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คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ - ๕ ป) 
ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเตมิ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) 



 

๒ 
 

คํานํา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา  สมศ. 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนา
เกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ  
  สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) โดยไมมี 
การตัดสินผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเปนการ
สรางความเขาใจกับสถานศึกษา เพ่ือใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับ        
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เปนการประเมินตามวัตถุประสงคของ  
สมศ. ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา   
และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เปนการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของแตละสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินซ้ําสําหรับ
สถานศึกษาในรอบสามนี้  จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เทาน้ัน 
  

 
 

 (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน) 
   ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

                                                          และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
         ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

 สารบัญ 
 

 

  หนา 
   บทนํา  ๕ 
บทที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ๗ 

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน ๗ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน ๘ 
 ๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ๘ 

บทที่ ๒ คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคิดและทศิทาง ๑๐ 
 ๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบงชี ้ ๑๐ 
 ๒.๓ หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ ๑๐ 
 ๒.๔ การกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้ ๑๓ 
 ๒.๕ ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา ๑๔ 
 ๒.๖ นิยามศัพท ๑๔ 
 ๒.๗ รูปแบบการประเมิน ๑๕ 
 ๒.๘ รายละเอียดตวับงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๖ 

บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐาน ๘๗ 
 ๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดบัการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ๘๗ 
 ๓.๒ การประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” ๙๐ 
 ๓.๓ เง่ือนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๙๒ 

บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก  ๙๔ 
 ๔.๑ การจัดคณะผูประเมินภายนอก ๙๔ 
 ๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ๙๖ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน ๙๗ 
 ๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก ๑๐๐ 
 ๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ๑๐๐ 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๑๐๑ 
 ภาคผนวก ข   กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

 
๑๐๔ 

 



 

๔ 
 

 สารบัญ 
 

 

  หนา 
 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐาน ตัวบงชี้ เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง        

การประกันคณุภาพการศึกษา 
 
๑๐๗ 

 ภาคผนวก ง กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   
(พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๖๑) 

 
๑๑๑ 

 ภาคผนวก จ   ระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA) ๑๒๒ 
 ภาคผนวก ฉ   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๔ 
 ภาคผนวก ช คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานการอาชีวศึกษา 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

๑๒๘ 
 ภาคผนวก ซ คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
 

๑๓๑ 
 ภาคผนวก ฌ คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๓๔ 
 ภาคผนวก ญ คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 
๒๕๕๔) 

 
 

๑๓๖ 
 ภาคผนวก ฎ คณะผูจัดทํา ๑๓๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

บทนํา 

ตามหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ  
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน   ซ่ึง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)  
เสร็จสิ้นไปแลว ขณะนี้อยูระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซ่ึงยังคง
หลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกให
คํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปน้ี  

๑. เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและ 

มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
๓. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ   

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

๔. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

๕. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

๖. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ทั้งน้ี กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

๑. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
๒. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
๓. มาตรฐานที่วาดวยการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  สมศ.ไดกําหนดตัวบงชี้ 
จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้ ซ่ึงครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน ๓ กลุมตัวบงชี้   



 

๖ 
 

ไดแก  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน (จํานวน ๘ ตัวบงชี้)  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (จํานวน ๒ ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม (จํานวน ๒ ตัวบงชี้) 
  

 
 
 
 

  



 

๗ 
 

บทที่ ๑  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือมุงใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น  ชึ่งตองเร่ิมตนจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง  ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  มีการกํากับติดตามคุณภาพ  และมี
ระบบประเมินตนเองกอน  ตอจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซ่ึงจะดําเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือ
คุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก ดังน้ี 

๑.๑  วัตถุประสงคของการประเมิน 
วัตถุประสงคทั่วไป  
๑) เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ 
๒) เพ่ือกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อยางตอเน่ือง 
๓) เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 วัตถุประสงคเฉพาะ  
๑) เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

๒) เพ่ือใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ              
รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการชี้นําสังคมของสถานศึกษา ตามนโยบาย
ของภาครัฐ 

๓) เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต  ผลลัพธ
และผลกระทบมากกวากระบวนการ 

๔) เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเน่ือง 

๕) เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ               
การประเมินคุณภาพภายใน 



 

๘ 
 

๖) เพ่ือสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปนการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน 

๗) เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล  โดยทําให

การผลิตกําลังคนทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการเกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับ
ความตองการของสังคมและประเทศ 

๒) สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศ
ตามจุดเนน จุดเดนของสถานศึกษา 

๑.๒  วัตถุประสงคคูมือการประเมิน 
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปน

เอกสารอางอิงในการปฏิบตัิงานของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี  
๑) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหครอบคลุม 

การประเมินทุกดานตามพันธกิจ 
๒) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ ครบถวน และ

สืบคนไดงาย สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓) เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษากําหนด 

๑.๓   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)            

พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง”  ในขณะที่มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไววา  “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทํา
หนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 



 

๙ 
 

  จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุน้ีระบบ
ประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซ่ึงตางจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน ไดแสดงใหเห็นความเชื่อมโยง ตาม
แผนภาพที่ ๑ ดังน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

 จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นวา เม่ือสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงาน
ตนสังกัด  หนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การติดตาม
ตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ดังน้ัน สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอน
ภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 

  
  

ขอมูลปอนกลับ 

การประเมิน 
ตนเองของ 
สถานศึกษา 

(ทุกป) 

การประเมิน โดย  
สมศ.  

(อยางนอย ๑ ครั้ง 
ในทุก ๕ ป) 

รายงานผล
การประเมิน 

คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงบประมาณ 

หนวยงานที่เก่ียวของ
และสาธารณชน 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบิัติงาน  
ของสถานศึกษา 

 ตนสังกัด/ 
สถานศกึษา 

กําหนด 
นโยบาย /
งบประมาณ 

 

รายงานประจําป / SAR 

ติดตามตรวจสอบ 
โดยตนสังกัดทุก ๓ ป 

 



 

๑๐ 
 

บทที่ ๒ 
คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของเด็กเปนหลัก เพ่ือใหความมั่นใจวาเด็กจะไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการ
สงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

๒.๑  แนวคิดและทิศทาง  
๑) ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา 
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
๓) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงสัมพันธกับกระบวนการจัดการศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง

การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ การบริหารจัดการศึกษา  และการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๔) ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และพัฒนาการโดยพิชญพิจารณ (Peer 
Review) 

๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได  เพ่ือกระตุนใหการประกัน
คุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

๖) ลดจํานวนมาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยถายโอน
มาตรฐานและตัวบงชี้เกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบงชี ้
๑)  กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ มากกวาปจจัยนําเขาและ

กระบวนการ 
๒)  คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา  
๓)  เนนตัวบงชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ  
๔)  ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย  ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเปนไทย 
๕)  ใหมีตัวบงชี้พ้ืนฐานเทาที่จําเปน แตยังคงอํานาจจําแนก โดยเพิ่มตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้

มาตรการสงเสริม 
๖)  คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๓ หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้   
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  ไดกําหนดตัวบงชี้เปน   

๓ กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวง



 

๑๑ 
 

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๘ และซ่ึงกําหนดให  
สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ ๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความ
สอดคลองตามตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

กลุมตัวบงชี้ 
พื้นฐาน 

๑.  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   

ผลการจัดการศึกษา 
๒.  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  
๓.  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  
๔.  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   
๕.  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป  
๖.  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ  

การจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา   

การบริหารจัดการศึกษา 

๘. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
(๑) ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาหรื อหน วยงานที่ มีหน าที่ กํ ากับดู แล
สถานศึกษา 

(๒) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย   
      สถานศึกษาและตนสังกัด 

การประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงชี้ 
อัตลักษณ 

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน  
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน 
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

กลุมตัวบงชี้ 
มาตรการสงเสริม 

๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท  
ของสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

๑๒. ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  
(๑) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 
(๒) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ   
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ   
      ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 



 

๑๒ 
 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธและ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน  

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปน 
ผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคม 
สันติสุขและความปรองดอง การสงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งแกปญหาสังคม 
อาทิ ความขัดแยง อุบัติภัยและสิ่งเสพติด เปนตน  

