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การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา          

การศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ประกอบด้วย 
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕62   มีจ านวน 3  มาตรฐาน   ได้แก ่
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี ้ 
มาตรฐานที ่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 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานที่ 1    
คุณภาพของเด็ก 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 256๒ 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก     (ระดับคุณภาพ…..ดีเลิศ…..) 
 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
          1. เด็กร้อยละ……๘๐…มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
          2. เด็กร้อยละ……๘๐…เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
          3. เด็กร้อยละ……๘๐...ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
          4. เด็กร้อยละ……๘๐...ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
                                      สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 

1.2   มีพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
      1.  เด็กร้อยละ……๘๐…ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย 

          2.  เด็กร้อยละ……๘๐…ยอมรับและชื่นชมความสามารถผลงานของตนเองและผู้อื่น 
          3.  เด็กร้อยละ……๘๐...มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ได้เหมาะสมตามวัย 
          4.  เด็กร้อยละ……๘๐…ช่วยเหลือแบ่งปัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
          5.  เด็กร้อยละ…...๘๐...ปฏิบัติตนให้เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น   
          6.  เด็กร้อยละ..….๘๐…ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

1.3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
          1. เด็กร้อยละ.…๘๐…ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ได้เหมาะสมตามวัย 
          2. เด็กร้อยละ….๘๐...มีวินัยในตนเองรู้จักประหยัด และพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน 

     และนอกห้องเรียน 
          3. เด็กร้อยละ.…๘๐...มีมารยาท ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
          4. เด็กร้อยละ….๘๐...ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

1.4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
          1. เด็กร้อยละ….๘๐…มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
          2. เด็กร้อยละ….๘๐...มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          3. เด็กร้อยละ….๘๐...มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดแก้ปัญหาและ 

     ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
          4. เด็กร้อยละ….๘๐...มีการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
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การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 
ก าลังพัฒนา 

 
(น้อยกว่าร้อยละ60.00) 
 

 
©  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม    
    เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ปานกลาง 

 
(ร้อยละ60.00 – 69.99) 
 
 

 
©  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังไม่บรรลุตาม   
     เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
©  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน / โครงการ / 
    กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ดี 

(ร้อยละ70.00 – 79.99)  
 

 
©  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม 
     เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 

ดีเลิศ 
 

(ร้อยละ80.00 – 89.99) 

 
©  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม 
    เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
©  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน / โครงการ / 
    กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
(ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 

 
©  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม 
    เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
©  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน / โครงการ / 
    กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
©  มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
    พัฒนาการของเด็ก 
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มาตรฐานที่ 1  :  คุณภาพของเด็ก 
 
ประเด็นพิจารณา : 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้
 
ค าอธิบาย : เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดีดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

- ครูประจ าชั้นชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูงเด็ก
เป็นรายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบบันทึก
การประเมินพัฒนาการ (ด้านร่างกาย) 
- บันทึกการชั่งน้ าหนักรายบุคคล 
- บันทึกการวัดส่วนสูงรายบุคคล 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละของเด็ก 
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย (ไดร้้อยละ ๘๐) 
- วิเคราะห์ผลรายบุคคล ของแต่ละ
ห้องเรียน   

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. เด็กร้อยละ  ๘๐   มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  : 1. ครูประจ าชั้น บันทึกการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กเป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นน าข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูงมาเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย 
   3. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน 
สัมพันธ์ได้ดี 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 

- ครูประจ าชั้นประเมินพฤติกรรม
เด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลลงใน
แบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ (ด้านร่างกาย) 
- บันทึกหลังแผนการสอน 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่า (ไดร้้อยละ ๘๐) 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- วิเคราะห์จากการสังเกตและบันทึก
หลังการสอนเด็กสามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 2. เด็กร้อยละ ๘๐ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   

2. ครูประจ าชั้น น าข้อมูลพฤติกรรมมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
    การศึกษาปฐมวัย 

   3. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  : 1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 3. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

3. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

- ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ 
(ด้านร่างกาย) 
- บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ตา เล็บ มือ ผม หู และการแต่ง
กาย ของเด็กรายบุคคล 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริสุขภาพ 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ  
(ไดร้้อยละ ๘๐) 
- วิเคราะห์จากการสังเกตและการ
บันทึกเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ตนเองและปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย 
รายบุคคลของแต่ละห้องเรียน 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 3. เด็กร้อยละ ๘๐ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล และแบบบันทึกดูแลสุขภาพเด็ก  
   2. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  4. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

4. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย ดูแล
ตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อ
โรคภัย ยาเสพติดและระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

- ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ 
(ด้านร่างกาย) 
- บันทึกความปลอดภัยในตัวเด็ก
รายบุคคล 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย ดูแลตนเอง
จากสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคภัยและ
ยาเสพติดได้ 
- สรุปผลบันทึกความปลอดภัยเด็ก
รายบุคคล 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 4. เด็กร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล :  1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   
   2. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
                               ๔. สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา : 1.2  มีพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 
ค าอธิบาย : เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย  
ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ 
กล้าพูดกล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอกกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  1. เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ร่า
เริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอ
คอย มีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 
 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ(ด้านอารมณ์) 
- ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ 
(ด้านอารมณ์จิตใจ) 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 
- บันทึกแผนหลังการจัด
ประสบการณ ์6 กิจกรรมหลัก 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- วิเคราะห์ หาความถี่ร้อยละ ของ
การประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคล 
- คิดจ านวนร้อยละ เด็กจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานรายบุคคล 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. เด็กร้อยละ ๘๐  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย มีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก 
                                    เป็นรายบุคคล (ด้านอารมณ์/จิตใจ) 
                                2. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
                                ๔. สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา  : 2. ยอมรับและชื่นชมความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

2. เด็กยอมรบัและพอใจใน
ความสามารถ  ผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560 

- ครูประจ าชั้นสังเกต ประเมิน
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
บันทึกผลลงในแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ (ด้านอารมณ์
จิตใจ) 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 
- แบบประเมินผลงานของเด็ก
รายบุคคล 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กรายบุคคล 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2560 
- สรุปการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
เด็กรายบุคคล 
- สรุปแบบประเมินผลงานของเด็ก
รายบุคคล 
- สรุปแบบประเมินคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ของเด็กรายบุคคล 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 2. เด็กร้อยละ ๘๐ ยอมรับและชื่นชมความสามารถ ผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ  ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   

2. ครูประจ าชั้น น าข้อมูล พฤติกรรมมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร            
    การศึกษาปฐมวัย 
3. ครูประจ าชั้นสรุปประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กรายบุคคล 
4. ครูประจ าชั้นสรุปประเมินแฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 

   5. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   6. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  3. มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ได้เหมาะสมตามวัย 
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ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

3. เด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ได้เหมาะสมตามวัย 

- ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ 
(ด้านอารมณ์จิตใจ) 
- บันทึกพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของเด็กรายบุคคล 
- บันทึกแผนหลังการจัด
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก 
- การน าเสนอผลงานนักเรียน 
- โครงการสอนแบบโครงงาน 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็ก มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ได้เหมาะสมตามวัย 
- สรุปแบบบันทึกพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของเด็กรายบุคคล 
- สรุปบันทึกแผนหลังการจัด
ประสบการณ์ 
- สรุปโครงการสอนแบบโครงงาน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 3. เด็กร้อยละ ๘๐ มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ได้
เหมาะสมตามวัย 
 
ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ   ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :  1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 
                               2. ครูประจ าชั้นสรุปแบบบันทึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กรายบุคคล  
   3. ครูประจ าชั้นสรุปแผนการจัดประสบการณ์ส่งฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ครูประจ าชั้นสรุปการสอนแบบโครงงานอนุบาลของแต่ละห้องเรียน  
   5. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   6. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

 



13 

 

วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  4.  เด็กช่วยเหลอืแบ่งปัน  ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

4. เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ(ด้านอารมณ์) 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- บันทึกความซื่อสัตย์ สุจริต ของ
เด็กรายบุคคล (บันทึกความดี) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปร้อยละบันทึกความซื่อสัตย์ 
สุจริต ของเด็กรายบุคคล 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 4. เด็กร้อยละ ๘๐ เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ   
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 5. ปฏิบัติตนให้เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

5. เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

- ครูประจ าชั้นบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ
(ด้านอารมณ์-จิตใจ) 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- วิเคราะห์ความถี่จากการบันทึก
การประเมินพัฒนาการ (ด้าน
อารมณ์-จิตใจ) 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้  : 5. เด็กร้อยละ ๘๐ เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นน าข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมเด็กมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
                                   พัฒนาการเด็ก 
   3. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  6. ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

6. เด็กชื่นชมและมีความสุขกับ 
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

- ครูประจ าชั้นสังเกต ประเมิน
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
บันทึกผลลงในแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ (ด้านอารมณ์
จิตใจ) 
- แบบบันทึกแผนการกิจกรรม
หลังการจัดประสบการณ์ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ใบงานตามหน่วยการเรียนการ
สอน 
- แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
รายบุคคล 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็กชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
- สรุปแบบบันทึกแผนการกิจกรรม
หลังการจัดประสบการณ์ 
- สรุปแผนการจัดประสบการณ์ 
- การชื่นชมผลงาน ของเด็กตามใบ
งานที่จัดหน่วยการเรียนการสอน 
- การประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน
ของนักเรียนรายบุคคล 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 6. เด็กร้อยละ ๘๐ ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 
 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล: 1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   

2. ครูประจ าชั้น น าข้อมูลพฤติกรรมมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็ก   
   ปฐมวัย 
3. ครูประจ าชั้นสรุปแบบบันทึกแผนการกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์ 
4. ครูประจ าชั้นสรุปแผนการจัดประสบการณ์ 
5. ครูประจ าชั้นสรุปผลใบงานที่จัดตามหน่วยการเรียนการสอน 
6. ครูประจ าชั้นสรุปประเมินแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรายบุคคล 

   7. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   8. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา : 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
ค าอธิบาย : เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  ประหยัด และพอเพียง  
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
 

วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม
ตามวัย   
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ได้
เหมาะสมตามวัย 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ (ด้านสังคม) 
- ตารางกิจวัตรประจ าวันของแต่
ละห้องเรียน 
- ภาพถ่ายกิจวัตรประจ าวันหน้า
เสาธง การไหว้สวัสดี การเคารพ 
- ภาพถ่ายการรับประทานอาหาร 
การแปรงฟัน การเปลี่ยนแต่งกาย
ชุดนอนกลางวัน  

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปร้อยละแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช ้: 1. เด็กร้อยละ ๘๐ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  ได้เหมาะสมตามวัย 
 
ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นเก็บรวบรวมภาพถ่ายกิจวัตรประจ าวันประกอบ 
   3. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 2. มีวินัยในตนเองประหยัด และพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

2. มีวินัยในตนเองประหยัด และ
พอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- ครูประจ าชั้นสังเกตเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ
(ด้านสังคม) 
- แบบบันทึกการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณอาคารเรียนอนุบาลและ
นอกห้องเรียน 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ระดับอนุบาล 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปร้อยละแบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็ก
รายบุคคล 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 2. เด็กร้อยละ ๘๐ มีวินัยในตนเองประหยัด และพอเพียงมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดเีลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้นสังเกตเด็ก และบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็กรายบุคคล 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
   4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 3. มีมารยาท ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

3. มีมารยาทปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้มทักทาย และการมีสัมมาคารวะ
ผู้ใหญ่ 

- ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ 
(ด้านสังคม) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ภาพถ่ายการไหว้ การสัมมา
คารวะผู้ใหญ่ 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และ
การมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ :  3. เด็กร้อยละ ๘๐ มีมารยาท ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ  ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :  1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   
   2. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
   3. ครูประจ าชั้นเก็บรวบรวมภาพถ่ายประกอบ 
   4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 4. ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

