
บทที่ 

คำาอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

7คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



 สมศ.	มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของเด็กเป็นหลัก	เพื่อให้ความมั่นใจว่าเด็กจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

ไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม	การศึกษาปฐมวัยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเด็กให้มีรากฐานสำาหรับความสามารถ

ทั้งปวงในชีวิตเพราะเป็นวัยท่ีระบบประสาทและสมองกำาลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและกำาลังสร้างใยประสาท

เชื่อมประสานกันระหว่างเซลล์สมอง	ปฐมวัยจึงถือเป็นวัยต้นทุนของชีวิตที่จะนำาสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่าง

เต็มตามศักยภาพ	การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและได้รับประสบการณ์

การเรียนรู้ต่างๆจะมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และ

บุคลิกภาพ	 การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยให้เด็กประสบความสำาเร็จในการเรียนและการดำาเนินชีวิต

ของเด็กต่อไป	 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจึงมีความสำาคัญยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนา

ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์และจิตใจ	สังคม	และสติปัญญาสมวัย	เป็นพลเมืองไทยที่สามารถเรียนรู้

เพื่อความเจริญงอกงามของตนเองและสังคม	สามารถสืบสานวัฒนธรรม	และสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม

ภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมสืบไป	ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม	และ

สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	

๒.๑ แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษา 
ปฐมวัย (๒-๕ ปี)

 ๑.	 ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา	

	 ๒.	 ประเมินจากผลการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการศึกษา	ซ่ึงหมายรวมถึงการจัด	

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	การบริหารจัดการศึกษา	และการประกันคุณภาพภายใน

	 ๓.	 ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	และเชิงพัฒนาการโดยพิชญพิจารณ์	(Peer	Review)

	 ๔.	 ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกต้องเช่ือถือได้	เพ่ือกระตุ้นให้การประกันคุณภาพ

ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 ๕.	 ลดจำานวนตัวบ่งชี้และจำานวนมาตรฐานสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี้และ

มาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยนำาเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

คำาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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8 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๒.๒ คำานิยามของกลุ่มตัวบ่งชี้ 

	 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี) 

แบ่งเป็น	๓	กลุ่มตัวบ่งชี้	คือ	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ	์และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	ดังนี้ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	 หมายถึง	 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา	 โดยกำาหนดตัวบ่งชี้	

และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้	ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี	และ

มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน	เป็นการพัฒนามาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

และรอบสอง	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ที่	๑-๘

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา	รวมถึงความสำาเร็จตามจุดเน้น	และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

สถานศึกษา	โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้า

ที่กำากับดูแลสถานศึกษา	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ที่	๙	-	๑๐

 กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม	หมายถึง	ตัวบ่งช้ีท่ีประเมินผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา

เป็นผู้กำาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ	ซึ่งสามารถปรับ

เปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป	 โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็น	 ผู้ช่วยเหลือสังคมและ			

แก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษา	เช่น	การปฏิรูปการศึกษา	การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดำาริและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	การป้องกัน	ส่ิงเสพติด	การอนุรักษ์พลังงาน	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การป้องกันอุบัติภัย	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	การส่งเสริมความรักชาติและความ

เป็นไทย	ฯลฯ	โดยสถานศึกษาเป็นผู้กำาหนดและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษา

ให้การรับรองการกำาหนดตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ที่	๑๑	และ	๑๒

๒.๓ หลักเกณฑ์การกำาหนดตัวบ่งชี้

	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	 ปี)	 ได้มี

การพัฒนาตัวบ่งชี้	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.๒๕๕๓	ข้อ	๓๘ 

ซึ่งกำาหนดให้	 สมศ.ทำาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี	้คือ	๑)	มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท

การศึกษา	๒)	มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา	๓)	มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	และ	๔)	มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน	ดังนี้

๑. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	มาตรา	๖	ระบุว่า 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้และ

คุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”	การประเมิน

9คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



คุณภาพภายนอกรอบสาม	ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน	๕	ตัวบ่งชี	้ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	๒	ตัวบ่งชี้	และ

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	๑	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

	 ๑.	 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

	 ๒.	 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย		

	 ๓.	 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

	 ๔.	 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

	 ๕.	 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

	 ๑.	 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา

	 ๒.	 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

	 ผลการดำาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

๒. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	มาตรา	๓๙	

ระบุว่า	 “ให้กระทรวงกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา	ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	การบริหาร

งานบุคคล	และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ	และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาโดยตรง	หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจดังกล่าว	ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง”	การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม	 ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน	 ๑	 ตัวบ่งชี้	 และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม				

๑	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

	 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

	 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน	 รักษามาตรฐาน	 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		

ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๓. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	มาตรา	๒๔	ระบุว่า 

“จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน	โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

10 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



บุคคล	ฝึกทักษะ	กระบวนการคิด	การจัดการ	การเผชิญสถานการณ์	และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหา	จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ	 สภาพแวดล้อม	

สื่อการเรียน	และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้	 รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ได้ทุกสถานการณ์”	การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน	๑	ตัวบ่งชี้	

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

	 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ

๔. มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	มาตรา	๔๘	

ระบุว่า	 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี

การจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และเปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อ

นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”	 การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม	ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พื้นฐาน	๑	ตัวบ่งชี้		ดังนี้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

	 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

๒.๔  การกำาหนดค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้  

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	กำาหนด

ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐาน	จำานวน	๘	ตัวบ่งชี้	มีค่าน้ำาหนักรวม	๙๐	คะแนน	ประกอบด้วย

	 -	 มาตรฐานที	่๑	 ผลการจัดการศึกษา	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๑-๕	มีค่าน้ำาหนักรวม		๓๕	คะแนน		

	 -	 มาตรฐานที	่๒	 การบริหารจัดการศึกษา		ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๗		มีค่าน้ำาหนัก		๑๕	คะแนน	

	 -	 มาตรฐานที	่๓	 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๖																								

	 	 	 มีค่าน้ำาหนัก	๓๕	คะแนน

	 -	 มาตรฐานที	่๔	 การประกันคุณภาพภายใน	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๘	มีค่าน้ำาหนัก	๕	คะแนน

	 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	มีจำานวน	๒	ตัวบ่งชี้	มีค่าน้ำาหนักรวม	๕	คะแนน	และ	ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	มี

จำานวน	๒	ตัวบ่งชี้	มีค่าน้ำาหนักรวม	๕	คะแนน	

๒.๕ ข้อมูลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา

	 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	

(๒-๕	ปี)	ใช้ข้อมูลผลการดำาเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน	(กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่

ที่มีการดำาเนินงานไม่ครบ	๓	ปีการศึกษา	ให้ใช้ข้อมูลผลการดำาเนินงานเฉลี่ย	๒	ปีการศึกษาล่าสุด		หรือหากมี

การดำาเนินงานไม่ครบ	๒	ปีการศึกษา	ให้ใช้ผลการดำาเนินงาน	๑	ปีการศึกษาล่าสุดก่อนการประเมิน)

11คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๒.๖ รูปแบบการประเมิน

	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	มี

รูปแบบการประเมิน	๔	รูปแบบ	ดังนี้

	 ๑.	 การประเมินเชิงปริมาณ	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๑.๑-๑.๒	,	๒.๑-๒.๒	,	๓.๑-๓.๒	,	๔.๑-๔.๔	,	๕.๑-๕.๒

	 ๒.	 การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๘.๒

	 ๓.	 การประเมินเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที่	๖.๑-๖.๖	,	๗.๑-๗.๖	,	๘.๑	,	๙	,	๑๐	และ	๑๒

	 ๔.	 การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	(Better)	ได้แก่	ตัวบ่งชี้ที	่๑๑

๒.๗ กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษา

ปฐมวัย (๒-๕ ปี)

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ	์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ครอบคลุม

มาตรฐานว่าด้วย

	 ๑)	ผลการจัดการศึกษา			 	 	 	 	

	 ๒)	การบริหารจัดการศึกษา

	 ๓)	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  

	 ๔)	การประกันคุณภาพภายใน

	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	

ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ	โดยประกอบด้วย	๓	กลุ่มตัวบ่งชี้	คือ	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	(๘	ตัวบ่งชี้)                       

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	(๒	ตัวบ่งชี้)	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	(๒	ตัวบ่งชี้)	มีจำานวนรวมทั้งหมด	๑๒ 

ตัวบ่งชี้	ดังนี้

ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๑.	 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย	

มาตรฐานที่ ๑

ผลการจัดการศึกษา

๒.	 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย	

๓.	 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย	

๔.	 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย		

๕.	 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป	

๖.	 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
	 เน้นเด็กเป็นสำาคัญ	

มาตรฐานที่ ๓
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

๗.	 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
	 การพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒
การบริหารจัดการศึกษา

๘.	 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน	 มาตรฐานที่ ๔
การประกันคุณภาพภายใน

12 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



	 กลุ่มตัวบ่งชี้ขั้นพื้นฐานมีความที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ	โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆในลักษณะห่วงโซ่แห่งคุณภาพ	ดังนี้	

ตัวบ่งชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์

๙.	 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ 
	 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑

ผลการจัดการศึกษา๑๐.	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง
	 ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสริม

๑๑.	ผลการดำาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
	 บทบาทของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

 มาตรฐาน	รักษามาตรฐาน	และพัฒนาสู่ความเป็น

 เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒

การบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ว่าด้วย

การบริหารจัดการศึกษา

(ตัวบ่งชี้ที่	๗)

มาตรฐานที่ว่าด้วย

การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

(ตัวบ่งชี้ที่	๖)

มาตรฐานที่ว่าด้วย

การประกันคุณภาพภายใน

(ตัวบ่งชี้ที่	๘)

มาตรฐานที่ว่าด้วย

ผลการจัดการศึกษา

(ตัวบ่งชี้ที่	๑-๕)
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ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย		 ๕

๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย	 ๕

๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย	 ๕

๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย		 ๑๐

๕	 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป	 ๑๐

๖	 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ	 ๓๕

๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา		 ๑๕

๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน	 ๕

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา	โดยกำาหนดตัวบ่งชี้	และเกณฑ์

การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้	ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี	และมี

ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน	เป็นการพัฒนามาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและ

รอบสอง	ประกอบด้วย	๘	ตัวบ่งชี	้(ค่าน้ำาหนัก	๙๐	คะแนน)	

14 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน  

คำาอธิบาย

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย หมายถึง	เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการ

ด้านร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับวัย	มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่างกายเริ่มต้นจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง	และ

จากแกนกลางไปสู่ส่วนข้าง	รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเคล่ือนไหวร่างกายท่ัวไปไปสู่การเคล่ือนไหวแบบเจาะจง 

และมีพฤติกรรมที่สามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย		

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย ๒.๕

๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย ๒.๕

15คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีสุขภาพกายสมวัย	หมายถึง	เด็กมีร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	เจริญเติบโตอย่างปกติ	ระบบต่างๆ	