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐานมีความสอดคลองกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธระหวาง
มาตรฐานและตัวบงชี้ตางๆ ในลักษณะหวงโซแหงคุณภาพ ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธระหวางมาตรฐานและตัวบงชี้ตางๆ ในลักษณะหวงโซแหงคุณภาพ 

  

 

มาตรฐานทีว่าดวย 
การบริหารจัดการศึกษา 

(ตัวบงชี้ที่ ๗) 
 

มาตรฐานทีว่าดวย 
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(ตัวบงชี้ที่ ๖) 

 

มาตรฐานทีว่าดวย 
ผลการจัดการศึกษา 

(ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) 
 

 

มาตรฐานทีว่าดวย 
การประกันคณุภาพภายใน 

(ตัวบงชี้ที่  ๘) 
 



 

๑๓ 
 

๒.๔   การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี ้
 การกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย  

(๒ - ๕ ป) มีดังนี้   

ตารางที่ ๒  นํ้าหนักตัวบงชี้ 
กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ นํ้าหนักคะแนน 

กลุมตัวบงชี้ 
พื้นฐาน 

๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕ 
๒. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕ 
๓. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕ 
๔. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐ 
๕. เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ๑๐ 
๖. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕ 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๑๕ 
๘. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
(๑) ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

หรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
(๒) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ตนสังกัด 

๕ 

รวมนํ้าหนัก ๙๐ 

กลุมตัวบงชี้ 
อัตลักษณ 

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ๒.๕ 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา ๒.๕ 

รวมนํ้าหนัก ๕ 

กลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม 

๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕ 

๑๒. ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  
(๑) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
(๒) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕ 

รวมนํ้าหนัก ๕ 
 รวมนํ้าหนักท้ัง ๑๒ ตัวบงชี้ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

๒.๕  ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา   
 ขอมูลที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ใชขอมูลผล
การดําเนินงาน ๓ ปการศึกษายอนหลังกอนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปดใหมที่มีการดําเนินงาน
ไมครบ ๓ ปการศึกษา ใหใชขอมูลผลการดําเนินงาน ๒ ปการศึกษาลาสุด  หรือหากมีการดําเนินงานไมครบ 
๒ ปการศึกษา ใหใชผลการดําเนินงาน ๑ ปการศึกษาลาสุดกอนการประเมิน) 

๒.๖ นิยามศัพท 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะไว ดังน้ี 

เด็ก  หมายถึง  เด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดถึงไมเกินหกปบริบูรณที่อยูในสถานศึกษา  โดยแบงตาม
การประเมินคุณภาพภายนอก ออกเปน ๒ กลุมอายุ  ไดแก  

ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-๒ ป)  หมายถึง  เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึงไมเกินสองป
บริบูรณที่อยูในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)   หมายถึง  เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวางสองปถึงไมเกินหกป
บริบูรณที่อยูในสถานศึกษา 

 ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาที่หลักในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเรียนรู           
จัดกระบวนการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กในสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้งของรัฐและของเอกชน
ดวยวิธีการตางๆ ใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก อาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนแลวแตขอกําหนดของ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

ผูชวยครูหรือผูชวยผูเลี้ยงดูเด็ก  หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูชวยครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก           
ในการจัดอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กในสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางที่ผูบริหาร
สถานศึกษากําหนด  เพ่ือใหการจัดอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอย              
อาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนแลวแตขอกําหนดของหนวยงานนั้นๆ  

ผูใหญ  หมายถึง  ผูซ่ึงเกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กและหรือผูซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับเด็กโดยตรง
ในสถานศึกษาปฐมวัย เชน   ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก   ผูชวย
ครูหรือผูชวยผูเลี้ยงดูเด็ก ผูปกครอง  บุคลากรในสถานศึกษาและทองถิ่น 

ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมาย              
ใหรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ              
การจัดตั้ง  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ในการดูแล              
และพัฒนาเด็กอยางเต็มกําลัง และความสามารถ 

สถานศึกษา  หมายถึง  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 
เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัยและความสามารถ



 

๑๕ 
 

ของแตละบุคคล  ซ่ึงอาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนแลวแตขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามมาตรา ๑๘(๑) และ      
๑๘(๓) ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึงอาจมี
ชื่อเรียกแตกตางกัน เชน  ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยเลี้ยงเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของ
สถาบันศาสนา  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย             
สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก หรือเรียกชื่ออยางอ่ืนตามกําหนดของหนวยงานที่จัดตั้ง  
คําชี้แจง   

เน่ืองจากเด็กแตละวัยมีความสามารถหรือคุณลักษณะตามวัยแตกตางกัน  การประเมินคุณภาพ
ภายนอก จึงแบงเด็กชวงอายุ ๒-๕ ป ออกเปน ๒ กลุมอายุ  โดยกําหนดใชสัญลักษณ ดังน้ี   

*   หมายถึง  เกณฑสําหรับเด็กวัย ๒-๓ ป  (เด็กวัย ๒-๓ ป  หมายถึง  เด็กซึ่งมีอายุตั้งแต ๒ ป
บริบูรณถึงเด็กอายุ ๓ ปบริบูรณ) 
  **   หมายถึง  เกณฑสําหรับเด็กวัย ๓-๕  ป  (เด็กวัย ๓-๕ ป หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุตั้งแต ๓ ป 
ขึ้นไปถึงเด็กอายุ ๕ ป ๑๑ เดือน  ๒๙  วัน) 
  */**   หมายถึง  เกณฑสําหรับเด็กวัย ๒-๕  ป  (เด็กวยั ๒-๕ ป หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุตั้งแต ๒ ป
บริบูรณถึงเด็กอายุ ๕ ป ๑๑ เดือน  ๒๙  วัน) 

ทั้งน้ีความสามารถแสดงพฤติกรรมของเด็กในแตละวัยขึ้นอยูกับความสามารถและศักยภาพของเด็ก
แตละคนตามพื้นฐานของสภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับตั้งแตแรกเกิดใน
กรณีที่สถานศึกษาจัดชั้นเรียนแบบคละอายุ  สถานศึกษาตองติดสัญลักษณใหกับเด็กเพื่อผูประเมินภายนอก
จะไดทราบชวงอายุของเด็ก 

๒.๗   รูปแบบการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) มีรูปแบบการประเมิน  

๔ รูปแบบ ดังน้ี 
๑) การประเมินเชิงปริมาณ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๑ .๑ -๑ .๒ ,  ๒ .๑-๒ .๒ ,  ๓ .๑-๓ .๒ ,  ๔ .๑ -๔ .๔ ,              

๕.๑-๕.๒ 
๒) การประเมินเชิงปริมาณและพัฒนาการ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๘ (๒) 
๓) การประเมินเชิงคุณภาพ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๖.๑-๖.๖, ๗.๑-๗.๖, ๘(๑), ๙, ๑๐, ๑๒(๑) และ๑๒(๒) 
๔) การประเมินเชิงคุณภาพและพัฒนาการ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๑๑   

      
 

 
 
 



 

๑๖ 
 

๒.๘  รายละเอียดตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

กลุมตวับงชีพ้ื้นฐาน 

ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนด 
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธและ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๘ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก 
๙๐ คะแนน)  

 
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   ๕ 
๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  ๕ 
๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  ๕ 
๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   ๑๐ 
๕  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป  ๑๐ 
๖  ประสิทธผิลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  ๓๕ 
๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา   ๑๕ 
๘ ประสิทธผิลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

(๑) ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

(๒) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
สังกัด 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๑๗ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน   

คําอธิบาย 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตาม  

ขั้นพัฒนาการดานรางกายไดอยางเหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางรางกายเริ่มตนจาก
สวนบนไปสูสวนลาง และจากแกนกลางไปสูสวนขาง  การพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวรางกายทั่วไป
ไปสูการเคลื่อนไหวแบบเจาะจง และมีพฤติกรรมที่สามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได
เหมาะสมตามวัย  

ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย ๒.๕ 
๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย ๒.๕ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๑   เด็กมีสุขภาพกายสมวัย 
 นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีสุขภาพกายสมวัย  หมายถึง เด็กมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโตอยางปกติ ระบบ