4. ยอมรับหรือเคารพความแตก
ตางระหว่างบุคคล เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา  
วัฒนธรรม 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ (ด้านสังคม) 
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการประเมินการเล่น
ศูนย์การเรียนรู้ในห้องเรียน 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
- สรุปแบบบันทึกการเล่นศูนย์การ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 4. เด็กร้อยละ ๘๐ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปบันทึกหลังการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนการสอน 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปแบบบันทึกการเล่นศูนย์การเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ละห้อง 
   4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา : 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
 
ค าอธิบาย : เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ  สงสัย  และ
พยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด
รวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสิ นใจใน
เรื่องง่ายๆได้  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งานศิลปะ  การเคลื่อนไหวท่าทาง  
การเล่นอิสระ  เป็นต้น  และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล  เป็นต้น  เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร
เหมาะสมตามวัย 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ (ด้านสติปัญญา) 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- โครงการสอนแบบโครงงาน 
- โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- แผนการจัดประสบการณ์ระดับชั้น
อนุบาลทุกห้องเรียน 
- สรุปบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย   
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปบันทึกหลังการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนการสอน 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปรูปเล่มการสอนแบบโครงงาน 
   4. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 
   2. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 2. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

2. มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

- ครูประจ าชั้นสังเกตเด็กเป็น
รายบุคคลและบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการ
(ด้านสติปัญญา) 
- การสอนแบบโครงงาน 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปการสอนแบบโครงงาน 
- สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ :  เด็กร้อยละ ๘๐  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้นสังเกตเด็ก และบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
                                   เป็นรายบุคคล 

2. ครูประจ าชั้นสรุปรูปเล่มการสอนแบบโครงงาน 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการที่เก่ียวข้อง 

4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

3. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได้ 

 

- ครูประจ าชั้นสังเกต ประเมิน
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
บันทึกผลลงในแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการ 
(ด้านสติปัญญา) 
- แผนการจัดประสบการณ์  
หน่วย นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แผนการจัดประสบการณ์  
หน่วย คณิตคิดสนุก 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- เด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- สรุปบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียน
การสอน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 3. เด็กร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล   

2. ครูประจ าชั้น บันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กด้านสังคม   
3. ครูประจ าชั้นสรุปบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนการสอน 

   4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 4. เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

4. เด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 

- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการ(ด้านสติปัญญา) 
- รูปถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก
รายบุคคล 
 

- น าจ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์  
- สรุปประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน
ของเด็กรายบุคคล 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 6. เด็กร้อยละ ๘๐ เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดเีลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนการสอน 
   3. ครูประจ าชั้นสรุปประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานของเด็กรายบุคคล 

4. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 2    
กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   (ระดับคุณภาพ......ดเีลิศ.....) 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

1.  ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย 
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้  ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ  กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น   
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างพอเพียงกับชั้น
เรียน      
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรมมีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็ก มุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์อ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาคร ู  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย     
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน  ที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด   
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การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 
ก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

 

©  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย            
     และบริบทของท้องถิ่น 
©  มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

 
ปานกลาง 

(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 

 

©  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย          
     และบริบทของท้องถิ่น 
©  มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

 
ดี 

(ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 

 

©  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย         
    และบริบทของท้องถิ่น 
© จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
©  มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ  
    เด็กเป็นรายบุคคล 
© จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
    หลากหลาย 
© ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
© มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
   ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
ดีเลิศ 

(ร้อยละ 80.00 – 89.99) 

 

© มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
© จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
©  มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
    เด็กเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 
© จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
   หลากหลาย 
© ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
© มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ 
   ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด  
   โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 
ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
 

 

© มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
    การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
© จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
© มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
    เด็กเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน  
    การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
© จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ 
    หลากหลาย 
© ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
© มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ 
   ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา   
   บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น 
   แบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา : 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
ค าอธิบาย : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 

วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา  : 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
พุทธศักราช  2562 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช  2560 
 (ส าหรับเด็กอายุ ๓ –6 ปี) 
- แผนการจัดการสบการณ์ 
- หลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย 
- กรณีศึกษาเด็กรายบุคคล 
- แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
- แบบประเมินการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

- ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
- สรุปแผนการจัดประสบการณ์ ใน 
แต่ละภาคเรียน 
- การปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น
ระดับปฐมวัย 
- สรุปกรณีศึกษาเด็กรายบุคคล 
- สรุปแบบบันทึกการนิเทศการสอน 
- สรุปแบบประเมินการใช้หลักสูตร
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ  ๘๐    (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. คณะครูร่วมอบรมและปรับปรุงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสม 

   กับเด็กและบริบทของท้องถิ่น มีการสรุปแบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูประจ าชั้นจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตการศึกษา 

                                   ปฐมวัย และสรุปผลการนิเทศการสอน สรุปรายงานผลกรณีศึกษาเด็กรายบุคคล 
   3. หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นิเทศการสอน 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการรวบรวมผลการนิเทศสรุปภาพรวม    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูปฐมวัย/หัวหน้างานหลกัสูตรและการสอน 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา : 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  1. สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 

- ข้อมูลสถิติของนักเรียนและ
จ านวนครูผู้สอนปฐมวัย 
- ข้อมูลครูรายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- การนิเทศการสอน 
- แบบสัมภาษณ์เด็ก 
- แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

- ร้อยละ ๘๐ ของครูที่เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอน 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
- สรุปแบบสัมภาษณ์เด็ก 
- สรุปแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้  :  1. ร้อยละ ๘๐  สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสม
กับชั้นเรียน 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดเีลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   1. หัวหน้าฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูรายบุคคล 

 2. หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นิเทศการสอน 
 3. สัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 
 4. ครูผู้รับผิดชอบสรุปแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 5. สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการจัด 
     การเรียนการสอนของสถานศึกษา 

                       6. ฝ่ายบริหารงานวิชาการรวบรวมผลการนิเทศสรุปภาพรวม 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :    1. หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร 
                       2. หัวหนา้งานหลักสูตรและการสอน 
    3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    4. ครูประจ าชั้น 
                       5. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา : 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ค าอธิบาย  : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา  : 1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- รายงานผลการอบรมต่างๆ  
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา   
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก
รายบุคคล 
- แบบประเมินพัฒนาการ
รายบุคคล 
- บันทึกการสื่อสารบ้านและ
โรงเรียน 
 

- ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการพัฒนา
และผ่านการเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเอง 
- สรุปรายงานผลการอบรมของครู 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
- สรุปแบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล 
- สรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐  พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. หัวหน้าฝ่ายบุคลากรรวบรวมรายงานผลการอบรมและสรุปเป็นภาพรวม 

2. หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นิเทศการสอน 
 3. ครูประจ าชั้นสรุปเป็นภาพรวมของแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน 

    พัฒนาการเด็กรายบุคคล 
                               4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นสารสนเทศ  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
2. หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 

  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
4. ครูประจ าชั้น 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา : 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 

ค าอธิบาย : สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการ
เรียนรู้ เช่นของเล่น   หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุด  ลอด  ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี  
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 

วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุม
ประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้  
 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
มีมุมประสบการณ์หลากหลายมี
สื่อการเรียนรู้  

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
- การประเมินห้องเรียน  
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคาร
สถานที่  
- ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพ
จริง 
- ศูนย์การเรียนต่างๆในห้องเรียน 
- ท าเนียบการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนตามหน่วยการเรียน 
- สรุปผลการใช้สื่อการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 
 

- ร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุม
ประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการ
เรียนรู้                                   
- สรุปโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
- สรุปการประเมินห้องเรียน  
- สรุปข้อมูลสารสนเทศด้านอาคาร
สถานที่  
- สรุปท าเนียบแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
- สรุปการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนตามหน่วยการเรียน 
- สรุปผลการใช้สื่อการเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนการสอน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้  
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ  ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :  1. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2.  ครูประจ าชั้นบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกห้องเรียน 
                               3.  ครูประจ าชั้นสรุปท าเนียบแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก    
                                    ต่าง ๆ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