ของร่างกายสามารถทำางานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ		

เกณฑ์การพิจารณา 

๑)	 ร้อยละของเด็กที่มีการเจริญเติบโตสมวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีน้ำาหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของ

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข(*/**)	

๒) ร้อยละของเด็กที่มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่สามารถเล่นออกกำาลังกาย

ได้ประมาณ	๕	นาทีโดยไม่เหนื่อยง่ายหรือเล่นออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ	๕	นาที(*)	

เล่นออกกำาลังกายได้ประมาณ	 ๑๐	 นาทีโดยไม่เหนื่อยง่ายหรือเล่นออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องได้

ประมาณ	๑๐	นาที(**)

๓)	 ร้อยละของเด็กที่มีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย	 หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย

ได้อย่างคล่องแคล่ว	ทรงตัวได้ดี	และหยิบจับสิ่งของขนาดใหญ่ได้	(*/**)	ใช้มือในการหยิบ	จับ	รับ

โยนได้ตามวัย	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๓	

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

16 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีสุขนิสัยสมวัย	 หมายถึง	 เด็กสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสม

ตามวัย	ซึ่งจะทำาให้เด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความเป็นระเบียบ	ปราศจากโรค	มีความปลอดภัยและ

ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ	

เกณฑ์การพิจารณา 

๑)	 ร้อยละของเด็กที่สามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่ล้างมือก่อน

รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำา	(*/**)	แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร(*/**)	

๒)	ร้อยละของเด็กที่รู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำาที่นำาไปสู่การบาดเจ็บได้ตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็ก

ที่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องเรียนได้	เช่น	ไม่ปีนขึ้นไปหยิบของใน

ที่สูง	(*/**)	ไม่เอานิ้วไปแหย่ในรูปลั๊กไฟ	(**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๒

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

17คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย   

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน

คำาอธิบาย  

 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย	 หมายถึง	 เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออก

ตามขั้นพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย	 	 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก

ทางอารมณ์และความรู้สึกจากการรับรู้ความรู้สึกทั่วไปสู่ความรู้สึกที่ละเอียดลึกซึ้ง	 จากการรับรู้ความรู้สึกของ

ตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น					

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย ๒.๕

๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย ๒.๕

18 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย
 เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย	หมายถึง	เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น	แจ่มใส	สามารถควบคุม

อารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกต	ิมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัย

เกณฑ์การพิจารณา
๑)	 ร้อยละของเด็กท่ีแสดงความตระหนักในตนเอง	หมายถึง	ร้อยละของเด็กท่ีสามารถบอกความต้องการ

หรือความพอใจของตนเอง	 (*/**)	 ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆได้	 (**)	 บอกชื่อ	 เพศ	 สถานภาพและ

จำานวนสมาชิกในครอบครัวของตนได้	(**)

๒)	 ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่ยิ้มหรือแสดงความยินดี

เม่ือตนสามารถทำาส่ิงใดได้	(*/**)	ย้ิม	แสดงท่าทาง	หรือพูดชมเชย	ในความสามารถหรือผลงานของผู้อ่ืน	(**)

๓) ร้อยละของเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่ทำากิจกรรมที่เลือกเองจนสำาเร็จ(*)			

ปฏิบัติกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนสำาเร็จโดยไม่ล้มเลิกกลางคัน	(**)

๔)	ร้อยละของเด็กที่สามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่สามารถ

เล่นด้วยตนเองแต่อยู่ใกล้เพื่อน	(*)	เล่นอย่างร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้	(**)

๕)	ร้อยละของเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนคุ้นเคย	 หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

หรือผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยโดยการยิ้ม	พูดคุย	หรือทักทายได้ตามวัย	(*/**)

๖)	 ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่ร่วมแสดงความรู้สึกตามผู้อื่น

หรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เช่น	ยิ้ม	หัวเราะ	หรือ	ร้องไห้ตามสถานการณ์ที่ตนรับรู้	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  
	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๖

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		
	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา
	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเก่ียวกับพัฒนาการเด็กท่ีมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณาี

19คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย	หมายถึง	เด็กแสดงความชื่นชอบต่อธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

ตอบสนองต่อศิลปะ	ดนตรี	และการเคลื่อนไหว	แสดงถึงความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์	การเรียนรู้ที่เด็กได้รับ

การฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะ	ลักษณะนิสัย	และเป็นรสนิยมในแต่ละบุคคล

เกณฑ์การพิจารณา

๑)	 ร้อยละของเด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว	หมายถึง		

ร้อยละของเด็กที่แสดงถึงความสนใจ	ชอบ	อยากรู้อยากเห็น	มีอารมณ์ร่วมไปกับสีสัน	รูปทรง	ของ

งานศิลปะ	เสียงดนตร	ีท่าทางและจังหวะของการเคลื่อนไหว	(*/**)

๒) ร้อยละของเด็กที่แสดงความชื่นชอบต่อธรรมชาติ	 หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่แสดงความชื่นชอบ		

ตื่นตาตื่นใจ	สนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๒

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

20 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน

คำาอธิบาย  

 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย หมายถึง	 เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการ

ด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย	สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	กติกาของสังคมและสถานศึกษาในสิ่งที่ดีงาม		

บอกเหตุผลสะท้อนความเข้าใจได้ว่าการกระทำาใดถูกหรือผิด	สามารถติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น	และปรับตัว

จากการพึ่งพาผู้ใหญ่ไปสู่การพึ่งพาตนเอง	เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตามวัย		

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย ๒.๕

๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ๒.๕

21คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)
คำาอธิบาย

 เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย	หมายถึง	เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับของสถานศึกษาใน
สิ่งที่ดีงามและสามารถบอกเหตุผลสะท้อนความเข้าใจว่าการกระทำาใดถูกหรือผิดเพื่อฝึกฝนการดำาเนินชีวิตให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

เกณฑ์การพิจารณา
๑)	 ร้อยละของเด็กที่มีความรับผิดชอบ หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำาวันของ

ห้องเรียน	(*)	รับผิดชอบทำาสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ตามวัย	(*/**)	
๒)	 ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย	์หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่บอกได้ว่าของชิ้นใดเป็นของของตนและ

ชิ้นใดเป็นของผู้อื่น	(*/**)	คืนของที่เก็บได้ให้เจ้าของหรือมอบให้ผู้ใหญ่(*/**)
๓) ร้อยละของเด็กที่รู้จักประหยัด	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่รับประทานอาหาร	นม	และน้ำาในปริมาณ

ที่ตนเลือกอย่างคุ้มค่า	(**)	ใช้ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	(**)
๔)	ร้อยละของเด็กที่รู้จักอดทนรอคอย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่อดทนรอคอยสิ่งที่ต้องการได้ตามวัย	

(*/**)	ควบคุมตนเองให้ทำางานจนเสร็จได้ตามวัย	(*/**)
๕)	ร้อยละของเด็กที่รู้คุณผู้อื่น มีเมตตากรุณา มีน้ำาใจ	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่แสดงถึงการรับรู้ว่ามี

ผู้ใหญ่ช่วยเหลือตนโดยการกล่าวคำาขอบคุณพ่อ	แม่	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก	ผู้ใหญ่	เพื่อน	สิ่งรอบตัว	(*/**)    
ชื่นชมในความสามารถ	ผลงานหรือความสำาเร็จของผู้อื่น	(*/**)	แสดงความอ่อนโยน	สงสารและเห็นใจ
คนหรือสัตว์(*/**)	เอื้อเฟื้อหรือแบ่งปันสิ่งของให้กับคนที่คุ้นเคย	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๕

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเก่ียวกับพัฒนาการเด็กท่ีมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา  

22 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได	้หมายถึง	เด็กสามารถนำาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีชีวิตประจำาวัน

เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย	

เกณฑ์การพิจารณา
๑)	 ร้อยละของเด็กที่เคารพในสิทธิของผู้อื่น หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่ขออนุญาตเจ้าของก่อนเมื่อจะ

หยิบสิ่งของของผู้อื่น	(*/**)	ยกมือไหว้ขอโทษเมื่อทำาผิด	(*/**)

๒)	ร้อยละของเด็กที่สามารถปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถานศึกษาได้ หมายถึง	ร้อยละของเด็ก

ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน	เช่น	เก็บของเล่นหลังทำากิจกรรม	(*/**)	ไม่ว่ิงไปมาในห้องเรียน	(*/**)      

ปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา	เช่น	ขึ้นลงบันไดตามสัญลักษณ์	(*/**)	เข้าแถวรับบริการก่อนหลัง	(*/**)	 

๓)	 ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ	หมายถึง	 ร้อยละของเด็กที่มี

มารยาทในการพูด	การฟัง	การไหว้	การแสดงความเคารพผู้ใหญ่	หรือมารยาทการรับประทานอาหาร

ได้เหมาะสมตามวัย	(*/**)	แสดงความเคารพหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือได้ตามวัย	(*/**)

๔)	ร้อยละของเด็กที่รู้จักการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ด	ีหมายถึง	ร้อยละของเด็กที่รับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนในการทำางานร่วมกัน	(*/**)	แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมหรือการทำางานต่างๆ	ร่วมกับเพ่ือน	(*/**) 

บอกเหตุผลในการตัดสินใจที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้	(**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๔

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา  

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ	เก่ียวกับพัฒนาการเด็กท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัยตามเกณฑ์	

การพิจารณา		

23คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   

 น้ำาหนัก ๑๐ คะแนน

คำาอธิบาย

 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย หมายถึง	 เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้น

พัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย	มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการรู้คิด	โดยพัฒนา

จากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการรู้จักคิดเชิงรูปธรรมไปสู่ความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ	์ แล้วจึงรู้จักคิดเป็น

นามธรรม	รวมถึงการพัฒนาความคิดที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การคิดที่มีเหตุผล			

 ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๔.๑ เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย ๒.๕

๔.๒ เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย ๒.๕

๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย ๒.๕

๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย		 ๒.๕

24 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย	หมายถึง	เด็กรักการอ่านและสนใจใฝ่รู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	รอบตัว	มีความต้องการ

ในการเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจ	มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย

เกณฑ์การพิจารณา

๑)	 ร้อยละของเด็กที่รักการอ่านตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่สนใจหรือขออ่านหนังสือ	(*/**)	หยิบ

ใช้หนังสือ	ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ	สื่อสิ่งพิมพ	์หรือสื่ออื่นๆ	(**)

๒) ร้อยละของเด็กท่ีใฝ่รู้ในเร่ืองรอบตัวตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวผ่านกิจกรรม

และสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่างๆ	(*/**)	รู้จักตั้งคำาถาม	สำารวจ	และทดลองสิ่งที่ไม่คุ้นเคย	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๒

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

	 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีความใฝ่รู้สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีความใฝ่รู้สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความใฝ่รู้สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

25คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย	หมายถึง	เด็กสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	ในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอิสระ	เอื้อต่อการเรียนรู	้จากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว	มีการพัฒนา
ความสามารถในการรับรู	้จดจำา	รู้คิด	รู้เหตุผล	และแก้ปัญหาได้ตามวัย

เกณฑ์การพิจารณา

๑)	 ร้อยละของเด็กที่มีสมาธิในการเรียนรู้ หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีสมาธิในการเล่นหรือมีความสนใจ
จดจ่อกับสิ่งที่ตนสนใจ	 หรือในการทำากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องประมาณ	 ๕-๑๐	 นาที	(*)	 มีสมาธิ
หรือความสนใจได้นานประมาณ	๑๐-๑๕	นาทีหรือจนเสร็จ	(**)

๒)	ร้อยละของเด็กที่สามารถจำาสิ่งต่างๆ ได้ หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่จำาสิ่งต่างๆ	ได้จากการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิม	เช่น	การเคยได้รับกลิ่น	การเคยได้รับคำาชมเชย	การเคยใช้ของชิ้นนั้น	(*/**)

๓)	ร้อยละของเด็กที่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู	้หมายถึง	ร้อยละของเด็ก
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน	เช่น	ส	ีจำานวน	ตำาแหน่ง	ตามประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ได้รับตามบริบทของครอบครัวและชุมชน	(*/**)

๔)	ร้อยละของเด็กที่สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่สามารถขอความ
ช่วยเหลือหรือเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาของผู้อื่น	(*/**)	ลองผิดลองถูก	พูดคุย	ไต่ถาม	หรือสังเกต		
สำารวจเพื่อแก้ปัญหาได้ตามวัย	(**)

เกณฑ์การให้คะแนน  

 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๔

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเก่ียวกับพัฒนาการเด็กท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา  

26 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)
คำาอธิบาย

 เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย	หมายถึง	 เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วย

ภาษาพูด	ท่าทาง	สัญลักษณ์	สามารถสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของเด็กได้อย่างเที่ยงตรง	เพื่อสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลอื่นในสังคมหรือในกลุ่มได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

เกณฑ์การพิจารณา
๑)	 ร้อยละของเด็กที่มีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็ก

ที่ใช้คำาที่ได้เรียนรู้ใหม่ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	(*/**)	สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้อื่น

ได้เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน	(**)

๒) ร้อยละของเด็กที่มีทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีทักษะ

ในการอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องด้วยการเปิดหนังสืออ่านโดยไม่กลับหัว	เปิดหนังสือจากหน้าไปหลัง 

อ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา	จากบนลงล่าง		(*/**)	สามารถถามเนื้อหาสาระของข้อความจากเรื่อง

ราวในหนังสือภาพที่ตนอ่านได้อย่างเหมาะสมตามวัย	(*/**)

๓)	 ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะในการเขียนเพ่ือส่ือความหมาย อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย	 หมายถึง	 ร้อยละ

ของเด็กที่สามารถวาดรูป	ขีดเขียนเส้นลักษณะต่างๆ	เพื่อสื่อความหมาย	(*/**)	เขียนและอธิบายสิ่งที่

ตนวาดหรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได	้(**)

๔)	ร้อยละของเด็กที่มีความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย    

หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่สามารถใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร	พูดคุย	(*/**)	บอกความหมายหรือ

สิ่งที่ควรทำาเมื่อเห็นสัญญาณหรือสัญลักษณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันได	้(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน  
	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๔
	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		
	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		
	 ๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเก่ียวกับพัฒนาการเด็กท่ีมีทักษะในการส่ือสารสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา

27คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย	 หมายถึง	 เด็กสามารถสร้างภาพขึ้นในจิตใจ	 คาดเดา
หรือคาดหมายว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นอย่างไร	สามารถคิดได้หลากหลายและคิดในสิ่งที่แปลกใหม่จากเดิม	จนนำาไป

สู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่	รูปแบบความคิดใหม่	หรือกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ตามวัย	

เกณฑ์การพิจารณา

๑)	 ร้อยละของเด็กที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำางานศิลปะ เล่าเรื่อง เล่นเกมภาษา	หมายถึง 
ร้อยละของเด็กที่ทำางานศิลปะตามความคิดของตนเอง	(*/**)	เล่นเลียนแบบ	(*)	เล่นบทบาทสมมุติ
ร่วมกับผู้อื่นโดยเพิ่มความซับซ้อนตามวัย	(**)	

๒) ร้อยละของเด็กที่ทดลองวิธีการใหม่ๆในการทำาสิ่งต่างๆ	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่ทดลองใช้สิ่งของ
หรือเล่นด้วยวิธีการแตกต่างหลากหลาย	(*/**)

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๒
	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๐.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๑.๕

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑. เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยท่ีแสดงว่าเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		
	 ๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าเด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ	 เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
ตามเกณฑ์การพิจารณา

28 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

 น้ำาหนัก ๑๐ คะแนน

คำาอธิบาย   

 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป	หมายถึง	เด็กมีทักษะและความรู้พื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการสร้าง

องค์ความรู้ตามพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์และจิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	อย่างเหมาะสมตามวัย	

 ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๕.๑ เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย ๕

๕.๒ เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย		 ๕

29คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย
 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย หมายถึง	เด็กมีทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการสร้างองค์

ความรู	้ตามพัฒนาการด้านร่างกาย	อารมณ์และจิตใจ	สังคม	และสติปัญญาสมวัย

เกณฑ์การพิจารณา
 พิจารณาจากสรุปรายงานผลของเด็กที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของปีที่ผ่านมา										
(๑	ปีย้อนหลัง)	จากค่าร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย	ได้แก่	

๑)	 ร้อยละของเด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับ	 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่	 การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก	การรักษาสุขภาพ	การรักษาความปลอดภัย		

๒)	ร้อยละของเด็กที่มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย	หมายถึง	 ร้อยละของ
เด็กที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ	ดนตรี	สุนทรียภาพ	การเล่น	และคุณธรรมจริยธรรม

๓)	 ร้อยละของเด็กที่มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านสังคมสมวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีทักษะ
พ้ืนฐานเก่ียวกับ	การปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันของตนเอง	การเล่นและการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน	การวางแผน 
ตัดสินใจเลือก	และลงมือปฏิบัติ	การรับรู้ความรู้สึก	ความสนใจ	และความต้องการของตนเองและผู้อื่น 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น	การแก้ปัญหาในการเล่น	การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย

๔)	ร้อยละของเด็กที่มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มี
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ	การคิด	การใช้ภาษา	การสังเกต	การจำาแนกและการเปรียบเทียบ	จำานวน	

มิติสัมพันธ์(พื้นที่/ระยะ)	เวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
	 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๔

	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๓.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๔.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๕.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
๑.	 เอกสาร	 หลักฐาน	 ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัยตามเกณฑ์

การพิจารณา		

๒.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ	เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีทักษะพื้นฐานสมวัยตามเกณฑ์การพิจารณา  

30 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย
 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย	 หมายถึง	 เด็กมีความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัว

ที่สอดคล้องกับวัย	ความต้องการ	และความสนใจของเด็ก	

เกณฑ์การพิจารณา
 พิจารณาจากสรุปรายงานผลของเด็กท่ีสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของปีท่ีผ่านมา	(๑	ปีย้อนหลัง)	
จากค่าร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวได้ตามวัย	ได้แก่	

๑)	 ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เกี่ยวกับ	ชื่อ	
นามสกุล	รูปร่าง	หน้าตา	รู้จักอวัยวะต่างๆ	วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด	ปลอดภัย	เรียนรู้ท่ีจะเล่นและทำา
ส่ิงต่างๆ	ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อ่ืน	เรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น	ความรู้สึก	และแสดงมารยาทท่ีดี	

๒) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก	หมายถึง	ร้อยละของเด็ก
ที่มีความรู้เกี่ยวกับ	ครอบครัว	สถานศึกษา	ชุมชน	รวมทั้งบุคคลต่างๆ	ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด 
และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำาวัน	

๓)	 ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีความรู้
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต	สิ่งไม่มีชีวิต	รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็ก	ตามธรรมชาติ	 เช่น 

ฤดูกาล	กลางวัน	กลางคืน 
๔)	ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก	หมายถึง	ร้อยละของเด็กที่มีความรู้

เกี่ยวกับ	สี	ขนาด	รูปร่าง	รูปทรง	น้ำาหนัก	ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ	รอบตัว	สิ่งของเครื่องใช้	ยานพาหนะ 
และการสื่อสารต่างๆ	ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำาวัน

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ๑.	 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาข้อ	๑-๔
	 ๒.	 เทียบเคียงค่าร้อยละเฉลี่ยตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

เด็กต่ำากว่า	ร้อยละ	๕๐		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ต้องปรับปรุง ๑.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๕๐-๕๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ควรปรับปรุง ๒.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๖๐-๗๔		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา พอใช้ ๓.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๗๕-๘๙		มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดี ๔.๐

เด็กตั้งแต่	ร้อยละ	๙๐	ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ดีมาก ๕.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
 ๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าเด็กมีความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์การพิจารณา		
	 ๒.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กด้านความรู้พื้นฐานตามเกณฑ์การพิจารณา		

31คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำาคัญ

 น้ำาหนัก ๓๕ คะแนน

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำาคัญ	หมายถึง	ผลสำาเร็จของการจัดการศึกษา 
ซึ่งเกิดจากการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม	การจัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่างๆสำาหรับการทำากิจกรรมของเด็กตาม
สถานการณ์ท่ีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กกำาหนดข้ึน	จนเด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	อารมณ์และจิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	โดยครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อเด็กและผู้ปกครองเด็ก	เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)
๖.๑ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย ๕
๖.๒ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕
๖.๓ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม ๕
๖.๔ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕
๖.๕ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ๕
๖.๖ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็ก
๑๐

32 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย	หมายถึง	ครูหรือ	ผู้เลี้ยงดูเด็กจัด

มวลประสบการณ์สำาคัญให้เด็กได้เรียนรู	้โดยการเชื่อมโยง	ผสมผสาน	และสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย 

ทำาให้เด็กมีความรู	้ความคิดรวบยอด	ทักษะสำาคัญต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาทางร่างกายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

อย่างเหมาะสมตามวัย	

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 โน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหารครบหมู	่ดื่มน้ำาสะอาดและนม	อย่างเพียงพอประมาณ	๖๐๐-๘๐๐	

มิลลิลิตรต่อวัน

๒.	 ดูแลให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จำาเป็นตามวัย	

๓.	 จัดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน

๔.	 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก	มัดใหญ่	และการประสานสัมพันธ์ของทักษะกลไก

๕.	 จัดโอกาสให้เด็กเล่นเกม	ออกกำาลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย	ความสามารถ	และความสนใจของเด็กแต่ละคน