ตางๆ ของรางกายสามารถทํางานไดอยางปกติและมีประสิทธิภาพ   

เกณฑการพจิารณา  
๑. รอยละของเด็กซึง่มีการเจริญเติบโตสมวัย   หมายถึง รอยละของเด็กซึ่งมีนํ้าหนักสวนสูงตาม

เกณฑของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (*/**)  
๒. รอยละของเด็กซึ่งมีสมรรถภาพทางรางกายสมวัย   หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสามารถเลน

ออกกําลังกายไดประมาณ  ๕  นาทีโดยไมเหน่ือยงายหรือเลนออกกําลังกายอยางตอเน่ืองไดประมาณ       
๕ นาที (*) เลนออกกําลังกายไดประมาณ ๑๐ นาทีโดยไมเหน่ือยงายหรือเลนออกกําลังกายอยางตอเน่ืองได
ประมาณ ๑๐ นาที (**) 

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย หมายถึง รอยละของเด็กซึ่งสามารถ
เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี และหยิบจับสิ่งของขนาดใหญได (*/**)  ใชมือในการ
หยิบ จับ รับโยนไดตามวัย (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๓ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน  คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  บันทึก              

การชั่งน้ําหนักและสวนสูง  แบบบันทึกสุขภาพเด็ก  บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  โครงการ และกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมสุขภาพรางกายของเด็ก 

๒.  ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑการพิจารณา สุขภาพรางกายของเด็ก
ที่ปรากฎ เชน  นํ้าหนัก สวนสูง สมรรถภาพทางรางกายและทางกลไก เชน การเคลื่อนไหว การวิ่ง         
การกระโดด การขวางบอล เปนตน การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  
เครื่องเลนสนาม  อุปกรณการชั่งนํ้าหนักสวนสูง อุปกรณการเลนตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เปนตน 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกีย่วกบัพัฒนาการเด็กซึ่งมีสุขภาพกายสมวัยตามเกณฑการพิจารณา 



 

๑๙ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๑.๒  เด็กมีสุขนิสัยสมวัย 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีสุขนิสัยสมวัย  หมายถึง เด็กสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได

เหมาะสมตามวัย ซ่ึงจะทําใหเด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนระเบียบ ปราศจากโรค มีความ
ปลอดภัยและไมเสี่ยงตออุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ  

เกณฑการพจิารณา  
๑. รอยละของเด็กซึ่งสามารถดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยที่ดี   หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งลางมือ

กอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา (*/**) แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร (*/**)  
๒. รอยละของเด็กซึ่งรูจักหลีกเลี่ยงการกระทําที่นําไปสูการบาดเจ็บไดตามวัย  หมายถึง              

รอยละของเด็กซึ่งสามารถปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองเรียนได  เชน ไมปนขึ้นไปหยิบ
ของในที่สูง (*/**)  ไมเอานิ้วไปแหยในรูปลั๊กไฟ (**) 

เกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๒ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  แผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก บันทึกอุบัติเหตุ แบบ
บันทึกการปฐมพยาบาลเบื้องตน บันทึกการเบิกประกันอุบัติเหตุ เปนตน  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑการพิจารณา เชน สังเกตพฤติกรรม       
ที่เกิดขึ้นจริงของเด็ก เชน การลางมือ การแปรงฟน การรับประทานอาหารและการดื่มนํ้า การระมัดระวัง
ตนเองไมใหเกิดอุบัติเหตุ สภาพบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการฝกสุขนิสัยที่ดี ไดแก 
ที่ลางมือ ผาเช็ดมือ ที่แปรงฟน และอุปกรณเครื่องใชสวนตัว เปนตน 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีสุขนิสัยสมวัยตามเกณฑการพิจารณา 
 



 

๒๐ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๒      เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวยั    
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถ

แสดงออกตามขั้นพัฒนาการดานอารมณและจิตใจไดอยางเหมาะสมตามวัย  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณและความรูสึกจากการรับรูความรูสึกทั่วไปสูความรูสึกที่ละเอียดลึกซึ้ง จากการรับรู
ความรูสึกของตนเองไปสูการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน      

ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย  คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย ๒.๕ 
๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย ๒.๕ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวยั 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย  หมายถึง  เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจซึ่งมีความสดชื่น แจมใส  สามารถ

ควบคุมอารมณใหม่ันคงเปนปกติ  มีมนุษยสัมพันธและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดตามวัย 

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งแสดงความตระหนักในตนเอง  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสามารถบอก

ความตองการหรือความพอใจของตนเอง (*/**)  ตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ได (**)  บอกชื่อ เพศ สถานภาพ
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวของตนได (**) 

๒. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน   หมายถึง   รอยละของเด็กซึ่งยิ้มหรือ
แสดงความยินดีเม่ือตนสามารถทําสิ่งใดได (*/**)  ยิ้ม แสดงทาทาง หรือพูดชมเชย ในความสามารถหรือ
ผลงานของผูอ่ืน (**) 

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีความมุงมั่นตั้งใจ  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งทํากิจกรรมที่เลือกเองจน
สําเร็จ (*) ปฏิบัติกิจกรรมไดตั้งแตตนจนสําเร็จโดยไมลมเลิกกลางคัน (**)  

๔. รอยละของเด็กซึ่งสามารถเลนและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  หมายถึง  รอยละของเด็ก  
ซ่ึงสามารถเลนดวยตนเองแตอยูใกลเพ่ือน (*) เลนอยางรวมมือและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนได (**) 

๕. รอยละของเด็กซึ่งมีมนุษยสัมพันธกับคนคุนเคย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งมีปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนหรือผูใหญที่คุนเคยโดยการยิ้ม พูดคุย หรือทักทายไดตามวัย (*/**) 

๖. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูสึกรวมกับผูอ่ืน  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งรวมแสดงความรูสึก
ตามผูอ่ืนหรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน  ยิ้ม หัวเราะ หรือรองไหตามสถานการณที่ตนรับรู (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๖ และเทยีบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 

 



 

๒๒ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  แบบบันทึก

พฤติกรรมเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงาน 
การเรียนรูของเด็ก  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  และแฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน สภาพแวดลอมใน
หอง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของเด็ก ไดแก ความราเริงแจมใส  อารมณดี การเลนและการทํากิจกรรมกับ
ผูอ่ืน  การพูดคุยทักทายผูใหญที่คุนเคยและเพื่อน เปนตน      

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีสุขภาพจิตสมวัยตามเกณฑการ
พิจารณา 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวยั  
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย  หมายถึง เด็กแสดงความชื่นชอบและพัฒนาความรูสึกที่ละเอียดลึกซึ้ง

ตอศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  และธรรมชาติรอบตัว  แสดงถึงความรูสึกที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
ที่เด็กไดรับการฝกฝนจนเกิดเปนทักษะ ลักษณะนิสัย และเปนรสนิยมในแตละบุคคล 

เกณฑการพิจารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งแสดงความชื่นชอบและตอบสนองตอศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว  

หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งแสดงถึงความสนใจ ชอบ อยากรูอยากเห็น มีอารมณรวมไปกับสีสัน รูปทรง  
ของงานศิลปะ  เสียงดนตรี  ทาทางและจังหวะของการเคลื่อนไหว (*/**) 

๒. รอยละของเด็กซึ่งแสดงความชื่นชอบตอธรรมชาติ  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งแสดงความ            
ชื่นชอบ  ตื่นตาตื่นใจ  สนใจใครรูธรรมชาติรอบตัวและปรากฏการณทางธรรมชาติ  (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๒ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงวาเด็กมีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  แผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก   ผลงานการเรียนรูของ
เด็ก  ภาพถาย วีดีทัศนกิจกรรม  แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  โครงการ กิจกรรมตางๆ     
ของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุนทรียภาพของเด็ก 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน สังเกตพฤติกรรม
ของเด็กซึ่งเกิดขึ้นจริงในขณะทํากิจกรรมตางๆ  ความสนใจและการตอบสนองเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ง
สวยงาม  ความสุขขณะทํางานศิลปะและกิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ  สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในและนอกหองเรียน เชน พ้ืนที่จัดกิจกรรม มุมศิลปะ สื่ออุปกรณ การจัดแตงหองเรียน แหลง
เรียนรูตางๆ  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีสุนทรียภาพสมวัยตามเกณฑการพิจารณา 
 



 

๒๔ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๓   เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตาม 

