 ๒. ร้อยละของครูทีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
 ๓. ร้อยละของครูทีป่ฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีระเบียบวินัย 
 ๔. ร้อยละของครูทีป่ฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๕. ร้อยละของครูทีม่ีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างกัลยาณมิตร 
 ๖. ร้อยละของครูทีใ่ห้ความรัก ความเมตตาเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ครูมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์
พิจารณา ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพิจารณาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย   
(ศธ. มฐ.๕ ตบช.๕.๑, ๕.๒) (สมศ. ตบช.๕) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ร้อยละของครูที่มีความรู้ ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัด

ประสบการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ร้อยละของครูที่มีความเข้าใจจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ครูมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์
พิจารณา ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน   
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล           

(ศธ. มฐ.๕ ตบช.๕.๒, ๕.๕, ๕.๑๐) (สมศ. ตบช.๕) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูทีม่ีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. ร้อยละของครูทีม่ีการจัดระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล 

๓. ร้อยละของครูทีม่ีการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กและเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล 
๔. ร้อยละของครูทีม่ีการจัดท าสารนิทัศน์ได้อย่างเป็นระบบ 
๕. ร้อยละของครูทีน่ าผลการประเมินมาใช้พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน   
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ            
(สมศ. ตบช.๖) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ร้อยละของครูทีจ่ัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และ

บริบทของท้องถิ่น 
 ๒. ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ   
 ๓. ร้อยละของครูทีจ่ัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และร่างกายของเด็ก 
 ๔. ร้อยละของครูที่วางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 ๕. ร้อยละของครูที่น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้   
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ครูมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์
พิจารณา ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน   
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (สมศ. ตบช.๖) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของครูทีส่ร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
 ๒. ร้อยละของครูที่ยอมรับในความเป็นตัวตนของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อตกลงหรือแนวการปฏิบัติตน 
 ๓. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติกับเด็กอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา  
เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
 ๔. ร้อยละของครูทีส่่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก 
 ๕. ร้อยละของครูที่ให้รางวัลหรือชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน   
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้       

(ศธ. มฐ.๕ ตบช.๕.๔, ๕.๑๐) (สมศ. ตบช.๗) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูทีม่ีการแสวงหาสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละของครูทีน่ าวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของครูทีม่ีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
๔. ร้อยละของครูทีน่ าเทคนิควิธีการในการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่ 
๕. ร้อยละของครูที่ประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยี และน ามาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่าง

ต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ครูมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์
พิจารณา ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗ ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการ

ประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ (ศธ. มฐ.5 ตบช.5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 
5.10) (สมศ.ตบช.8) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ร้อยละของครูทีม่ีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลพัฒนาการของเด็ก 
๒. ร้อยละของครูทีม่ีการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในแผนการจัดประสบการณ์   
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๓. ร้อยละของครูทีม่ีการประเมินพัฒนาการของเด็กที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
๔. ร้อยละของครูที่ใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย 
๕. ร้อยละของครูที่น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาเด็กได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก (ศธ. มฐ.5 ตบช.5.6) (สมศ. ตบช.7) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของครูที่ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๒. ร้อยละของครูที่ด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๓. ร้อยละของครูที่เลือกใช้เทคนิคการสอนหรือใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ๔. ร้อยละของครูที่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ครูมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์
พิจารณา ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม (สมศ. ตบช.6) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูที่จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
๒. ร้อยละของครูที่จัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย 
๓. ร้อยละของครูที่สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น 
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๔. ร้อยละของครูที่จัดวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
๕. ร้อยละของครูที่จัดพ้ืนที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเล่น มุมเสริมประสบการณ์   

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน (ศธ. มฐ.5 ตบช.5.8) (สมศ. ตบช.5 

,13 ,14) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของครูที่ให้ความรัก ความเมตตาแก่เด็กอย่างเสมอภาค 
๒. ร้อยละของครูที่ยอมรับและให้ความส าคัญต่อความรู้สึก และความคิดของเด็ก 
๓. ร้อยละของครูที่มีความเป็นกัลยาณมิตรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน 
๔. ร้อยละของครูที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองและชุมชน 
๕. ร้อยละของครูที่ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์

พิจารณา ตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 
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มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา (สมศ. ตบช.10) 

 

มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ศธ. มฐ.6  ตบช.6.1, 6.4) (สมศ. ตบช.10) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งม่ันในการบริหารเพ่ือประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม  

มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ (สมศ. ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มแนวทางในการบริหารงานวิชาการท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้และเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (ศธ. มฐ.6  