๖.	 สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด	ป้องกันโรค	และความปลอดภัยแก่ร่างกาย

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ

๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์	การพิจารณา	๑-๒	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๑.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ

ควรปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ

พอใช้ ๓.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ

ดี ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๖	ข้อ

ดีมาก ๕.๐

33คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายตาม

เกณฑ์การพิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ	เกี่ยวกับครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายตามเกณฑ์การพิจารณา		

34 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน

อารมณ์และจิตใจ

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

จัดมวลประสบการณ์สำาคัญให้เด็กได้เรียนรู	้ โดยการเชื่อมโยง	 ผสมผสาน	 และสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างมี

ความหมาย	ทำาให้เด็กมีความรู	้ความคิดรวบยอด	ทักษะสำาคัญต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจอย่าง

เหมาะสมตามวัย

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 สนับสนุนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง	อดทนรอคอย	และมุ่งมั่นตั้งใจ

๒.	 สนับสนุนให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

๓.	 จัดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำากิจกรรมตามความสนใจ	 ความถนัด	 ความสามารถ	 และความพอใจ

ของเด็ก

๔.	 จัดโอกาสให้เด็กได้ชื่นชมและตอบสนองต่อศิลปะ	ดนตรี			และการเคลื่อนไหว	หรือสัมผัสกับความ

มหัศจรรย์ของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

๕.	 จัดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความคิดหรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ	ดนตรี	และการเคลื่อนไหว

ในลักษณะต่างๆ

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ

๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

35คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๑.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ

ควรปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ

พอใช้ ๓.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ

ดี ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ

ดีมาก ๕.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจตามเกณฑ์การพิจารณา		

๒.	 ผลการสังเกตท่ีแสดงว่าครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน

อารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์การพิจารณา		

36 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจัดมวล

ประสบการณ์สำาคัญให้เด็กได้เรียนรู	้โดยการเชื่อมโยง	ผสมผสาน	และสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย		

ทำาให้เด็กมีความรู้	ความคิดรวบยอด	ทักษะสำาคัญต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาทางสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย	

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ทั้งทางกาย	วาจา		และการปฏิบัติต่อผู้อื่น

๒.	 ส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี	ได้แก	่ขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	มีน้ำาใจ 

๓.	 ส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.	 ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ

๕.	 จัดโอกาสให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี

๖.	 จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่

๗.	 จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสำาคัญต่างๆ	 ตามระบอบประชาธิปไตย										

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ
๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กตั้งแต่

ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ
๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑-๒	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๑.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓-๔	ข้อ

ควรปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕		ข้อ

พอใช้ ๓.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๖	ข้อ

ดี ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๗	ข้อ

ดีมาก ๕.๐

37คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม
ตามเกณฑ์การพิจารณา		

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคมตามเกณฑ์
การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน
สังคมตามเกณฑ์การพิจารณา

38 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔ ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจัด

มวลประสบการณ์สำาคัญให้เด็กได้เรียนรู	้โดยการเชื่อมโยง	ผสมผสาน	และสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย 

ทำาให้เด็กมีความรู้	ความคิดรวบยอด	ทักษะสำาคัญต่างๆ	ที่ส่งเสริมพัฒนาทางสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย	

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 จัดกิจกรรมให้เด็กสืบค้น	สำารวจ	และตั้งคำาถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	รอบตัว

๒.	 จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าถึงสิ่งที่ทำา	ทบทวนประสบการณ์เดิม	ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู้	หรือเหตุการณ์

ที่น่าสนใจ

๓.	 เปิดโอกาสให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือและได้อ่านหนังสือตามวัย

๔.	 จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล	กลุ่มเล็ก	และกลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็ก

ได้เล่นและลงมือกระทำาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	

ภาษา	สังคม	ดนตรี	กีฬา	ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก	

๕.	 ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ

๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๑.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ

ควรปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ

พอใช้ ๓.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ

ดี ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ

ดีมาก ๕.๐

39คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	 หลักฐาน	 ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน					

สติปัญญาตามเกณฑ์การพิจารณา		

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาตาม

เกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้าน				

สติปัญญาตามเกณฑ์การพิจารณา		

40 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๕ ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว	หมายถึง	ครูหรือ	ผู้เลี้ยงดูเด็ก

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเด็กและครอบครัวของเด็ก	 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและทำาให้การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ		

เกณฑ์การพิจารณา

๑. สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเด็ก	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของเด็ก

อย่างอบอุ่นโดยการสบตา	ใช้น้ำาเสียงที่นุ่มนวล	ยิ้มแย้ม	ให้สัมผัสที่แสดงความรักต่อเด็ก		มีอารมณ์

มั่นคงสม่ำาเสมอในการดูแลร่างกายและอารมณ์ของเด็ก	รับรู้และสนับสนุนความพยายามในการทำา

กิจกรรมของเด็ก	 ตอบสนองอารมณ์ทางบวกและลบของเด็กอย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม

โดยการปลอบโยน	สนับสนุนและช่วยเหลือ	ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

๒.	 ยอมรับในความเป็นตัวตนของเด็ก	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่ยอมรับและให้ความสำาคัญกับ

ความรู้สึกและความคิดของเด็ก	รับฟังและตอบสนองต่อเด็กด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม	ไม่ล้อเลียน

หรือทำาให้เด็กรู้สึกอับอาย

๓.	 ปฏิบัติกับเด็กอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทาง

วัฒนธรรม และสร้างเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของความแตกต่าง	หมายถึง	ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กท่ีปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในการปฏิบัติกับผู้ต่างวัย	ต่างฐานะ	ผู้ที่อ่อนแอกว่า	ฝึกให้เด็กยอมรับและ

มองผู้อื่นในแง่มุมที่ดีหรือเชิงบวก	เช่น	ความสามารถที่แตกต่าง	ความคิดเห็นที่แตกต่าง	แง่มุมที่ดี

ของคนอื่น

๔.	 ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเด็ก	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและ

เรียนรู้ร่วมกัน	สนับสนุนการฝึกทักษะทางสังคมและการสร้างมิตรภาพของเด็กโดยช่วยเด็กในการเข้าร่วม

การเล่น	การยืดระยะเวลา	และพัฒนาการคุณภาพการเล่นกับเพื่อน	ช่วยให้เด็กแก้ไขความขัดแย้ง	

โดยการให้เด็กบอกความรู้สึก	 เล่าปัญหา	และทดลองวิธีการอื่นๆในการแก้ปัญหา	ให้คำาแนะนำาแก่

เด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้เรียนรู้กติกาของห้องเรียน	ปลูกฝังให้เด็กเอ้ืออาทรต่อกัน	รู้จักปลอบโยน

กันโดยฝึกให้ทำาเป็นประจำาจนติดเป็นนิสัย

๕.	มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างให้เกียรติและสม่ำาเสมอ	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่สื่อสารสอง

ทางอย่างสม่ำาเสมอกับผู้ปกครอง	ไม่นำาความลับในครอบครัวของเด็กไปเผยแพร	่รับฟังความคิดเห็น

ของผู้ปกครองด้วยความเป็นมิตรผ่านคำาพูด	น้ำาเสียง	และท่าทาง	สนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	ให้คำาแนะนำาในการพัฒนาและแก้ไขพัฒนาการเด็กที่บกพร่อง
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เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ

๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ
ต้องปรับปรุง ๑.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ
ควรปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ
พอใช้ ๓.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ
ดี ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ
ดีมาก ๕.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและ

ครอบครัวตามเกณฑ์การพิจารณา		

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว

ตามเกณฑ์การพิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและ

ครอบครัวตามเกณฑ์การพิจารณา		
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็ก

 น้ำาหนัก ๑๐ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก	หมายถึง	ครู

หรือผู้เล้ียงดูเด็กสามารถอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย	พัฒนาการ	และความแตกต่าง

เป็นรายบุคคลอย่างสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	สังคม	และวัฒนธรรมของเด็ก	

เกณฑ์การพิจารณา   

๑.	 จัดทำาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยอย่าง

เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น	 หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่จัดทำาแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอายุ	ความพร้อม	พัฒนาการ	และวิธีการเรียนรู้ของเด็กตามบริบทของสังคม 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น	ที่เด็กอาศัยอยู่	บันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของตน

อย่างสม่ำาเสมอ	ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้สามารถใช้งานได้จริงและตอบสนอง

ความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล

๒.	 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   

หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับภูมิหลัง	วัฒนธรรมท้องถิ่น	

ความสนใจ	ประสบการณ์	ความต้องการ	ความสามารถ	และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก	จัดกิจกรรมที่เด็ก

ริเริ่มและครูริเริ่มได้อย่างสมดุลกัน	 จัดกิจกรรมที่มีกติกาหรือขั้นตอนและไม่มีกติกาหรือขั้นตอน	

(structured	and	unstructured)	ได้อย่างสมดุลกัน

๓.	 จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายของเด็ก	หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่ดูแลรักษา

และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์	 เคร่ืองใช้	ของเล่น	 ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก	 ซ่อมแซมและทำาความสะอาด

วัสดุอุปกรณ์	เครื่องใช	้ของเล่นให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ	ดูแลระดับการใช้เสียงของตน	การใช้

อุปกรณ์ทางเสียง	และการใช้ระดับแสงให้เหมาะสมกับกิจกรรม	ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	โทรทัศน์	

วีดีทัศน	์คอมพิวเตอร์	อย่างจำากัดและระมัดระวัง	โดยคำานึงถึงการใช้สื่อเหล่านี้ให้เหมาะสมกับวัย	

๔.	 จัดสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	 หมายถึง		

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่จัดโอกาสและสถานที่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เด็กได้เคลื่อนไหว

ร่างกาย	ได้ใช้ประสาทสัมผัส	และได้รับอากาศที่สดชื่น	จัดสถานที่อย่างเพียงพอให้เด็กพักผ่อนและ

มีเวลาพักผ่อนประมาณ		๑-๒	ช.ม./วัน	จัดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และเลือกวัสดุ	อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับ

เนื้อหาและพัฒนาการของเด็กทุกด้าน	เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้สำารวจ	ทดลอง	ค้นพบ	และเรียนรู้ความคิด

รวบยอดพื้นฐาน
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๕.	 จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม	หมายถึง	ครูหรือ

ผู้เล้ียงดูเด็กท่ีจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนคล้ายบ้าน	ให้เด็กรู้สึกปลอดภัย	มีอิสระในการเลือกทำา

กิจกรรมต่างๆที่ผู้ดูแลเด็กจัดไว้ให้ในห้องเรียน	 จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่

สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม

๖.	 จัดสภาพแวดล้อมท่ีป้องกันพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็ก	หมายถึง	ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กท่ีจัดตาราง

กิจกรรมประจำาวันที่มีความยืดหยุ่น	สอดคล้องกับธรรมชาติและความสามารถของเด็ก	จัดกิจกรรม