ขั้นพัฒนาการดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัย  สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาของสถานศึกษาและ
สังคมในสิ่งที่ดีงาม  บอกเหตุผลสะทอนความเขาใจไดวาการกระทําใดถูกหรือผิด  สามารถติดตอและสราง
สัมพันธกับผูอ่ืน และปรับตัวจากการพึ่งพาผูใหญไปสูการพึ่งพาตนเอง เพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
ตามวัย    

ประกอบดวย  ๒  ตัวบงชี้ยอย คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๓.๑ เด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวยั ๒.๕ 
๓.๒ เด็กสามารถปรับตวัเขากบัสงัคมได ๒.๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๓.๑    เด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีวินัยและรู ผิดชอบสมวัย  หมายถึง เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของ

สถานศึกษาในสิ่งที่ดีงามและสามารถบอกเหตุผลสะทอนความเขาใจวาการกระทําใดถูกหรือผิดเพื่อฝกฝน
การดําเนินชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งมีวินัย ความรับผิดชอบ   หมายถึง   รอยละของเด็กซึ่งปฏิบัติตามกิจวัตร

ประจําวันของหองเรียน (*)  รับผิดชอบทําสิ่งที่ไดรับมอบหมายไดตามวัย (*/**) 
๒. รอยละของเด็กซึ่งรูจักอดทนรอคอย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งอดทนรอคอยสิ่งที่ตองการได

ตามวัย (*/**)  ควบคุมตนเองใหทํางานจนเสร็จไดตามวัย (*/**) 
๓. รอยละของเด็กซึ่งมีความซื่อสัตย   หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งบอกไดวาของชิ้นใดเปนของ

ของตนและชิ้นใดเปนของผูอ่ืน (*/**)  คืนของที่เก็บไดใหเจาของหรือมอบใหผูใหญ (*/**) 
๔. รอยละของเด็กซึ่งรูจักประหยัด  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งรับประทานอาหาร นม และนํ้า 

ในปริมาณที่ตนเลือกอยางคุมคา (**)  ใชของที่มีอยูอยางคุมคา (**) 
๕. รอยละของเด็กซึ่งรูคุณผูอ่ืน มีเมตตากรุณา มีนํ้าใจ  หมายถึง รอยละของเด็กซึ่งแสดงถึง   

การรับรูวามีผูใหญชวยเหลือตนโดยการกลาวคําขอบคุณพอแม ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก ผูใหญ เพ่ือน สิ่งรอบตัว
(*/**) ชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความสําเร็จของผูอ่ืน (*/**) แสดงความออนโยน สงสาร และ    
เห็นใจคนหรือสัตว (*/**)  เอ้ือเฟอ/แบงปนสิ่งของใหกับคนที่คุนเคย (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน   
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๕ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 

 



 

๒๖ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน           

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก แบบสังเกต
พฤติกรรมเด็ก  สมุดบันทึกความดี  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก โครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน กิจกรรม
เคารพธงชาติ  การจัดเก็บของเลนเขาที่ การเขาแถวรอคอย การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน การทิ้งขยะใหถูกที่ 
การชวยรักษาความสะอาด การใชสิ่งของไมขวางไมทําลาย  การรับประทานอาหารจนหมดไมเหลือทิ้ง   
การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน  การกลาวคําขอโทษ ขอบคุณ การแบงปน การแสดงความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืน  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีวินัยและรูผิดชอบสมวัยตามเกณฑการ
พิจารณา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๓.๒   เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมได  หมายถึง  เด็กสามารถนําหลักประชาธิปไตยมาใชในวิถี

ชีวิตประจําวันเพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย  

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งขออนุญาตเจาของกอน

เม่ือจะหยิบสิ่งของของผูอ่ืน (*/**)   ยกมือไหวขอโทษเมื่อทําผิด (*/**) 
๒. รอยละของเด็กซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎของหองเรียนและสถานศึกษาได   หมายถึง    

รอยละของเด็กซึ่งปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน เชน เก็บของเลนหลังทํากิจกรรม (*/**)  ไมวิ่งไปมาใน
หองเรียน (*/**) ปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา เชน  ขึ้นลงบันไดตามสัญลักษณ (*/**)  เขาแถวรับบริการ
กอนหลัง (*/**)   

๓. รอยละของเด็กซึ่งปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  หมายถึง  รอยละ
ของเด็กซึ่งมีมารยาทในการพูด การฟง การไหว การแสดงความเคารพผูใหญ หรือมารยาทการรับประทาน
อาหารไดเหมาะสมตามวัย (*/**)   แสดงความเคารพหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือไดตามวัย (*/**) 

๔. รอยละของเด็กซึ่งรูจักการเปนผูนําและผูตามที่ดี  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งรับฟง       
ความคิดเห็นของเพ่ือนในการทํางานรวมกัน (*/**)   แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือการทํางานตางๆ
รวมกับเพ่ือน (*/**)  บอกเหตุผลในการตัดสินใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงได (**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๔ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑการ

พิจารณา  เชน ขอตกลงของหองเรียนและสถานศึกษา ปายสัญลักษณที่แสดงถึงขอควรปฏิบัติในสถานที่
ตางๆ แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก              
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑการ
พิจารณา  เชน การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางวันในสถานศึกษา  การปฏิบัติตาม
ขอตกลงเบื้องตนตามหลักศาสนา  การไมหยิบสิ่งของของเพื่อนและยอมรับผิดเม่ือทําผิด การรับฟงและ
แสดงความคิดเห็นในขณะทํากิจกรรม การแสดงความเคารพและพูดจาอยางสุภาพออนนอมกับผูใหญ   

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดเหมาะสม
ตามวัย ตามเกณฑการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย    
นํ้าหนัก ๑๐  คะแนน 

คําอธิบาย 
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออก

ตามขั้นพัฒนาการดานสติปญญาไดอยางเหมาะสมกับวัย  มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการรูคิด 
โดยพัฒนาจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสและการรูจักคิดเชิงรูปธรรมไปสูความเขาใจในการใชสัญลักษณ 
และการคิดเปนนามธรรม รวมถึงการพัฒนาความคิดที่ยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูการคิดที่มีเหตุผลและ
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดตามวัย 

ประกอบดวย  ๔  ตัวบงชีย้อย  คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๔.๑ เด็กมีความใฝรูสมวัย ๒.๕ 
๔.๒ เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัย ๒.๕ 
๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย ๒.๕ 
๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัย   ๒.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๓๐ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๑   เด็กมีความใฝรูสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีความใฝรูสมวัย   หมายถึง เด็กรักการอานและสนใจใฝรูสิ่งตางๆ รอบตัว มีความตองการ

เรียนรูเรื่องที่ตนสนใจ และมุงม่ันที่จะเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย 

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งรักการอานตามวัย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสนใจหรือขออานหนังสือ (*/**)   

หยิบใชหนังสือ คนควาขอมูลจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนๆ (**) 
๒. รอยละของเด็กซึ่งใฝรูในเรื่องรอบตัวตามวัย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสนใจเรียนรู 

สิ่งรอบตัวผานกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายในโอกาสตางๆ (*/**)  รูจักตั้งคําถาม สํารวจ และทดลองสิ่งที่ไม
คุนเคย (*/**)  

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๒ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความใฝรูสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  แผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  บันทึกพัฒนาการของเด็ก บันทึกการใชหองสมุด 
สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงานการเรียนรูของเด็ก ภาพถาย วีดีทัศนกิจกรรม  แฟมผลงานการเรียนรู
ของเด็ก (Portfolio)  และโครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีความใฝรูสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน พฤติกรรมของเด็ก
ขณะทํากิจกรรม  พฤติกรรมการอานหนังสือ การทดลอง การลงมือปฏิบัติ  การสํารวจและตั้งคําถามในสิ่ง    
ที่อยากรู  การสังเกตสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการใฝรูของเด็ก เชน มุมการเรียนรูตางๆ ในหองเรียน  และ
แหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีความใฝรูสมวัยตามเกณฑการ
พิจารณา 



 

๓๑ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๒   เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัย   หมายถึง  เด็กสามารถเรียนรูจากประสบการณตรง          

ในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ  เอ้ือตอการเรียนรู  จากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว  มีการพัฒนาความสามารถในการรับรู  จดจํา รูคิด รูเหตุผล และแกปญหาไดเหมาะสม
ตามวัย 

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งมีสมาธิในการเรียนรู  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งมีสมาธิในการเลนหรือ     

มีความสนใจจดจอกับสิ่งที่ตนสนใจ หรือในการทํากิจกรรมไดอยางตอเน่ืองประมาณ ๕-๑๐ นาที (*)              
มีสมาธิหรือความสนใจไดนานประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หรือจนเสร็จ (**) 

๒. รอยละของเด็กซึ่งสามารถจําสิ่งตางๆ ได  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งจําสิ่งตางๆ ไดจากการ
เชื่อมโยงประสบการณเดิม เชน การเคยไดรับกลิ่น การเคยไดรับคําชมเชย  การเคยใชของชิ้นน้ัน  (*/**) 

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู  หมายถึง     
รอยละของเด็กซึ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐาน เชน สี จํานวน ตําแหนง ตามประสบการณ
การเรียนรูที่ไดรับตามบริบทของครอบครัวและชุมชน (*/**) 

๔. รอยละของเด็กซึ่งสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่ง
สามารถขอความชวยเหลือหรือเลียนแบบวิธีการแกปญหาของผูอ่ืน (*/**)  ลองผิดลองถูก พูดคุย ไตถาม 
หรือสังเกต  สํารวจเพื่อแกปญหาไดตามวัย (**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๔ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 

 

 

 



 

๓๒ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน      

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  แบบสังเกต
พฤติกรรมเด็ก  บันทึกพัฒนาการของเด็ก บันทึกคําพูดและคําถามของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  
ผลงานการเรียนรูของเด็ก  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  และ
โครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน         
การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ เชน การตั้งคําถาม  การแกปญหา การพูดคุยโตตอบ 
การเลาเรื่อง  การทํากิจกรรมที่สนใจจนเสร็จ 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัยตามเกณฑ
การพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๓๓ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๓   เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย  หมายถึง เด็กมีความเขาใจและใชภาษาสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูและ

เขาใจดวยภาษาพูด ทาทาง และสัญลักษณ  สามารถสะทอนความคิดและความรูสึกภายในของเด็กได          
อยางถูกตอง  เพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับบุคคลอื่นในสังคมหรือในกลุมไดชัดเจนเหมาะสมตามวัย 

เกณฑการพิจารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งมีความเขาใจและใชภาษาพูดอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  หมายถึง  

รอยละของเด็กซึ่งใชคําที่ไดเรียนรูใหมในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม (*/**) สามารถพูดคุย โตตอบ
กับผูอ่ืนไดเปนเรื่องราวที่สอดคลองกัน (**) 

๒. รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะในการอานอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  หมายถึง  รอยละของ
เด็กซึ่งมีทักษะในการอานหนังสือไดอยางถูกตองดวยการเปดหนังสืออานโดยไมกลับหัว  เปดหนังสือจาก
หนาไปหลัง อานหนังสือจากซายไปขวา จากบนลงลาง  (*/**)    สามารถถามเนื้อหาสาระของขอความจาก
เรื่องราวในหนังสือภาพที่ตนอานไดอยางเหมาะสมตามวัย (*/**) 

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อความหมายอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  
หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสามารถวาดรูป  ขีดเขียนเสนลักษณะตางๆ เพ่ือสื่อความหมาย (*/**)              
เขียนและอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนใหผูอ่ืนเขาใจได (**) 

๔. รอยละของเด็กซึ่งมีความเขาใจและใชภาษาทาทางและสัญลักษณอยางถูกตองเหมาะสม
ตามวัย  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งสามารถใชภาษาทาทางในการสื่อสาร พูดคุย (*/**)   บอกความหมาย
หรือสิ่งที่ควรทําเมื่อเห็นสัญญาณหรือสัญลักษณตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันได (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๔ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

 
 
 



 

๓๔ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   

๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  แผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม บันทึกพัฒนาการของเด็ก  บันทึกคําพูดและ
คําถามของเด็ก สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงานการเรียนรูของเด็ก ภาพถาย วีดีทัศนกิจกรรม         
แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  บันทึกการสื่อสารระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
และโครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน พฤติกรรม
ของเด็กระหวางปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนกับเพ่ือนและผูอ่ืน  การตอบคําถาม การถายทอด
ความคิดความรูสึกดวยภาษาทาทาง คําพูด การอาน การเขียน และการสรางสรรคผลงาน  

 ๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีทักษะในการสื่อสารสมวัยตามเกณฑ
การพิจารณา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๓๕ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๔   เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวยั 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัย  หมายถึง  เด็กสามารถสรางภาพขึ้นในใจ           

สามารถคิดไดหลากหลายและคิดในสิ่งที่แปลกใหมจากเดิมจนนําไปสูการถายทอดความคิดออกมาเปน
วิธีการ หรือชิ้นงานที่แปลกใหมไดเหมาะสมตามวัย  

เกณฑการพจิารณา 
๑. รอยละของเด็กซึ่งถายทอดความคิดสรางสรรคผานการทํางานศิลปะ เลาเรื่อง เลนเกมภาษา  

หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (*/**)  เลนเลียนแบบ (*) เลนบทบาท
สมมุติรวมกับผูอ่ืนโดยเพิ่มความซับซอนตามวัย (**)  

๒. รอยละของเด็กซึ่งทดลองวิธีการใหมๆ ในการทําสิ่งตางๆ  หมายถึง  รอยละของเด็ก              
ซ่ึงทดลองใชสิ่งของหรือเลนดวยวิธีการแตกตางหลากหลาย (*/**) 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๒ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๕๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  

เชน แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก        
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ผลงานการเรียนรูของเด็ก  
ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) โครงการ และกิจกรรมตางๆ        
ของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  
เชน  พฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  
การถายทอดความคิดความรูสึกดวยภาษาทาทาง การพูดและเลาเรื่อง การเขียน การวาด และการ
สรางสรรคผลงาน การคิดวิธีการเลนที่แปลกใหม 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
สมวัยตามเกณฑการพิจารณา 



 

๓๖ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๕  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป     
นํ้าหนัก  ๑๐  คะแนน  

คําอธิบาย    
เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป  หมายถึง  เด็กมีทักษะและความรูพ้ืนฐานที่สําคัญ     

ตามพัฒนาการทั้งดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัยในแตละ
ระดับชั้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย คือ  

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๕.๑ เด็กมีทักษะพืน้ฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย ๕ 
๕.๒ เด็กมีความรูพ้ืนฐานสมวัย   ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๗ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๕.๑   เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย 
นํ้าหนัก   ๕  คะแนน   (เชงิปริมาณ  ๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย   หมายถึ ง   เ ด็ก มีทักษะที่ จํ า เปน              

ตามพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญาตามวัยในแตละระดับชั้น ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณา 
พิจารณาจากสรุปรายงานผลของเด็กซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาในแตละระดับชั้น

ของปที่ผานมาจากคารอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานตามวัย ไดแก  
๑. รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการดานรางกายสมวัย  หมายถึง  รอยละของ

เด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเน้ือใหญ  การประสานสัมพันธ
ของกลามเนื้อเล็ก  การรักษาสุขภาพ  และการรักษาความปลอดภัย   

๒. รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  หมายถึง  
รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ดนตรี  สุนทรียภาพ   การเลน  และคุณธรรมจริยธรรม 

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการดานสังคมสมวัย  หมายถึง  รอยละของเด็ก
ซ่ึงมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน              
การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ การรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเอง
และผูอ่ืน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  การแกปญหาในการเลน  และการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยอยูและความเปนไทย 

๔.  รอยละของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  หมายถึง  รอยละ
ของเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการคิด  การใชภาษา  การสังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบ 
จํานวนมิติสัมพันธดานพื้นที่ ระยะทาง  และเวลา 

เกณฑการใหคะแนน   
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๔ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 

 



 

๓๘ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัยตามเกณฑ              

การพิจารณา  เชน   สรุปผลการประเมินพัฒนาการ และการนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล  
ขอมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการเด็กทุกดานของแตละระดับชั้น  

๒. ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย 
๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน

สมวัยตามเกณฑการพิจารณา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๕.๒   เด็กมีความรูพื้นฐานสมวัย 
นํ้าหนัก   ๕  คะแนน   (เชงิปริมาณ  ๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
เด็กมีความรูพื้นฐานสมวัย  หมายถึง  เด็กมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราว

รอบตัว  ตามความตองการ และความสนใจของเด็กซึ่งสอดคลองกับวัยในแตละระดับชั้น ตามหลักสูตร
สถานศึกษา           

เกณฑการพจิารณา  
พิจารณาจากสรุปรายงานผลของเด็กซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาในแตละระดับชั้น          

ของปที่ผานมาจากคารอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีความรูพ้ืนฐานที่จําเปนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวได
ตามวัย  ไดแก  

๑. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูเรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก  หมายถึง  รอยละของเด็กซึ่งมีความรู
เกี่ยวกับตนเอง ชื่อ นามสกุล รูปราง  หนาตา  รูจักอวัยวะตางๆ  วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด  ปลอดภัย    
เรียนรูที่จะเลนและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองหรือกับผูอ่ืน   เรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  และ
แสดงมารยาทที่ดี  

๒. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก  หมายถึง  
รอยละของเด็กซึ่งมีความรูเกี่ยวกับ ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตางๆ ที่เด็กตองเก่ียวของ
หรือใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน  

๓. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูเร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หมายถึง  รอยละของเด็ก
ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  สิ่งไมมีชีวิต รวมทั้งธรรมชาติรอบตัว เชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เปนตน 

๔. รอยละของเด็กซึ่งมีความรูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก  หมายถึง  รอยละของเด็ก 
ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับ สี ขนาด  รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช  
ยานพาหนะ และการสื่อสารตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน   

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของเด็กซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑-๔ และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓.๐๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒.๐๐ 
เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑.๐๐ 



 

๔๐ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความรูพ้ืนฐานสมวัยตามเกณฑการพิจารณา  เชน  หลักสูตร

สถานศึกษา แผนการจัดประสบการณการเรียนรู และบันทึกหลังการจัดกิจกรรม สรุปผลการประเมินความรู
พ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาของปที่ผานมาในแตละระดับชั้น   สรุปมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖   

๒. ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือแสดงวาเด็กมีความรูพ้ืนฐานสมวัย 
๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งมีความรูพ้ืนฐานสมวัยตามเกณฑการ

พิจารณา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

๔๑ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๖    ประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ 
นํ้าหนัก  ๓๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  หมายถึง  ผลสําเร็จของ
การจัดประสบการณการเรียนรู ซ่ึงเกิดจากการจัดเตรียมสภาพแวดลอม การจัดวัสดุอุปกรณและสื่อตางๆ 
สําหรับการทํากิจกรรมของเด็กตามสถานการณที่ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกําหนดขึ้น  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด และสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ไดแก รางกาย อารมณและจิตใจ  สังคม และ
สติปญญารวมทั้งความสัมพันธอันดีระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกับเด็กและผูปกครอง   

ประกอบดวย ๖ ตัวบงชีย้อย คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๖.๑ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย ๕ 
๖.๒ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานอารมณ        

และจิตใจ 
๕ 

๖.๓ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสังคม ๕ 
๖.๔ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญา ๕ 
๖.๕ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกบัเด็ก                  

และครอบครวั 
๕ 

๖.๖ ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติ           
และพัฒนาการของเด็ก 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๔๒ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๑   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการดานรางกาย 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน   (เชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย 
ครูหรือผู เลี้ยงดู เด็กสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนาการทางดานรางกาย   หมายถึง              

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กจัดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง 
ผสมผสาน และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย  ทําใหเด็กมีความรู  ความคิดรวบยอด  ทักษะ
สําคัญตางๆ ที่สงเสริมพัฒนาดานรางกายทั้งสุขภาพกายและสุขนิสัยอยางเหมาะสมตามวัย  

เกณฑการพจิารณา 
๑. โนมนาวใหเด็กรับประทานอาหารครบหมู ด่ืมนํ้าสะอาดและนม อยางเพียงพอประมาณ            

๖๐๐ - ๘๐๐ มิลลิลิตรตอวัน 
๒. ดูแลใหเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคที่จําเปนตามวัย  
๓. จัดโอกาสใหเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
๔. จัดกิจกรรมใหเด็กไดใชกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวรางกาย 
๕. จัดโอกาสใหเด็กเลนเกม ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจของเด็ก

แตละคน 
๖. สรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด ปองกันโรค และความปลอดภัยแกรางกาย 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง ครูหรือ              

ผูเลี้ยงดูเด็กตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓. เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๖  ขอ ๕.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๔ ขอ 

๓.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๓ ขอ 

๒.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๒ ขอ ๑.๐๐ 



 

๔๓ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย   

ตามเกณฑการพิจารณา  เชน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึก              
หลังการจัดกิจกรรม  แบบบันทึกสุขภาพเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก   
ผลงานเด็ก  แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  บันทึกการสื่อสารระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก      
กับผูปกครองเด็ก สารสัมพันธ  แผนพับ  บันทึกการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง โครงการ กิจกรรม
ตางๆ ของสถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย             
ตามเกณฑการพิจารณา  เชน การจัดประสบการณการเรียนรูตามตารางกิจกรรมประจําวัน  การปฏิบัติของ
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางวัน  การแนะนําใหเด็กรูจักประโยชนของอาหารที่ไดรับ
ประทาน  การกระตุนใหเด็กดื่มนํ้าสะอาดและรับประทานอาหารอยางเพียงพอ  เปดโอกาสใหเด็กไดทํา
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  การตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน  การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียน  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดาน
รางกายตามเกณฑการพิจารณา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๒   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  หมายถึง            

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กจัดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง  
ผสมผสาน  และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย   ทําใหเด็กมีความรู  ความคิดรวบยอด ทักษะ
สําคัญตางๆ ที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจทั้งสุขภาพจิตและสุนทรียภาพอยางเหมาะสมตามวัย 

เกณฑการพจิารณา 
๑. สนับสนุนใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง อดทนรอคอย และมุงม่ันตั้งใจ 
๒. สนับสนุนใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๓. จัดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความพอใจของเด็ก 
๔. จัดโอกาสใหเด็กไดชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรี   และการเคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับ 

ปรากฏการณทางธรรมชาติ 
๕. จัดโอกาสใหเด็กไดสื่อสารความคิดหรือประสบการณของตนผานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ในลักษณะตางๆ 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก   

ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓. เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ๕.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๔ ขอ 

๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๓ ขอ 

๓.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๒ ขอ ๒.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ๑.๐๐ 



 

๔๕ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานอารมณและ

จิตใจตามเกณฑการพิจารณา  เชน  หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึก
หลังการจัดกิจกรรม  บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงานเด็ก  แฟมผลงานการ
เรียนรูของเด็ก (Portfolio)  สารสัมพันธ  แผนพับ  บันทึกการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง โครงการ 
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
ตามเกณฑการพิจารณา  เชน การจัดประสบการณการเรียนรูตามตารางกิจกรรมประจําวัน  การปฏิบัติของ
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางวัน เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง   
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวลักษณะตางๆ  การจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกหองเรียน   

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดาน
อารมณและจิตใจตามเกณฑการพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๓   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการดานสังคม 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสังคม   หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดู
เด็กจัดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน และสัมพันธ
กับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย  ทําใหเด็กมีความรู  ความคิดรวบยอด ทักษะสําคัญตางๆ ที่สงเสริม
พัฒนาการ ดานสังคมทั้งวินัย รูผิดชอบ และปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย  

เกณฑการพจิารณา 
๑. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา  และการปฏิบัติตอผูอ่ืน 
๒. สงเสริมใหเด็กมีความประพฤติดี  ไดแก ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ  
๓. สงเสริมใหเด็กชื่นชมธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสริมใหเด็กปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ 
๕. จัดโอกาสใหเด็กเรียนรูการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
๖. จัดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางรวมมือกับเพ่ือนเปนกลุมเล็กและกลุมใหญ 
๗. จัดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูและเขารวมกิจกรรมในโอกาสวันสําคัญตางๆ ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดู

เด็กตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓.  เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๗ ขอ ๕.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๖ ขอ ๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕  ขอ ๓.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๓-๔ ขอ ๒.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๒ ขอ ๑.๐๐ 

 



 

๔๗ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสังคมตาม

เกณฑการพิจารณา  เชน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัด
กิจกรรม  บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงานเด็ก  แฟมผลงานการเรียนรูของ
เด็ก (Portfolio)  สารสัมพันธ  แผนพับ  บันทึกการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง โครงการ กิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสังคมตาม
เกณฑการพิจารณา  เชน การจัดประสบการณการเรียนรูตามตารางกิจกรรมประจําวัน  การปฏิบัติของครู
หรือผูเลี้ยงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางวัน เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง   
การฝกใหเด็กรูจักการไหว การกลาวคําขอบคุณขอโทษ  ปดน้ําหลังเลิกใช รับประทานอาหารจนหมด            
รูจักการออม  เปดโอกาสใหเด็กไดเลน ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ             
การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดาน
สังคมตามเกณฑการพิจารณา   
 

 

 

  



 

๔๘ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๔   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรยีนรูเพื่อพัฒนาการดานสติปญญา 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสติปญญา  หมายถึง ครูหรือผูเลี้ยงดู

เด็กจัดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน และสัมพันธ
กับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย  ทําใหเด็กมีความรู  ความคิดรวบยอด ทักษะสําคัญตางๆ ที่สงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญาทั้งความใฝรู การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง ทักษะในการสื่อสาร จินตนาการ              
และความคิดสรางสรรคไดอยางเหมาะสมตามวัย  

เกณฑการพจิารณา 
๑. จัดกิจกรรมใหเด็กสืบคน สํารวจ และตั้งคาํถามเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว 
๒. จัดกิจกรรมใหเด็กไดเลาถึงสิ่งที่ทํา  ทบทวนประสบการณเดิม ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู  หรือ 

เหตุการณที่นาสนใจ 
๓. เปดโอกาสใหเด็กคุนเคยกบัหนังสือและไดอานหนังสือตามวัย 
๔. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก และกลุมใหญผานกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็ก

ไดเลนและลงมือกระทําเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา 
สังคม ดนตรี และกีฬา ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก  

๕. สงเสริมใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ 
  



 

๔๙ 
 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  

ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓. เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ๕.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๔ ขอ 

๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๓ ขอ ๓.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๒ ขอ 

๒.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ 

๑.๐๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาตาม

เกณฑการพิจารณา  เชน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัด
กิจกรรม บันทึกพัฒนาการของเด็ก  สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  ผลงานเด็ก  แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก 
(Portfolio)  สารสัมพันธ  แผนพับ  บันทึกการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง โครงการ กิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาตาม
เกณฑการพิจารณา  เชน การจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวัน  เปดโอกาสใหเด็กไดทํา
โครงงานหรือฝกทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง นําเสนอผลงาน และแสดง
ความคิดสรางสรรคอยางอิสระ  สงเสริมใหเด็กคุนเคยกับหนังสือและไดอานหนังสือ การจัดสภาพแวดลอม  
และการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดาน
สติปญญาตามเกณฑการพิจารณา   
 
 
 

 



 

๕๐ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๕   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว   หมายถึง              

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเด็กและครอบครัวของเด็ก  เพ่ือสรางความรวมมือในการ
พัฒนาเด็กและทําใหการจัดประสบการณการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   

เกณฑการพจิารณา 
๑. สรางความสัมพันธที่มั่นคงกับเด็ก หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กตอบสนองตอความรูสึกของเด็ก

อยางอบอุน  โดยการสบตา  การใชนํ้าเสียงที่นุมนวล  ยิ้มแยม  การสัมผัสที่แสดงความรักเอ้ืออาทรตอเด็ก               
มีอารมณม่ันคงสม่ําเสมอ ในการดูแลรางกายและอารมณของเด็ก  รับรูและสนับสนุนความพยายามในการ
ทํากิจกรรมของเด็ก  ตอบสนองอารมณทางบวกและลบของเด็กอยางทันทวงทีดวยวิธีการที่เหมาะสมโดย
การปลอบโยน สนับสนุนและชวยเหลือ ไมใชความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา 

๒. ยอมรับในความเปนตัวตนของเด็ก หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กยอมรับและใหความสําคัญกับ
ความรูสึกและความคิดของเด็ก  รับฟงและตอบสนองตอเด็กดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม ไมลอเลียนหรือทํา
ใหเด็กรูสึกอับอาย ใหคําแนะนําหรือรายงานเกี่ยวกับการสังเกตและติดตามพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงของเด็ก
กับผูปกครองอยางตอเน่ือง   

๓. ปฏิบัติกับเด็กอยางใหเกียรติและเทาเทียมกัน   โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือภูมิ
หลังทางวัฒนธรรม และสรางเสริมใหเด็กเห็นคุณคาของความแตกตาง  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กในการปฏิบัติกับผูตางวัย ตางฐานะ ผูที่ออนแอกวา  ฝกใหเด็กยอมรับ
และมองผูอ่ืนในแงมุมที่ดีหรือเชิงบวก เชน ความสามารถที่แตกตาง ความคิดเห็นที่แตกตาง แงมุมที่ดีของ
คนอ่ืน 

๔. สงเสริมการสรางมิตรภาพระหวางเด็ก  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดเลน
และเรียนรูรวมกัน    สนับสนุนการฝกทักษะทางสังคมและการสรางมิตรภาพของเด็กโดยชวยเด็กในการเขา
รวมการเลน การยืดระยะเวลา และพัฒนาการเลนกับเพ่ือนอยางเหมาะสม  ชวยใหเด็กแกไขความขัดแยง 
โดยการใหเด็กบอกความรูสึก เลาปญหา และทดลองวิธีการอื่นๆ ในการแกปญหา  ใหคําแนะนําแกเด็กซึ่งมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ใหเรียนรูกติกาของหองเรียน  ปลูกฝงใหเด็กเอ้ืออาทรตอกัน และรูจักปลอบโยนซึ่ง
กันและกันจนเปนนิสัย 

๕. มีปฏิสัมพันธและใหเกียรติผูปกครองอยางสม่ําเสมอ  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสื่อสาร
สองทางอยางสม่ําเสมอกับผูปกครอง  ไมนําความลับในครอบครัวของเด็กไปเผยแพร  รับฟงความคิดเห็น
ของผูปกครองดวยความเปนมิตรผานคําพูด นํ้าเสียง และทาทาง  สนับสนุนใหผูปกครองแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับเด็ก  ใหคําแนะนําในการพัฒนาและแกไขพัฒนาการเด็กที่มีความบกพรอง 
 
 



 

๕๑ 
 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  

ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓. เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕ ขอ 

๕.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๔ ขอ ๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๓ ขอ 

๓.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๒ ขอ 

๒.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณาหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ๑.๐๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว

ตามเกณฑการพิจารณา  เชน สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  บันทึกการสื่อสารระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกับ
ผูปกครองเด็ก สารสัมพันธ  แผนพับ  บันทึกการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง โครงการ กิจกรรมตางๆ
ของสถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศนกิจกรรม  

 ๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว
ตามเกณฑการพิจารณา  เชน  พฤติกรรมและบุคลิกภาพของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กในการปฏิบัติตอเด็กและ
ผูปกครอง การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ ระหวางวัน ทั้งในและนอกหองเรียน พฤติกรรมการพูดชมเชย 
การใหกําลังใจ การใหเกียรติและปฏิบัติอยางเทาเทียม รับฟงความคิดเห็นของเด็กและใหอิสระในการทํา
กิจกรรมตางๆ  มีการสื่อสารพูดคุยกับผูปกครองเด็กอยางสม่ําเสมอ  การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ภายในและภายนอกหองเรียน  

 ๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็ก
และครอบครัวตามเกณฑการพิจารณา   

  
 

 

 



 

๕๒ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๖   ครูหรือผูเลี้ยงดเูด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
นํ้าหนัก  ๑๐  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๑๐  คะแนน) 

คําอธิบาย 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 

หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาการ และความแตกตางของเด็กเปนรายบุคคลอยางสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น สังคม และ
วัฒนธรรม  

เกณฑการพจิารณา    
๑. จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนาการเด็ก