ตบช.6.3, 6.4, 6.6) (สมศ. ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีแผนปฏิบัติงานและด าเนินงานตามแผน 

 ๓.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 
 ๔.  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
การพัฒนา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามแผนงาน 
๖. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 

 ๗. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการบริหารงาน อย่างน้อย
ปีละ 1  ครั้ง 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้บริหารมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้บริหารมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ศธ.มฐ.7, 9 ตบช.7.4, 7.5, 9.1, 9.2) (สมศ.ตบช.6, 7, 11, 
15, 16)  

 

มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม (ศธ. มฐ.
7, 9 ตบช.7.5, 9.1) (สมศ. ตบช.6, 11, 16) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
๒. สถานศึกษามีอาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ห้องสุขา เรือนเพาะช า ฯลฯ 

ที่เหมาะสม   
 ๓. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ ที่เหมาะสม  
 ๔. สถานศึกษามีห้องเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม 
 ๕. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม 

ความปลอดภัย (สมศ. ตบช.๑๑) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 

๒. สถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ 
๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์  (สนามเด็กเล่น สวนหย่อม  

สวนสมุนไพร ฯลฯ) 
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 ๔. สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ (สถานที่ราชการ สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน ฯลฯ) 
 ๕. สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย   
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

(ศธ. มฐ.7 ตบช.7.4, 7.5) (สมศ. ตบช.15) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ 
 ๒. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากภาคเอกชน 
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง 

ชุมชุน ฯลฯ 
๕. สถานศึกษาด าเนินการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
(ศธ.มฐ.7 ตบช.7.5) (สมศ. ตบช.7, 15) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 ๒. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๓. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 ๔. สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๕. สถานศึกษามีเครือข่ายการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเด็ก   
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน  
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 

มี ๕ มาตรฐาน  ๒๓ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 

มาตรฐานที๔่ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (สมศ.ตบช.9, 10) 
 

มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา (สมศ.ตบช.9) 
เกณฑ์การพิจารณา  

๑. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานอย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย/งาน 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วางแผนการด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานตามแผน 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖.คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (สมศ.ตบช.9) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน 
 ๒. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 
 ๔. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 ๕. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาจากผลการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา (สมศ.ตบช.9) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมติดตามผลการด าเนินงาน   

๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ศธ. มฐ.7.1) (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่างชัดเจน 

๒. สถานศึกษาจัดท าแผน/โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน 
 ๓. สถานศึกษาน าแผน/โครงการไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
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 ๔. สถานศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (ศธ. มฐ.7.1) (สมศ.ตบช.9) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ชัดเจนและครอบคลุมโครงสร้าง
การบริหารงาน 

๒. คณะกรรมการฯตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. คณะกรรมการฯตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔. คณะกรรมการฯตรวจสอบ จัดท ารายงานการตรวจสอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สถานศึกษารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน าเสนอต่อสาธารณชน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นผู้เด็กเป็นส าคัญ (สมศ.ตบช.10) 
 

มี ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก 
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน (ศธ. มฐ.7.1)  (สมศ. ตบช. 10)   

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
๓. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษารายงานต้นสังกัด 
๔. สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 
๕. สถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้อง 
๖. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้

ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ สถานศึกษาส่งเสริมก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั

และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (สมศ. ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ๑. สถานศึกษาให้ครูส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของเด็ก 
 ๒. สถานศึกษาให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓. สถานศึกษาให้ครูน าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง

บุคคลไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 
๔. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ 
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๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ (สพฐ.5.4, 5.6) (สมศ. ตบช. 10)   
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่
เหมาะสมและสอดคล้องตามวัย 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่
เหมาะสมและสอดคล้องตามวัย 

๓. สถานศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อ 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. สถานศึกษาจัดท าทะเบียนสื่อ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. สถานศึกษาส่งเสริมการดูแลรักษา ซ่อมแซมสื่อที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย (สพฐ.11.1) 
(สมศ. ตบช.10) 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาน าข้อมูลของเด็กใช้ในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 ๒. สถานศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดประสบการณ์ให้ตรงกับ ความรู้
ความสามารถและความถนัด 
 ๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยบูรณาการผ่านการเล่นที่หลากหลายให้เด็กเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจ 
 ๔. สถานศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 ๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อ 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (ศธ.5.5) (สมศ. ตบช.10)   
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและพัฒนาการของเด็กอย่าง
เป็นระบบ 
 ๒. สถานศึกษาวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 ๓. สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของเด็ก จัดท าข้อเสนอแนะ และรายงานผู้เกี่ยวข้อง   
 ๔. สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสม 
 ๕. สถานศึกษาบันทึก รายงาน และส่งต่อข้อมูลของเด็ก 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ (สมศ.2 ตบช.7.1) 