ที่เด็กต้องใช้พลังและกิจกรรมที่ให้เด็กผ่อนคลายอย่างสมดุลกัน	มีวิธีการจัดเวลาให้เด็กได้เตรียมตัว

ก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่

๗.	 มีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีการวางแผน	และจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 เลือกใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย

และเหมาะสม	มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างต่อเนื่อง

๘.	 ติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

หมายถึง	ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กท่ีใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างครอบคลุม

ทุกด้านและเหมาะสมกับเด็ก	โดยใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ	ด้าน	ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  

และมีการจดบันทึกอย่างสม่ำาเสมอ	 ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 

และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน

๙.	 นำาผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู	้ หมายถึง	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่แปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยอิงกรอบ

พัฒนาการตามวัยและเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษา	 นำาผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก

๑๐.	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนำาผลประเมินไปพัฒนาเด็ก	หมายถึง	ครูหรือ

ผู้เลี้ยงดูเด็กที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม	 พัฒนาการการเรียนรู ้

หรือ	ข้อห่วงใยจากผู้ปกครองอย่างสม่ำาเสมอ	สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนรู้

และพัฒนาการของเด็กท้ังท่ีบ้านและโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ	 ส่ือสารกับผู้ปกครองเก่ียวกับความก้าวหน้า

และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสม่ำาเสมอ	
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เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากร้อยละของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละข้อ

๒.	 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา	หมายถึง	 	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อนั้นๆ

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	ไม่มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา		

๑-๔	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๒.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕-๖	ข้อ
ควรปรับปรุง ๔.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๗-๘	ข้อ
พอใช้ ๖.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๙		ข้อ
ดี ๘.๐

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ	่(ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป)	มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์การพิจารณา	๑๐	ข้อ
ดีมาก ๑๐.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา		

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงว่าครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา		

45คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

 น้ำาหนัก ๑๕ คะแนน  

คำาอธิบาย   

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา	หมายถึง	ผลของการใช้ทรัพยากรเพื่อ

การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์	เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่า

เด็กมีความสำาคัญที่สุด	จัดกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ		สอดคล้อง

กับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ	โดยผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก	พ่อแม่หรือผู้ปกครอง	และชุมชนมีส่วนร่วม

 ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๒.๕

๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒.๕

๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพียงพอ	

และมีคุณภาพ

๒.๕

๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้

เอื้อต่อการเรียนรู	้ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะ		

๒.๕

๗.๕ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร	

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะ		

๒.๕

๗.๖ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน	 ความปลอดภัย 

และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

๒.๕

46 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	หมายถึง	 ความสำาเร็จของการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา	ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง	สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ

ที่กฎหมายกำาหนด	เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างคุ้มค่า

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ	(PDCA)	ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา	ประสาน
ความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางาน	 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	นำาผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย		

๒.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการบริหารงบประมาณ	หมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
ระบบการบริหารงานประมาณที่คล่องตัว	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
จัดภารกิจให้ครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ	การบริหารการเงิน/บัญช ี
พัสดุและสินทรัพย์	 การตรวจสอบติดตามและประเมินผล	 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัดและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า

๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และเป็นผู้นำาในการพัฒนาวิชาการ	หมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
รอบรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย	เป็นผู้นำาในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา	จัดให้มีการนิเทศ	กำากับ	
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร	จัดให้มีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กและสังคม	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย	จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับเด็กและท้องถ่ิน	เป็นผู้นำาในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เช่ือมต่อกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและส่งต่อข้อมูลความพร้อมของเด็กให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่หรือในระดับชั้นที่สูงขึ้น

๔.	 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	หมายถึง		
ผู้บริหารสถานศึกษาให้พ่อแม่	ผู้ปกครอง	และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากร
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา	ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ	 ร่วมมือกับครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กและผู้ปกครองเด็กในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์	มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาท
ของสมาคม	ชมรมผู้ปกครอง

47คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามจำานวนข้อที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา

๒.	 กรณีมีผู้บริหารสถานศึกษาหลายคนให้ประเมินเป็นกลุ่มบุคคลตามบริบทที่แท้จริงของสถานศึกษา

๓.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	 ต้องปรับปรุง ๐.๕

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ พอใช้ ๑.๕

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ ดี ๒.๐

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบท้ัง	๔	ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

เกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์การ

พิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา

48 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา	หมายถึง	คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ที่หลากหลาย	 สามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง	 บริหารจัดการตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกำาหนด	 เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการ

จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างคุ้มค่า

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆหลากหลาย และมี

บทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	หมายถึง	องค์ประกอบและการได้มา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดและมีความหลากหลาย	 มีการกำากับ

ติดตามการดำาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ

ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	พิทักษ์สิทธิเด็ก	ดูแลเด็กพิการ	เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ	ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ	ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย

ภาคเรียนละ	๒	ครั้ง	และมีการรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน	๑๕	วัน	

นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม	คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๗๕	รับทราบและพึงพอใจ

ต่อผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ	หมายถึง	คณะกรรมการสถานศึกษา

มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ท้องถ่ิน	การจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อม	กระบวนการเรียนรู้	แหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมและกำากับติดตามให้สถานศึกษามีกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร	ให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดระบบและการดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๓.	 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล	หมายถึง	คณะกรรมการสถานศึกษา

มีส่วนร่วมกำากับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง	 เสนอความต้องการจำานวนและอัตราตำาแหน่งของครูหรือผู้เลี้ยงดู

เด็กในสถานศึกษาเพื่อเสนอผู้รับผิดชอบพิจารณา	 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

๔.	 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ	หมายถึง	ให้ความเห็น	ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดตั้งและใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา	การออกระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน	การจัดหารายได้ของสถานศึกษา		

49คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๕.	 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานบริหารทั่วไป	หมายถึง	ให้ความเห็น	เสนอแนะ

และให้คำาปรึกษาในการจัดทำานโยบาย	แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา	การปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษา	การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	รวมทั้งปกครอง	

ดูแลบำารุงรักษา	ใช้	และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา	การออกระเบียบ	ข้อบังคับ	

ในการดำาเนินงานต่างๆของสถานศึกษา	การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน	และสร้างความสัมพันธ์ 

กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น	ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีก่อนเสนอ

ต่อสาธารณชน		

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาตามจำานวนข้อที่มีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์การพิจารณา

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	 หรือมี

คุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๐.๕

คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๒		ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๓		ข้อ พอใช้ ๑.๕

คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ ดี ๒.๐

คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบท้ัง	๕		ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑ์

การพิจารณา

50 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

เพียงพอ และมีคุณภาพ

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ	หมายถึง	ความสำาเร็จ

ของการบริหารจัดการให้มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพียงพอเหมาะสม	 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีความรู้ความสามารถ

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้สามารถจัดการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้งด้าน

ร่างกาย	อารมณ์และจิตใจ	สังคม	และสติปัญญาอย่างสมดุล	เหมาะสมกับวัย	และความแตกต่างระหว่างบุคคล		

เกณฑ์การพิจารณา   

๑.	 มีการบริหารจัดการให้มีจำานวนครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กครบห้อง และมีจำานวนเพียงพอกับจำานวนเด็ก	หมายถึง

	 -	 มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กครบทุกห้องและเด็กวัย	๒-๓	ปีมีสัดส่วนครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กต่อเด็ก	=	๑:๗	–	๑๐  

	 -	 มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กครบทุกห้องและเด็กวัย	๓-๕	ปีมีสัดส่วนครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กต่อเด็ก	=	๑:๑๐	–	๑๕

๒.	มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  

หมายถึง	 มีการบริหารจัดการให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กอย่างน้อยร้อยละ	๗๕	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา	หรือ	กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่

ได้เข้ารับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า	๒	ป	ีหรือ	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับการอบรม

ให้สามารถเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้

๓.	มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง	มีการคัดเลือก

ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	และบุคลิกภาพ

ของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมที่จะทำางานกับเด็ก	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก	ผู้ปกครอง	ชุมชน	

และบุคลากรในสถานศึกษา	มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

๔.	 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจำาทุกปี 

หมายถึง	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านการอบรม

เลี้ยงดูและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	ไม่ต่ำากว่าปีละ	๒๐	ชั่วโมง	เป็นประจำาทุกปี

51คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

สถานศึกษาไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑		ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๒		ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง	๔	ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

เพียงพอ	และมีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ	

และมีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ

ผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ	และมีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา

52 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และ

ถูกสุขลักษณะ	 หมายถึง	 ความสำาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพ

แวดล้อมภายนอกอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้	สนองต่อความต้องการ	ความสนใจของเด็ก	และปลอดภัย

เกณฑ์การพิจารณา   

๑.	 สถานศึกษามีที่ตั้งเป็นสัดส่วน	มีอาณาเขตชัดเจน	 ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข	 ฝุ่นละออง	 กลิ่น		

เสียงรบกวน	และพื้นที่เสี่ยงต่ออันตราย

๒.	 มีพื้นที่ภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับจำานวนเด็ก	 และมีการจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจน	 สำาหรับเป็น

สนามเด็กเล่น	การเล่นอิสระ	และการทำากิจกรรมนอกห้องเรียน

๓.	 มีพื้นที่สนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นที่เหมาะสม	ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

๔.	 มีพื้นที่สำาหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก

๕.	 มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้สำาหรับผู้ปกครอง

๖.	 มีการจัดสถานที่สำาหรับเก็บน้ำาสะอาดเพื่อดื่มและใช้อย่างเพียงพอ

๗.	 มีการจัดพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม	ถูกสุขลักษณะ	เพียงพอ	และมีการกำาจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน

๘.	 มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ	เป็นระเบียบเรียบร้อย	สะอาด	ปลอดภัย	ร่มรื่น	

สวยงาม	

เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑-๓	ข้อ ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๔-๕		ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๖		ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๗	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง	๘	ข้อ ดีมาก ๒.๕

53คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้

เอื้อต่อการเรียนรู	้ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้	ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

54 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน

อาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และ 

ถูกสุขลักษณะ	หมายถึง	ความสำาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	เพื่อให้สถานศึกษา	มีสภาพ

แวดล้อมภายในอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู	้สนองต่อความต้องการ	ความสนใจของเด็ก	และปลอดภัย

เกณฑ์การพิจารณา   

๑.	 ตัวอาคารมั่นคง	แข็งแรง	และปลอดภัย	ประต	ูหน้าต่างอยู่ในสภาพด	ีสามารถเข้าออกได้หลายทาง 

ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจากพื้นมากกว่า	๑.๕	เมตรและมีฝาปิดป้องกันเด็กเล่น	

๒.	 พื้นที่ในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วนสำาหรับการทำากิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ	 มีพื้นที่ว่างสำาหรับ

การนั่งทำางานที่พื้นห้อง	และมีพื้นที่สำาหรับเก็บอุปกรณ์ของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กและของเด็ก	