4.  ครูประจ าชั้นบันทึกสรุปการจัดท าสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน 
5.  ครูประจ าชั้นบันทึกสรุปผลการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนการสอน 
6.  ครูผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
7.  ภาพถ่ายจากการสังเกตสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
8.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

2. แม่บ้านและนักการภารโรง 
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

4. ครูประจ าชั้น 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา :  2.5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. สถานศึกษาอ านวยความ
สะดวก และ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีใน
สถานศึกษา   
- ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ              
- บันทึกการใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู             
- โครงการส่งเสริมงานวิชาการ
ของโรงเรียน  
 

- ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษาอ านวย
ความสะดวก และ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 
- สรุปการใช้ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  
- สรุปการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู 
- สรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง                           

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐  สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดเีลิศ) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1.  ครูประจ าชั้นบันทึกการบริการระบบเทคโนโลยี                              
                               2.  ครูประจ าชั้นสรุปการใช้ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 
                               3.  ครูประจ าชั้นสรุปรูปเล่มรายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
                               4.  ครูสรุปการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของครู                        
                               5.  ครูจัดท าสื่อการเรียนการเรียนการสอนและรายงานการใช้สื่อ  
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
                     2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                     3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา : 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
ค าอธิบาย : สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่ วมและจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา :  1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล/วิธีการวดั วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

- ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
- แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
- ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
- โครงการกิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการอบรมสัมมนา และ
การศึกษาดูงาน 

- ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
-สรุปข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านของ
นักเรียน 
-สรุปรายงานการอบรมสัมมนา และ
การศึกษาดูงาน 
- สรุปโครงการที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ  ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :  1. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                 2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
                                 3. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณด าเนินการตามแผนโดยเปิดโอกาสให้ 

      ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
                                 4. ครสูรุปรายงานการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน / สรุปการเยี่ยมบ้านเด็ก 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
                     2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     3. ครูประจ าชั้น 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3    
การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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มาตรฐานที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ…ดเีลิศ... 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

1. ร้อยละ…๘๐.…  ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
1. ร้อยละ…๘๐.…  ครจูัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติตามความ

สนใจของเด็ก  
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย  

1. ร้อยละ…๘๐.… ครจูัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุม 
ประสบการณ์ และปลอดภัย   

2. ร้อยละ…๘๐….ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

1. ร้อยละ…๘๐…  ครปูระเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
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เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 
© จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม    
   และสติปัญญาไม่สมดุล 
© ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ  
   ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง 
(ร้อยละ60.00 – 69.99) 

© จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
    และสติปัญญาอย่างสมดุล 
© สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ  
    ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ดี 
(ร้อยละ70.00 – 79.99)  

 

© จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
    และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
©  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้ลง     
มือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
© จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
© ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80.00 – 89.99) 

© จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
© สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้ลงมือ
ท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
© จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วน
ร่วมใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
© ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
©จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 
© สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้ลงมือ
ท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
© จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วน
ร่วมใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
©ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานที่ 3  : การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
ประเด็นพิจารณา : 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
ค าอธิบาย : ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 
ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

- แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 4 ปี 
และ 5 ปี 
- สรุปหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการส่งแผนการสอน 

- น าจ านวนครูที่จัดท าแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
มาค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปหลังแผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยของครูผู้สอน 
- สรุปแบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
- สรุปผลการส่งแผนการสอนของครู 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ…๘๐ ครจูัดท าแผนจัดประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี 
                               2. ครูประจ าชั้นสรุปหลังแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยของครูผู้สอน 
   3. บันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                               4. ครูสรุปแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา : 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ค าอธิบาย : ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระตามความต้องการ  ความสนใจ ตามความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติตาม
ความสนใจของเด็ก   
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. ครูจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติตามความสนใจของเด็ก   
 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- สรุปหลังการจัดประสบการณ์  
- การนิเทศการสอน 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เสรี 
- โครงการสอนแบบโครงงาน  
 