(สมศ. ตบช.10)     
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาจัดท าแผนและคู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์ 
 ๒. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ๓. สถานศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ 
 ๔. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการนิเทศ  

๕. สถานศึกษาน าผลการนิเทศมาปรับปรุงแก้ไขการจัดประสบการณ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศธ.5.5)             
(สมศ.ตบช.6, 10) 

 

มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
การจัดกิจกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หลากหลาย 

๒. สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
๓. สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
๔. สถานศึกษาสร้างเครือข่าย เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน 
  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (สมศ.2 ตบช.6, 10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาประเมิน สรุปผลการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. สถานศึกษาน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



27 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 มี ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ 
 ๒. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๓. สถานศึกษามีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ๔. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมสอดคล้องและปฏิบัติได้ 

๕. สถานศึกษาจัดท าและประกาศมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ๑. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย มี
จุดเน้นที่คุณภาพเด็กตามหลักสูตรปรากฏความส าเร็จที่ชัดเจน 

๒. สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาก าหนดให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการด าเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม

 ๔. สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน 

 ๕. สถานศึกษาก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายของ
โครงการ/ กิจกรรม 

๖. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
๗. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

๒. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้ 

๓. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้ครอบคลุมภาระงานและเป็น
ปัจจุบัน 

๔. สถานศึกษาน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารพัฒนาและให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ทางการศึกษา 
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๕. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลา 
๒. สถานศึกษานิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓. สถานศึกษาประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๓. สถานศึกษารายงานและน าผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
๔. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้น

สังกัด 
๕. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๒. สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าสารสนเทศ 
๔. สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 
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เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
๒. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 
๓. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานประจ าปี 
๔. คณะกรรมการฯ น ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
๕. รายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผล และรับข้อมูลย้อนกลับ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สมศ.ตบช.10) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการศึกษาในปีถัดไป  
๓. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือยกระดับ และ

พัฒนาการศึกษา 
๔. สถานศึกษาพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
 
 
 



32 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน (สมศ.ตบช.10 ,19 ,20) 
 

มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษา (สมศ.ตบช.10, 19, 20) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประเมิน และน ามาใช้ก าหนดนโยบาย 

โครงการ/ กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๒. สถานศกึษาด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมพิเศษที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน อย่างน้อย 2 โครงการ

ต่อปีการศึกษา   
๓. สถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   
๔. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด   
๕. สถานศึกษาให้เด็กมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๖. สถานศึกษาด าเนินโครงการพิเศษที่เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา

และชุมชน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 
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เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (สมศ.ตบช.10 ,19 ,20) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรมพิเศษ
เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมพิเศษ 
๓. สถานศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม

โครงการ/ กิจกรรมพิเศษ 
๔. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรมพิเศษ 
๕. ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน โครงการ/ กิจกรรมพิเศษ เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่า

แก่สถานศึกษา  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
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มาตรฐานด้านผลผลติทางการศึกษา 
 

มี ๖ มาตรฐาน  ๒๓ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่๙ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย (สมศ.ตบช.4) 
 

มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1-1.4) (สมศ.

ตบช.4) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ  3 -5 ปี เคลื่อนไหวร่างกายพ้ืนฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ  3 - 5 ปี ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์กัน 
๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ  3 - 5 ปี ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า 
๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ดูแลความสะอาดร่างกาย (ผม หู ตา จมูก เล็บ และผิวหนัง) 
๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี แต่งกายสะอาด 
๕. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตนในการขับถ่าย 
๖. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
๗. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตนในการนอนหลับพักผ่อน 
๘. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย (ศธ. มฐ.1 ตบช. 1.1 - 1.4) 
 

 มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส   
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืน   
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนทนา ทักทายเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)         

(สมศ. ตบช.1) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความมั่นใจในตนเอง   
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี กล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงความ
คิดเห็น เป็นต้น    
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 
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เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ         

(ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)  (สมศ. ตบช.1, 16) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนใจและมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ  
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนใจและมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมดนตรี   

๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนใจและมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 ๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย (สมศ.ตบช.1, 4, 15) 
 

 มี ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง (ศธ. มฐ.1 ตบช. 1.1 - 1.4)   
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จ 

๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตน

นับถือ (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)  (สมศ. ตบช.1, 15) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีมารยาทในการพูด และการฟัง 
๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น ไม่พูดขณะ

อาหารอยู่ในปาก ไม่เค้ียวเสียงดัง ไม่ตักอาหารหกเลอะเทอะ ไม่เล่นขณะรับประทานอาหาร เป็นต้น 
 ๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี แสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เช่นการไหว้ 
การกราบ การรับของ การส่งของให้ผู้ใหญ่ เป็นต้น 
 ๕. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี แสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เช่นการไหว้ 
การกราบ การรับของ การส่งของให้ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๖. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอาย ุ3 - 5 ปี แสดงความเคารพ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน (ศธ. มฐ.1 
ตบช.1.1 - 1.4)  (สมศ. ตบช.1)   

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักกล่าวค า ขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัยตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 ๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความรู้สึกท่ีดี และกล่าวค าชมเชยผู้อ่ืนได้ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งช้ี จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)  

(สมศ. ตบช.1) 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ใช้เงิน ใช้สิ่งของได้อย่างประหยัด คุ้มค่า   
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักปิดน้ าปิดไฟ ใช้น้ าใช้ไฟได้อย่างประหยัด 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด คุ้มค่า 
 ๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักดูแลรักษาความสะอาด รักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การทิ้งขยะให้ถูกที่ การดูแลต้นไม้ ถนน แม่น้ า เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 
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เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน (ศธ. มฐ.1 ตบช. 1.1 - 1.4)   

(สมศ. ตบช.1)   
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลง 
 ๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)  (สมศ. ตบช.4)   
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เช่น เคารพเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น 

๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 
๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น  

ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และแสดงความเคารพด้วยการยืนตรง 
๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
๕. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย (สมศ.ตบช.2, 3, 4) 
 

 มี ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)        
(สมศ. ตบช. 2) 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เหมาะสม 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักเลียนแบบการกระท าและเสียงของสิ่งต่างๆ 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักเชื่อมโยงความคิดตามจินตนาการโดยผ่านสื่อและ
สถานที่จริง 

๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับตัวเราและอาเซียน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ         
(ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)  (สมศ. ตบช.3)   

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เล่าเรื่องราวตามจินตนาการและแสดงท่าทางได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองมีความแปลกใหม่และด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี จ าแนกแจกแจง ค้นหาและบอกเหตุผลเหมาะสมกับ
เหตุการณ ์
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4)      

(สมศ. ตบช.2) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ใช้การสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจ 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี บอกความรู้สึกภายในเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี อ่านภาพหรือใช้ภาษาท่าทาง เพ่ือบอกความหมายของ
สัญลักษณ์ในการสื่อสาร 

๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เขียนภาพสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมาย 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 

1.4) (สมศ. ตบช.3) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักการสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบ 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักการจัดล าดับ และเรียงล าดับเหตุการณ์ 

๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน 

๔. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ สิ่งของและสิ่งต่างๆ 
 ๕. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี รู้จักการนับจ านวน การวัด และการจัดหมวดหมู่ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
  อย่างต่อเนื่อง (ศธ. มฐ.1 ตบช.1.1 - 1.4) (สมศ. ตบช.4) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมตามวัย 
 ๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี จดจ ารู้คิด รู้เหตุผลเหมาะสมตามวัย 
 ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี สามารถแก้ปัญหาเหมาะสมตามวัย 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้เรียนมี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น (สมศ.ตบช.17, ๑๘) 
 
 มี ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์  
  ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก (สมศ. ตบช.๑๗) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัตลักษณ์ของเด็กโดยระบุเป้าหมาย
และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ก าหนด 
๓. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ 
๔. เด็กที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
๕. อัตลักษณ์ของเด็กได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                

(สมศ.ตบช.17, 18) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยระบุ

เป้าหมาย และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 
๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาเกิดผลดี

ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
๕. เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามี

คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา  

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามี
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็ก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
(สมศ.ตบช.20) 

 

 มี ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก (ศธ. มฐ.6 ตบช.6.7)      
(สมศ. ตบช.20) 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการด้านร่างกาย 
 ๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการด้านสังคม 
 ๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ๕. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของเด็ก (อัตลักษณ์) 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่รอ้ยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู (ศธ. มฐ.6 ตบช.7)  (สมศ.1 ตบช.20) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการปฏิบัติตนต่อศิษย์ ด้วยความรัก
และความเมตตาอย่างเสมอภาค 

๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ติดตาม

และรายงานผลพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูด้านการให้ความช่วยเหลือและบริการชุมชน 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ.มฐ.6 ตบช.7)     

(สมศ.1 ตบช.20) 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
สถานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถานศึกษา 

๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการให้บริการชุมชน 
๕. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาจน

เป็นที่ยอมรับ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา (ศธ. มฐ.6 ตบช.7)             
(สมศ.1 ตบช.20) 

เกณฑ์การพิจารณา 
๑. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ต่อสถานศึกษาในด้านเอกลักษณ์และชื่อเสียง

ของสถานศึกษา 
๒. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ต่อสถานศึกษาในด้านการจัดการจัดการเรียน

การสอน 
๓. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ต่อสถานศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก

และการบริการ 
๔. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ต่อสถานศึกษาในด้านอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง (๑) พอใช้ (๒) ดี (๓) ดีมาก (๔) ดีเยี่ยม (๕) 
ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๕๐-๕๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  

๖๐-๗๔ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่รอ้ยละ  

๗๕-๘๙ 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึง
พอใจตามเกณฑ์

พิจารณา  
ตั้งแต่ร้อยละ  
๙๐ ขึ้นไป 

เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตามเกณฑ์การพิจารณา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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 ส่วนที่ ๔ 
สรุปมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดา้นการจัดการศกึษา 

ของโรงเรียนอนุบาลหนองปา่ครั่ง ๒ 
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มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 มี ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 

เป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ครมูีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการ 

ประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม  

มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่ง 

การเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความ

ปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มี ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที๔่ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก 

และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ สถานส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อ 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 

การจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน 
  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มี ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที๙่ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนา 
  ที่ตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
ตัวบ่งชีที่ ๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
  อย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์  
  ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็ก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
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 ส่วนที่ ๕ 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของโรงเรียนอนุบาลหนองปา่ครั่ง ๒ 
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เกณฑม์าตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 

 
ด้านปัจจัยทางการศึกษาจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ ๑ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ  
๑.๑ ครมูีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
๘๐ 

๑.๒ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา หลักการ และจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ๘๐ 
๑.๓ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล ๘๐ 
๑.๔ ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๘๐ 

๑.๕ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๘๐ 
๑.๖ ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ๘๐ 
๑.๗ ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และน าผลการ 

ประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 
๘๐ 

๑.๘ ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๘๐ 
๑.๙ ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ๘๐ 

๑.๑๐ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๒ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา  
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๘๐ 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม 
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๘๐ 

๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ๘๐ 
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ ๓สถานศึกษามีจ านวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้
๓.๑ สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
สวยงาม 

๘๐ 

๓.๒ สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม
ความปลอดภัย 

๘๐ 

๓.๓ สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร 

๘๐ 

๓.๔ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ๘๐ 

 
ด้านกระบวนการทางการศึกษาจ านวน ๕ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที๔่ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๔.๑ สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา ๘๐ 
๔.๒ สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ๘๐ 
๔.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ๘๐ 
๔.๔ สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๘๐ 
๔.๕ สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕.๑ สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับ

เด็กและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
๘๐ 

๕.๒ สถานส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐ 

๕.๓ สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๐ 

๕.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย ๘๐ 
๕.๕ สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อ 

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๘๐ 

๕.๖ สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ๘๐ 
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 

การจัดกิจกรรม 
๘๐ 

๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

๘๐ 

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ๘๐ 
๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๘๐ 
๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๘๐ 
๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๘๐ 
๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๘๐ 
๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ๘๐ 
๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๘๐ 
๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริม 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
๘.๑ สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา 
๘๐ 

๘.๒ สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๘๐ 

 
ด้านผลผลิตทางการศึกษาจ านวน ๖ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที๙่ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
๙.๑ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๘๐ 
๙.๒ เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย ๘๐ 
๙.๓ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย ๘๐ 
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 
๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน ๘๐ 
๑๐.๒ เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๘๐ 
๑๐.๓ เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง ๘๐ 
๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตน

นับถือ 
๘๐ 

๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น ๘๐ 
๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม ๘๐ 
๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ๘๐ 
๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
๑๒.๑ เด็กมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๘๐ 
๑๒.๒ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ๘๐ 
๑๒.๓ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย ๘๐ 
๑๒.๔ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๘๐ 
๑๒.๕ เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
๘๐ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
๑๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์  

ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของเด็ก 
๘๐ 

๑๓.๒ สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็ก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
๑๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก ๘๐ 
๑๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู ๘๐ 
๑๔.๓ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๘๐ 
๑๔.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา ๘๐ 
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