๓.	 มีพ้ืนท่ีห้องสำาหรับจัดกิจกรรมเพ่ือเด็กเหมาะสมกับจำานวนเด็ก	คือ	มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า	๒.๐๐	ตารางเมตร 

ต่อเด็ก	๑	คน	

๔.	 ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ		และอากาศถ่ายเทได้ดี	

๕.	 โต๊ะ	เก้าอี้	ของเล่น	และของใช้	มีขนาดเหมาะสม	จำานวนเพียงพอ	สะอาดและปลอดภัยสำาหรับเด็ก

๖.	 มีการจัดที่พักสำาหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน

๗.	 มีสถานที่สำาหรับการจัดเตรียมเครื่องดื่ม	ของว่าง	และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	รวมถึง

สถานที่ทำาความสะอาดภาชนะ	และจัดเก็บภาชนะที่สะอาด	ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะ

๘.	 มีพื้นที่สำาหรับใช้ในการแปรงฟัน	ล้างมือ	และทำาความสะอาดร่างกายเด็ก	พร้อมอุปกรณ์ทำาความ

สะอาด	ที่จำาเป็นและเหมาะสมกับเด็ก

๙.	 มีน้ำาสะอาดสำาหรับบริโภค	เด็กมีแก้วน้ำาส่วนตัว	และมีการล้างและจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐.	มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟ	และอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน	สายยางหรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ

ใช้ในการดับไฟ	และมีช่องทางฉุกเฉินที่สามารถพาเด็กออกนอกศูนย์พัฒนาเด็กได้อย่างปลอดภัย	

๑๑.	มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	เหมาะสมกับวัย	สะอาด	ปลอดภัย	และเพียงพอกับการใช้งานของเด็ก										

มีน้ำาสำาหรับชำาระล้าง	มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดี

๑๒.	มีถังขยะที่สะอาด	มีฝาปิดมิดชิด	อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี	และมีการจัดเก็บออกจากตัวอาคารทุกวัน 

เพื่อนำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธี

55คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษาไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

การพิจารณา	๑-๕		ข้อ

ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๖-๘		ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๙-๑๐		ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๑๑	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง	๑๒	ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน

อาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู	้ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้

เอื้อต่อการเรียนรู	้ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู	้ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา		

56 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน

ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ

ในเด็ก	 หมายถึง	 ความสำาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า	 เพื่อให้มีระบบ											

การจัดการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	

เกณฑ์การพิจารณา   

๑.	 มีการกำาหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก	และผู้ปกครอง

เด็กปฏิบัติตาม		

๒.	 มีการอบรมบุคลากร	และครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการจัดการความปลอดภัยใน

เด็กเป็นประจำาทุกปี	

๓.	 มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบันองค์กรท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	และหน่วยงาน

ต่างๆ	ในเรื่องการป้องกันด้านความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก	

๔.	 มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง	เช่น	มีแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง		มีการบันทึก

การบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล	 มีการเดินสำารวจเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ	 มีการสำารวจและ

บันทึกข้อมูลเป็นประจำาสม่ำาเสมอตลอดปี	มีการประเมินผลท่ีนำาไปสู่การดำาเนินกิจกรรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

๕.	 มีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง	๖	ด้าน	อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่ 

ความปลอดภัยของอาคาร	ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	(ของใช้	ของเล่น	อุปกรณ์การเรียนรู้)													

การเดินทางปลอดภัย	ระบบป้องกันภัยจากบุคคล	ระบบฉุกเฉิน(แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย	 ฝึกการกู้ชีพ	

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย		อุปกรณ์ดับเพลิง)	และความปลอดภัยใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

57คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน  

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก(คะแนน)

สถานศึกษาไม่มีการดำาเนินการหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การ

พิจารณา	๑	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง	๕	ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	ร่องรอยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน

ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย

และ	การป้องกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการ

ด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑ์การพิจารณา		

58 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน

คำาอธิบาย       

	 ให้เลือกใช้ตัวบ่งชี้ย่อยตามประเภทของสถานศึกษา	 ตามมาตรา	 ๑๘	 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.๒๕๔๕	ดังนี้

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่

กำากับดูแลสถานศึกษา 

 (สำ�หรับสถ�นศึกษ�ประเภทศูนย์พัฒน�เด็ก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย เขตพื้นที่ปกครองพิเศษ (กรุงเทพฯ 

และเมืองพัทยา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ของรัฐและของเอกชน) กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแรงงาน(ของรัฐและของสถานประกอบกิจการ) กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 

สำานักนายกรัฐมนตรี (กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน) กระทรวงศึกษาธิการ (สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา) กระทรวงยุติธรรม(สำานักสังคมสงเคราะห์))

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  

 (สำ�หรับสถ�นศึกษ�ประเภทโรงเรียนท่ีจัดก�รศึกษ�ระดับปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน)

59คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษา 
 (สำ�หรับสถ�นศึกษ�ประเภทศูนย์พัฒน�เด็ก)

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแล        
สถานศึกษา	 หมายถึง	 ความสำาเร็จของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา	 และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก	 ประกอบด้วย	 การประเมินคุณภาพภายใน	

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

เกณฑ์การพิจารณา
๑.	 วางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมถึงการวางแผนการจัด

ระบบบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำาปีที่มี
การกำาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ความสำาเร็จที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา	
สอดคล้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย	และมีรายละเอียดสำาคัญเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ	มีการจัดระบบการดำาเนินงานและระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจำาปีที่บุคลากรทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้				

๒.	 ปฏิบัติตามแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนำาผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง	หมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก	และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ใช้แผน
ปฏิบัติงานประจำาปีเป็นเครื่องมือในการนิเทศ	 กำากับติดตาม	 ประเมินผล	 การพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยนำาผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารของสถานศึกษา

๓.	นำาข้อมูลและผลการประเมินไปใช้เพื่อการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจให้เกิดผลดี  
หมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก	และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการนำาข้อมูล
จากการประเมินผลมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจให้สำาเร็จและ
เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา

๔.	 ประเมินระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การตรวจสอบถ่วงดุล และ
เสนอผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง	 หมายถึง	 คณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบด้วยผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนผู้ปกครอง							
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
และเสนอผลการดำาเนินการดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษา	และสาธารณชน	
อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง

๕.	 จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองอย่างมีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก	หมายถึง	สถานศึกษามีการจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา	และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

60 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน		ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษาไม่มีการดำาเนินการ	 หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การ

พิจารณา	๑	ข้อ

ต้องปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ ควรปรับปรุง ๒.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ พอใช้ ๓.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ ดี ๔.๐

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง	๕	ข้อ ดีมาก ๕.๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑.	 เอกสาร	หลักฐาน	 ร่องรอยที่แสดงถึงประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา

๒.	 ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา		

๓.	 ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถาน

ศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา	 

61คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด (สำ�หรับสถ�นศึกษ�ประเภทโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�ระดับปฐมวัย)

 น้ำาหนัก ๕ คะแนน (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนนและเชิงพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย  

 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด	หมายถึง	การดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.	๒๕๕๓	ข้อที่	๑๔	ระบุว่า	“กำาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”	ที่ยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	โดยการส่งเสริม	สนับสนุน	และกำากับดูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัด	 ท้ังน้ีสถานศึกษาจะต้องดำาเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงฯ 
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดจะสามารถสะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดำาเนินงาน					
ด้านต่างๆ	ของสถานศึกษาได้	ดังน้ันในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ีจะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด	ไม่ต้องทำาการประเมินใหม	่โดยมีการดำาเนินการ	ดังต่อไปนี้

๑.	 กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	(ครูและบุคลากรทางการศึกษา	หลักสูตร/ตำารา	วิธีการ
เรียนการสอน	สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)

๒.	 จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓.	 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔.	 ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕.	 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖.	 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗.	 จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

๘.	 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพิจารณา

 ใช้คะแนนผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด	 ย้อนหลัง	

๓	ปี	โดยมีแนวทางการพิจารณา	๒	กรณ	ีดังนี้
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แนวทางการพิจารณา น้ำาหนัก (คะแนน)

กรณีที่ ๑ เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๔
ใช้คะแนนผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยต้นสังกัด	๑	ปี	ย้อนหลัง

๕

กรณีที่ ๒ สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
ใช้คะแนนเฉล่ียจากคะแนนผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดย

ต้นสังกัด	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ	ดังน้ี
๑. เชิงปริมาณ	(๒.๕	คะแนน)

ใช้คะแนนเฉล่ียจากคะแนนผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด	เช่น

-	 สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก	 ปี	 ๒๕๕๕	 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน	๒	ปีย้อนหลัง	

-	 สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก	 ปี	 ๒๕๕๖	 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมิน	๓	ปีย้อนหลัง		

วิธีการคำานวณ
คำานวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน

โดยต้นสังกัด	ดังนี้

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด

จำานวนปี

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
นำาคะแนนเฉลี่ยที่คำานวณได้จากข้อ	๑	มาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์	ดังนี้

๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕	คะแนน

มีคะแนนเฉลี่ย	
ต่ำากว่า	
๑.๕๑

มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่

๑.๕๑	-๒.๕๐

มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่

๒.๕๑	-๓.๕๐

มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่	

๓.๕๑	-๔.๕๐

มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่	

๔.๕๑	ขึ้นไป

การคิดคะแนนถ่วงน้ำาหนัก

คะแนนที่ได้

๕
X	๒.๕

=	คะแนนถ่วงน้ำาหนักตามเกณฑ์	
การพิจารณาเชิงปริมาณ
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คะแนนถ่วงน้ำาหนักตามเกณฑ์การพิจารณา	

เชิงปริมาณ	+	เชิงพัฒนาการ

แนวทางการพิจารณา น้ำาหนัก (คะแนน)

๒. เชิงพัฒนาการ	(๒.๕	คะแนน)	
พิจารณาจากผลคะแนนเฉล่ียของการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

โดยต้นสังกัดย้อนหลัง	๓	ปีเปรียบเทียบกับปีล่าสุดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด	โดย
มีตัวอย่างการใช้ข้อมูลคะแนนผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด	เช่น

-	สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก	ปี	๒๕๕๕	ใช้คะแนนผลการประเมิน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน	ปี	๒๕๕๔	เปรียบเทียบกับ	ปี	๒๕๕๓

-	สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก	ปี	๒๕๕๖	ใช้คะแนนผลการประเมิน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน	ปี	 ๒๕๕๕	 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในป	ี๒๕๕๔	และปี	๒๕๕๓

เกณฑ์การให้คะแนน

นำาผลการเปรียบเทียบมาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

คะแนน ผลการดำาเนินงาน

๐ ระดับคุณภาพผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในลดลง

๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในคงที่

๒ ระดับคุณภาพผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น	หรือ 
รักษาระดับคุณภาพผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในไว้
ในระดับดีมาก