- น าจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการ
จัดประสบการณ์มาค านวณเป็นค่า
ร้อยละ (ได้ร้อยละ ๘๐) 
-ผลสรุปหลังการจัดประสบการณ์ 
-สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียน 
- สรุปโครงการสอนแบบโครงงาน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ…๘๐ ครจูัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็กได้
ลงมือปฏิบัติตามความสนใจของเด็ก 
 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
   2. ครูประจ าชั้นบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
   3. ครูประจ าชั้น ได้รับการนิเทศกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จากฝ่าย 
        บริหารงานวิชาการ 
                               4. ครูประจ าชั้นสรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 
   5. ครูประจ าชั้นสรุปการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
                               6. ครูประจ าชั้นสรุปภาพรวมระดับสายชั้น ส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   7. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา : 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย  
 
ค าอธิบาย : ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็น
ต้น  
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ และปลอดภัย 
   

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. ครูจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ 
และปลอดภัย   
 

- บันทึกการรับการนิเทศของครู
ประจ าชั้นระดับปฐมวัย  
- สังเกตจากสภาพจริง 
- ภาพถ่ายห้องเรียน 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- การจัดป้ายนิเทศหน่วยการเรียน 
- บันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
 

- น าจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์มา
ค านวณเป็นค่าร้อยละ 
(ได้ร้อยละ๘๐) 
- สรุปผลการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน 
- สรุปแบบประเมินการจัดป้ายนิเทศ
หน่วยการเรียนการสอน 
- สรุปบันทึกการใช้สื่อการผลิตสื่อ
และเทคโนโลยี 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : 1. ร้อยละ ๘๐ ครจูัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ และปลอดภัย   
 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. บันทึกการรับการนิเทศของครูปฐมวัย 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปบันทึกการใช้สื่อการผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
                               3. ครูประจ าชั้นสรุปผลการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
                               4. ครูประจ าชั้นส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
                               5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
  2.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

- ตารางการใช้ห้องสมุด 
- ตางรางการใช้ห้อง IBM 
Kidsmart 
- บันทึกการผลิตสื่อ และการใช้
สื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

- น าจ านวนครูเข้าร่วมโครงการผลิต
สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยมาค านวณเป็น
ค่าร้อยละ (ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปรายงานผลโครงการผลิตสื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- สรุปรายงานผลการผลิตสื่อ และ
การใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ : ร้อยละ ๘๐  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อยละ ๘๐  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูให้เด็กไดใ้ช้ห้อง IBM KidSmart ตามตารางการใช้ 
   2. ครูให้เด็กได้ใช้ห้องสมุดตามตารางการใช้ 
                               3. ครสูรุปรายงานผลโครงการผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 
   4. ครูสรุปรายงานผลการผลิตสื่อ การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนส่งให้ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 
                               5. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา :  3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
ค าอธิบาย : ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม  และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
วิเคราะห์ค าอธิบายประเด็นพิจารณา : 1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
 

ประเด็นพิจารณา แหล่งข้อมูล/วิธีการวัด วิธีการประเมินและสรุปผล 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย   
 

- แบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
- แบบทดสอบพัฒนาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- แบบประเมินความพร้อมด้าน
สติปัญญา ทางคณิตศาสตร์ 
- แบบประเมินพัฒนาการทักษะ
ทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

- ครูบันทึกการประเมินพัฒนาการ
เด็กท้ัง 4  ด้าน จากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย (ได้ร้อยละ ๘๐) 
- สรุปแบบทดสอบพัฒนาการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- สรุปแบบประเมินความพร้อมด้าน
สติปัญญา ทางคณิตศาสตร์ 
- สรุปแบบประเมินพัฒนาการทักษะ
ทางภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ :  ร้อยละ ๘๐ ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
 

ค่าเป้าหมาย  : ร้อยละ  ๘๐   (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล : 1. ครูประจ าชั้น สังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก       
                                   เป็นรายบุคคล 
   2. ครูประจ าชั้นสรุปแบบทดสอบพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3. ครูประจ าชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรปุภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
    
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :  1. ครูประจ าชั้น 
  2. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 