การคิดคะแนนถ่วงน้ำาหนัก

     

 

 

คะแนนที่ได้
๒

X	๒.๕
=	คะแนนถ่วงน้ำาหนักตามเกณฑ์การพิจารณา
เชิงพัฒนาการ

การพิจารณาผลคะแนนรวมตัวบ่งชี้ที่ ๘ กรณีที่ ๒

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๘  =           
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เกณฑ์การให้คะแนน

๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาได้คะแนนรวมต่ำากว่า	๑.๕๑		 ต้องปรับปรุง

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๑.๕๑	–	๒.๕๐ ควรปรับปรุง

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๒.๕๑	–	๓.๕๐ พอใช้

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๓.๕๑	–	๔.๕๐ ดี

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๔.๕๑	–	๕.๐๐ ดีมาก

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 รายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

	 ๒.	 ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา	รวมถึงความสำาเร็จตามจุดเน้น	และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

สถานศึกษา	โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน	ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 

กำากับดูแลสถานศึกษา	ประกอบด้วย	๒	ตัวบ่งชี้	(ค่าน้ำาหนัก	๕	คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา	 ปณิธาน	 พันธกิจ	 และวัตถุประสงค์													
ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๒.๕

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

๒.๕
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา หมายถึง 

ผลลัพธ์หรือผลการดำาเนินงานตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาซ่ึงกำาหนดไว้

เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	หน่วยงาน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำากับดูแลสถานศึกษา	ที่กำาหนดเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	โดย	สมศ.จะ

ประเมินตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำาหนด

เกณฑ์การพิจารณา
๑.	 ผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุ

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา	วิสัยทัศน์	และพันธกิจการดำาเนินงานของสถานศึกษา 

โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒.	 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกำาหนดอย่างครบถ้วน

สมบูรณ	์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

๓.	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

๔.	 ผลการดำาเนินงานบรรลุตามปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา	และ

เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน	ท้องถิ่น

๕.	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา	วิสัยทัศน์	และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำาหนด 

และเป็นที่ยอมรับของชุมชน	ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน
	 ๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

	 ๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ ดีมาก ๒.๕

67คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑.	 ปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา	รวมทั้งแผนกลยุทธ์และแผน												

การปฏิบัติงานประจำาปีของของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒.	 แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดำาเนินงานและผลสำาเร็จของการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๔. หลักฐานการได้รับการยอมรับ	การได้รับรางวัล	หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดีใน

การขับเคล่ือนอัตลักษณ์	เช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	หนังสือเชิดชูเกียรติ	เป็นต้น

๕.	 ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

68 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 หมายถึง	 ผล							

การดำาเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน

ของสถานศึกษาน้ันๆ	เช่น	โรงเรียนท่ีเน้นความสามารถด้านดนตรี	กีฬา	วิถีพุทธ	วัฒนธรรมท้องถ่ิน	สองภาษา	เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณา

๑.	 ผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำาหนดจุดเน้น	จุดเด่น	หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา	 รวมทั้งกำาหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์	
การดำาเนินงาน	โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒.	 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ	์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓.	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

๔.	 ผลการดำาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น	จุดเด่น	หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบ
ที่ดีต่อชุมชน	ท้องถิ่น

๕.	 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น	จุดเด่น	หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำาหนด	และได้รับรางวัล

จากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น

เกณฑ์การให้คะแนน

 ๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	
	 ๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๑	ข้อ ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๒	ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๓	ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๔	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา	๕	ข้อ ดีมาก ๒.๕

69คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑.	 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำาหนดเอกลักษณ์	จุดเน้น	หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
๒.	 แผนกลยุทธ์	 แผนการปฏิบัติงานประจำาปี	 รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์	จุดเน้น	หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดำาเนินงานและผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามเอกลักษณ์	จุดเน้น	หรือจุดเด่นของ
สถานศึกษาที่กำาหนด	 หรือผลการดำาเนินงานและผลสำาเร็จของการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น
เอกลักษณ	์จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

๔.	 เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ	การได้รับรางวัล	หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ด	ีเช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	หนังสือเชิดชูเกียรติ	เป็นต้น

๕.	 ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

70 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา	โดยสถานศึกษา
เป็นผู้กำาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป	 โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษา	เช่น	การปฏิรูปการศึกษา	การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดำาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	การป้องกันสิ่งเสพติด	การอนุรักษ์พลังงาน	
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	การป้องกันอุบัติภัย	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	การส่งเสริมความรักชาติและความ
เป็นไทย	ฯลฯ	โดยสถานศึกษาเป็นผู้กำาหนดและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแลสถานศึกษา
ให้การรับรองการกำาหนดตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา	ประกอบด้วย	๒	ตัวบ่งช้ี	(ค่าน้ำาหนัก	๕	คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำาหนัก (คะแนน)

๑๑ ผลการดำาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕

๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน	รักษามาตรฐาน		

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๒.๕

71คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำาเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ และ BETTER ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย
 ผลการดำาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา	หมายถึง	สถานศึกษา	มีการกำาหนด
มาตรการที่นำามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในสถานศึกษาและ/หรือ	ชุมชนรอบสถานศึกษา	โดยเน้น
การแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการดำาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	ชุมชนและสังคม	รวมทั้ง
มีการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	 การจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร	เช่น	ปัญหาผู้เรียนขาดสารอาหาร	การแก้ปัญหาในชุมชน
หรือท้องถิ่น	 การส่งเสริมการศึกษาต่อตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา	 การมีแบบอย่าง	
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณา
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ (๒ คะแนน)   

	 พิจารณาจากการดำาเนินโครงการพิเศษที่สถานศึกษากำาหนดเพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาทั้งในสถานศึกษา	 และ/หรือ	 ชุมชนรอบสถานศึกษา	 รวมทั้งการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	 การจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ							
การพัฒนาบุคลากร	ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

๑.	 มีการดำาเนินการโครงการพิเศษ	อย่างน้อย	๒	โครงการ	ต่อปีการศึกษา
๒.	 มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ	(PDCA)	
๓.	 บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการพิเศษไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๘๐	
๔.	 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
๕.	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน	์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา	และ/หรือ	ชุมชนรอบ

สถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ปฏิบัติได้	๑	ข้อ ปฏิบัติได	้๒	ข้อ ปฏิบัติได้	๓	ข้อ ปฏิบัติได้	๔	ข้อ ปฏิบัติได้	๕	ข้อ

การคิดคะแนนถ่วงน้ำาหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

คะแนนที่ได้
๕ X ๒ 

=	คะแนนถ่วงน้ำาหนัก
ตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

 ๒. เกณฑ์การพิจารณา BETTER (๓ คะแนน)  
 พิจารณาจากผลการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาท่ีดีข้ึนในการแก้ปัญหา	(BETTER)	จากร้อยละของจำานวน
โครงการท่ีสถานศึกษาดำาเนินการและมีผลการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา	 และ/หรือ	 ชุมชน
รอบสถานศึกษา	 รวมท้ังจากการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	 การจัด
ทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร	รวมถึงการท่ีสถานศึกษาสามารถ

เป็นแบบอย่าง	การแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา	และ/หรือ	ชุมชนรอบสถานศึกษา	ดังน้ี

72 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ตั้งแต่ร้อยละ	๕๐	-	๗๔	ของจำานวนโครงการที่สถานศึกษาดำาเนินการมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา	และ/หรือ	ชุมชนรอบสถานศึกษา	รวมทั้งจากการน้อมนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	การจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

๒ ตั้งแต่ร้อยละ	๗๕	ขึ้นไป	ของจำานวนโครงการที่สถานศึกษาดำาเนินการมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา	และ/หรือ	ชุมชนรอบสถานศึกษา	รวมทั้งจากการน้อมนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	การจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

๓ สถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา	
และ/หรือ	 ชุมชนรอบสถานศึกษา	 รวมท้ังจากการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ	การจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

การพิจารณาผลคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
 คะแนนรวม  = คะแนนถ่วงน้ำาหนักตามเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ		+

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา	BETTER

	 	 	 ๒

เกณฑ์การให้คะแนน
	 ๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

	 ๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ

สถานศึกษาได้คะแนนรวมต่ำากว่า	๐.๕๑ ต้องปรับปรุง

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๐.๕๑	–	๑.๐๐ ควรปรับปรุง

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๑.๐๑	–	๑.๕๐ พอใช้

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๑.๕๑	–	๒.๐๐ ดี

สถานศึกษาได้คะแนนรวมตั้งแต่	๒.๐๑	–	๒.๕๐ ดีมาก

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.	 โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดำาเนินงาน	รวมทั้งความสำาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
๒.	 รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๓.	 รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ	พร้อมแบบประเมินผลโครงการ
๔.	 หลักฐาน	เอกสาร	ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
๕.	 หลักฐาน	เอกสาร	ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์	เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่า

ต่อสถานศึกษา	และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา		

๖.	 ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 น้ำาหนัก ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน)

คำาอธิบาย 

 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ

ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	หมายถึง	สถานศึกษามีการกำาหนดมาตรการที่นำามาปรับปรุงและ

พัฒนา	เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ	เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา	หน่วยงานต้นสังกัด	สมศ.	

และ/หรือ	หน่วยงานสนับสนุน	เช่น	สำานักงบประมาณ	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	เป็นต้น 

โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการกำาหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงใน

การดำาเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล	โดยพิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง	ดังนี้

๑.	 กลุ่มที่ต้องยกระดับมาตรฐาน	คือ	สถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไม่ได้รับการรับรอง

๒.	 กลุ่มที่ต้องรักษามาตรฐาน	คือ	สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี

๓.	 กลุ่มท่ีต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	คือ	สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก

เกณฑ์การพิจารณา

	 พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดำาเนินงานประจำาปี	ตามมาตรการ	ที่

นำามาปรับปรุงและพัฒนา	เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา

๑.	 มีแผนการดำาเนินงานประจำาปีตามมาตรการที่นำามาปรับปรุงและพัฒนา	เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่

มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา	 โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและ												

ผลการประเมินคุณภาพภายใน	(กรณีสถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

ให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด)

๒.	 มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานสนับสนุน	และหน่วยงานอื่นๆ

๓.	 มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ	(PDCA)	

๔.	 มีผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำาเนินงานประจำาปีไม่ต่ำากว่าร้อยละ	๘๐	

๕.	 มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา	คือ	การพัฒนาคุณภาพ

คนไทยยุคใหม่	การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่	

และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่					
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เกณฑ์การให้คะแนน

	 ๑.	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา	

	 ๒.	 เทียบเคียงตามระดับคุณภาพ	๕	ระดับ	และค่าน้ำาหนักคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ น้ำาหนัก (คะแนน)

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา		๑	ข้อ ต้องปรับปรุง ๐.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา		๒	ข้อ ควรปรับปรุง ๑.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา		๓	ข้อ พอใช้ ๑.๕

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา		๔	ข้อ ดี ๒.๐

สถานศึกษาปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การพิจารณา		๕	ข้อ ดีมาก ๒.๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑.	 โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ดำาเนินงาน	 รวมทั้งความสำาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่	

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

๒.	 รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

๓.	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา	

๔.	 เอกสาร	หลักฐาน	ข้อมูลที่แสดงถึงการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ	(PDCA)	ของ

สถานศึกษา

๕.	 เอกสาร	หลักฐาน	ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน	และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

๖.	 ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



บทที่ 

การรับรองมาตรฐาน

77คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	มี	แนวทาง
การพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา	๒	แนวทาง	คือ	การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	และการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาแบบโดดเด่น	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา	ดังนี้

๓.๑ การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)

 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	
พิจารณาจากข้อมูลการประเมินรายตัวบ่งชี้เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา	ดังนี้

๑. การให้คะแนนรายตัวบ่งชี้ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	กำาหนด
ให้มีตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน	จำานวน	๘	ตัวบ่งช้ี	มีค่าน้ำาหนักรวม	๙๐	คะแนน	(จำานวน	๒๕	ตัวบ่งช้ีย่อย	แต่ละ	ตัวบ่งช้ีย่อยมีค่า	
น้ำาหนัก	๒.๕	คะแนน	ยกเว้น	ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี	๕.๑,	๕.๒,	๖.๑-๖.๕	และ	๘	มีค่าน้ำาหนัก	๕	คะแนน	ส่วนตัวบ่งช้ีย่อยท่ี	๖.๖	
มีค่าน้ำาหนัก	๑๐	คะแนน)	ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์	มีจำานวน	๒	ตัวบ่งช้ีมีค่าน้ำาหนักรวม	๕	คะแนน	(แต่ละตัวบ่งช้ีมีค่าน้ำาหนัก 
๒.๕	คะแนน)	และตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม	มีจำานวน	๒	ตัวบ่งช้ี	มีค่าน้ำาหนักรวม	๕	คะแนน	(แต่ละตัวบ่งช้ีมีค่าน้ำาหนัก 
๒.๕	คะแนน)	

๒. การคำานวณผลการประเมิน

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นนำาเสนอโดยคำานวณผลเป็นรายตัวบ่งชี้และแยกตามแต่ละประเภท
ของตัวบ่งชี้	โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้	ในการคำานวณทศนิยมใช้ทศนิยม	๒	ตำาแหน่ง 
หากทศนิยมตำาแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่	.๐๐๕	ขึ้นไปให้ปัดขึ้น	และนำาเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใช้พิจารณา

การตัดสินผลและรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา	ดังรายละเอียดตามตาราง

กลุ่มตัวบ่งชี้ จำานวนตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๘ ๙๐

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	 ๒ ๕

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๒ ๕
ภาพรวม ๑๒ ๑๐๐

การรับรองมาตรฐาน

บทที่

78 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๓. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้

๓.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสำาหรับตัวบ่งช้ีท่ี ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ 

 (มีค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้ละ ๒.๕๐ คะแนน)

	 เป็นการนำาผลคะแนนรายตัวบ่งชี้มาพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	–	๐.๕๐ ต้องปรับปรุง

๐.๕๑	–	๑.๐๐ ควรปรับปรุง

๑.๐๑	–	๑.๕๐ พอใช้

๑.๕๑	–	๒.๐๐ ดี

๒.๐๑	–	๒.๕๐ ดีมาก

๓.๒ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสำาหรับตัวบ่งช้ีท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๘ 

 (มีค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้ละ ๕.๐๐ คะแนน)

	 เป็นการนำาผลคะแนนของตัวบ่งชี้ย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้มารวมกันแล้วพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ									

รายตัวบ่งชี้	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	–	๑.๐๐ ต้องปรับปรุง

๑.๐๑	–	๒.๐๐ ควรปรับปรุง

๒.๐๑	–	๓.๐๐ พอใช้

๓.๐๑	–	๔.๐๐ ดี

๔.๐๑	-	๕.๐๐ ดีมาก

๓.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสำาหรับตัวบ่งชี้ที่ ๔ และ ๕

 (มีค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้ละ ๑๐.๐๐ คะแนน)

	 เป็นการนำาผลคะแนนของตัวบ่งชี้ย่อยในแต่ละตัวบ่งชี้มารวมกันแล้วพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ									

รายตัวบ่งชี้	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	–	๒.๐๐ ต้องปรับปรุง

๒.๐๑	–	๔.๐๐ ควรปรับปรุง

๔.๐๑	–	๖.๐๐ พอใช้

๖.๐๑	–	๘.๐๐ ดี

๘.๐๑	–	๑๐.๐๐ ดีมาก

79คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๓.๔ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสำาหรับตัวบ่งช้ีท่ี ๗ (มีค่าน้ำาหนัก ๑๕.๐๐ คะแนน)

	 เป็นการนำาผลคะแนนรวมมาพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	–	๓.๐๐ ต้องปรับปรุง

๓.๐๑	–	๖.๐๐ ควรปรับปรุง

๖.๐๑	–	๙.๐๐ พอใช้

๙.๐๑	–	๑๒.๐๐ ดี

๑๒.๐๑	–	๑๕.๐๐ ดีมาก

๓.๕ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสำาหรับตัวบ่งช้ีท่ี ๖ (มีค่าน้ำาหนัก ๓๕.๐๐ คะแนน)

	 เป็นการนำาผลคะแนนรวมมาพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	–	๗.๐๐ ต้องปรับปรุง

๗.๐๑	–	๑๔.๐๐ ควรปรับปรุง

๑๔.๐๑	–	๒๑.๐๐ พอใช้

๒๑.๐๑	–	๒๘.๐๐ ดี

๒๘.๐๑	–	๓๕.๐๐ ดีมาก

๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพในภาพรวม

 เป็นการนำาผลคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มารวมกันแล้วพิจารณาเป็นระดับคุณภาพ	ดังรายละเอียดตามตาราง

คะแนน ระดับคุณภาพ

๐.๐๐	-	๔๙.๙๙	 ต้องปรับปรุง

๕๐.๐๐	–	๕๙.๙๙ ควรปรับปรุง

๖๐.๐๐	–	๗๔.๙๙ พอใช้

๗๕.๐๐	–	๘๙.๙๙ ดี

๙๐.๐๐	–	๑๐๐.๐๐ ดีมาก

๕. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 

๕.๑ สำาหรับสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)	ของ	สมศ.	เป็นการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็ก	 ดังน้ันจึงเป็นการประเมินเพ่ือช้ีทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมจึงเป็นเพียงการยืนยันสภาพจริง	ไม่ตัดสินได้-ตก	หรือ ผ่าน-ไม่ผ่าน 

กำาหนดแต่เพียงว่า	“ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แล้ว”  

80 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔



๕.๒ สำาหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

 สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)	ระดับการศึกษาปฐมวัย	(๒-๕	ปี)	จาก	สมศ.	จะต้องมีผล

การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	สมศ.	ดังนี้

	 ๑)	 มีผลรวมคะแนนของทุกตัวบ่งชี้	ตั้งแต่	๘๐.๐๐	คะแนนขึ้นไป

	 ๒)	 มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย	๑๐	ตัวบ่งชี้	จากทั้งหมด	๑๒	ตัวบ่งชี้		

	 ๓)	 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพควรปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง

๓.๒ การประเมินแบบโดดเด่น 

 เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ	

จึงมีแนวทางการประเมินแบบโดดเด่น	เพื่อสร้างความร่วมมือ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง

ในการจัดการศึกษาในทุกระดับ	ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินแบบโดดเด่นเพิ่มเติมได้ 

 แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แนวทาง 

“๑ ช่วย ๙ ” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)	กล่าวคือ	สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องเป็นแกนนำา

ให้สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาอีก	๙	แห่ง	ให้ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง

มาตรฐานจาก	สมศ.	จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	โดยมีเงื่อนไขในการขอรับการประเมิน ดังนี้

๑.	 เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ	โดยสถานศึกษาเป็นผู้ขอรับการประเมินเอง

๒.	 สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. ทุกระดับชั้น       

ที่เปิดสอน และมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น จากการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)

๓.	 สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น	ต้องเป็น

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ในระดับควรปรับปรุง หรือระดับพอใช้ หรือ

ระดับดีเท่านั้น

๔.	 สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ	

โดยสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นจะต้องจัดทำารายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุม

ประเด็นตามแนวทางการขอรับการประเมินแบบโดดเด่น	และตามมาตรฐาน	ตัวบ่งช้ีอ่ืนๆ	ท่ีสถานศึกษา

ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและจัดส่งมายัง	สมศ.	เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตามปกติ

๕.	 สถานศึกษา	จำานวน	๙	แห่ง	ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่น            

จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	ตามมาตรฐาน	ตัวบ่งชี	้และเกณฑ์การพิจารณาตาม

กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ	ซึ่งจะต้องมีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ แห่ง
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๖.	 สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นนั้น	อาจจะเป็น

สถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น	สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน

แบบโดดเด่น	 มีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก	 จำานวน	 ๒	 แห่ง	 และเป็น

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	๗	แห่ง	 เป็นต้น	 โดยจะตั้งอยู่ใน

พื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้

ขั้นตอนในการขอรับการประเมินแบบโดดเด่น มีดังนี้

๑.	 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเด่น	ต้องเสนอโครงการแจ้งให้	สมศ.	ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย	๖	เดือน	หรืออย่างน้อย	๑	ภาคการศึกษา	พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการดำาเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแบบโดดเด่นตามแนวทางที่เลือก	 เช่น	 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ใน

เครือข่ายการพัฒนา	จำานวน	๙	แห่ง	พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่าย	และระยะเวลา

ท่ีใช้เพ่ือการพัฒนา	เป็นต้น	เพ่ือท่ี	สมศ.	จะได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมินเป็นการเฉพาะ

๒.	 คณะกรรมการบริหาร	สมศ.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ	วิชาการ

หลักที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(กพพ.)	

๓.	 สมศ.	แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๔.	 สถานศึกษาดำาเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก	สมศ.

๕.	 สมศ.	ดำาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเด่น

๖.	 ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินแบบโดดเด่น

๗.	 สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับประติมากรรมคุณภาพ	เพื่อแสดง	ณ	สถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.	 สถานศึกษามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น

๒.	 ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๓.	 การศึกษาของประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 ทั้งนี้	 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา

ท่ีขอรับการประเมินแบบโดดเด่น	จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นส่ิงท่ีได้ดำาเนินการร่วมกันจริง	การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนมี

ความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ริเริ่ม	ร่วมดำาเนินการ	และ

กำากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กำาหนด	จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษา

โดยรวมจนเกิดผลสำาเร็จอย่างแท้จริง	และสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน

แบบโดดเด่น	ทั้ง	๙	แห่งมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษา

หลักเป็นผู้ดูแล
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