ตามวัยอยางเหมาะสมตามบริบทของทองถ่ิน  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กจัดทําแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับอายุ ความพรอม พัฒนาการ และวิธีการเรียนรูของเด็กตามบริบท
ของสังคม และวัฒนธรรมทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู  บันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณการเรียนรูของ
เด็กอยางสมํ่าเสมอ   ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถใชงานไดจริงและตอบสนอง
ความตองการของเด็กเปนรายบุคคล 

๒. จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ   หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะกับภูมิหลัง วัฒนธรรมทองถิ่น 
ความสนใจ ประสบการณ  ความตองการ ความสามารถ และวิธีการเรียนรูของเด็ก  จัดกิจกรรมที่เด็กริเร่ิม
และครูริเริ่มไดอยางสมดุล จัดกิจกรรมที่มีกติกาหรือขั้นตอนและไมมีกติกาหรือขั้นตอน (structured and 
unstructured)ไดอยางสมดุล 

๓. จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพและรางกายของเด็ก  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก
ดูแลรักษาและเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใช  ของเลนที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอเด็ก  ซอมแซมและทําความ
สะอาดวัสดุอุปกรณ เครื่องใช ของเลนใหสะอาดและปลอดภัยอยูเสมอ ดูแลระดับการใชเสียงของตน การใช
อุปกรณทางเสียง  และการใชระดับแสงอยางเหมาะสมกับกิจกรรม  ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  เชน  โทรทัศน      
วีดีทัศน คอมพิวเตอร อยางจํากัดและระมัดระวังใหเหมาะสมกับวัย  

๔. จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดู
เด็กจัดโอกาสและสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย ใชประสาทสัมผัส 
และรับอากาศสดชื่น จัดพื้นที่การเรียนรูและเลือกวัสดุ อุปกรณที่สัมพันธกับเนื้อหาและพัฒนาการของเด็กทุก
ดาน เพ่ือกระตุนใหเด็กสํารวจ ทดลอง คนพบ และเรียนรูและจัดสถานที่และเวลา ๑-๒ ช.ม./วัน ใหเด็ก
พักผอน  

๕. จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่อบอุน และสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม  
หมายถึง   ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนเพื่อใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย          
มีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตางๆ  จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนสอดคลองกับบริบท
ทางวัฒนธรรม 



 

๕๓ 
 

๖. จัดสภาพแวดลอมที่ปองกันพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดู
เด็กจัดตารางกิจกรรมประจําวันที่ยืดหยุน สอดคลองกับความสามารถและธรรมชาติของเด็ก จัดกิจกรรมที่
เด็กตองใชพลังและกิจกรรมใหเด็กผอนคลายอยางสมดุล  และมีวิธีการจัดเวลาใหเด็กไดเตรียมตัวกอนเร่ิม
กิจกรรมใหม 

๗. มีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กมีการวางแผน และจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย         
พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนด เลือกใชเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งหลากหลายและเหมาะสม  และมีการ   
จดบันทึกไวเปนหลักฐานอยางตอเน่ือง 

๘. ติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองดวยวิธีการ                 
ที่หลากหลาย  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของเด็กเปน
รายบุคคลอยางเหมาะสมและครอบคลุมทุกดาน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินการเรียนรูและพัฒนาการเด็ก 
โดยใชแหลงขอมูลหลายดาน และมีการจดบันทึกอยางสมํ่าเสมอทุกวัน  ประเมินการเรียนรูและพัฒนาการ
ของเด็กเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กในแตละวัน   

๙. นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานไปใชเพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ
จัดประสบการณการเรียนรู  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กแปลผลขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยอิงกรอบ
พัฒนาการตามวัยและเปาหมายของการจัดประสบการณของสถานศึกษา  นําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาเด็กและการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก 

๑๐. เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนําผลประเมินไปพัฒนาเด็ก  หมายถึง  
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเปดโอกาสใหผูปกครองไดแจงขอมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนาการการเรียนรู 
หรือขอหวงใยจากผูปกครอง  มีการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการ
ของเด็กทั้งที่บานและสถานศึกษา สื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริม
พัฒนาการเด็กอยางสม่ําเสมอ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 
 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. รอยละของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณาแตละขอ 
๒. ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญซ่ึงมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  

ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไปซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาในขอน้ันๆ 
๓. เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๑๐ ขอ ๑๐.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๙  ขอ 

๘.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๗-๘ ขอ 

๖.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๕-๖ ขอ ๔.๐๐ 

ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ (ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ไมมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา  หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา  ๑-๔ ขอ ๒.๐๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กตามเกณฑการพิจารณา  เชน หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
และบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก  แบบบันทึกสุขภาพเด็ก   
บันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจําตัวเด็ก ผลงานเด็ก  แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
บันทึกการสื่อสารระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  สารสัมพันธ   แผนพับ บันทึกการเยี่ยมบาน   
การประชุมผูปกครอง  โครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา  ภาพถาย วีดีทัศนกิจกรรม  สรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการ และการนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล  ขอมูลสารสนเทศแสดง
พัฒนาการเด็กทุกดานของแตละระดับชั้น สรุปมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖   

๒. ผลการสังเกตที่แสดงวาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กตามเกณฑการพิจารณา  เชน  การจัดประสบการณการเรียนรูตามตารางกิจกรรม
ประจําวัน การบันทึกพัฒนาการทุกดานของเด็กในแตละวัน การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนใหมี
พ้ืนที่สําหรับเด็กทํากิจกรรมตางๆ  และการจัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหมีมุมประสบการณตางๆ        
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก   

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กตามเกณฑการพิจารณา   
 



 

๕๕ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
นํ้าหนัก  ๑๕  คะแนน   

คําอธิบาย    
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  หมายถึง  ผลของการใช

ทรัพยากรทุกดานเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอยางคุมคา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็กซึ่ง
สําคัญที่สุด ใหมีพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก  ผูบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  พอแมหรือผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม 

 
ประกอบดวย  ๖  ตัวบงชีย้อย คือ 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๒.๕ 
๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศกึษา ๒.๕ 
๗.๓ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก

เพียงพอ และมีคุณภาพ 
๒.๕ 

๗.๔ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร
ใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสขุลักษณะ   

๒.๕ 

๗.๕ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารให
เอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสขุลกัษณะ   

๒.๕ 

๗.๖ ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการดานความ
ปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

๒.๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหาร
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอยางคุมคา 

เกณฑการพจิารณา 
๑. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา          

จัดโครงสรางและระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา  ประสานความ
รวมมือทุกฝายเพื่อพัฒนางาน   ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตอเน่ืองดวยวิธีการที่หลากหลาย
ใหทุกฝายมีสวนรวม  นําผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย   

๒. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถดานการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  ผูบริหาร
สถานศึกษาจัดระบบการบริหารงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนผลงาน จัดภารกิจ
ใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ   การจัดสรรงบประมาณ   การบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและ
สินทรัพย  การตรวจสอบติดตามและประเมินผล  ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม   รณรงค
ใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 

๓. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูและเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ  หมายถึง  ผูบริหาร
สถานศึกษามีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      
จัดใหมีการนิเทศ  กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  จัดใหมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของเด็กและสังคม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย  จัดหาสื่อ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น  เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเชื่อมตอกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสงตอขอมูลความพรอมของเด็กใหกับสถานศึกษาแหงใหมหรือในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น 

๔. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาใหพอแม ผูปกครอง และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจน
วิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่น  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา  ชวยประชาสัมพันธ
ขาวสารขอมูลตางๆ   รวมมือกับครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กและผูปกครองเด็กในการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคและสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค   มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทของ
สมาคม ชมรมผูปกครอง    

 



 

๕๗ 
 

เกณฑการใหคะแนน พิจารณาจาก 
๑. ผลการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาตามจํานวนขอที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา 
๒. กรณีมีผูบริหารสถานศึกษาหลายคนใหประเมินเปนกลุมบุคคลตามบริบทที่แทจริงของสถานศึกษา 
๓.  เทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๔  ขอ ๒.๕๐ 
ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ ๒.๐๐ 
ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ๑.๕๐ 
ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑  ขอ ๑.๐๐ 
ผูบริหารสถานศึกษาไมมีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา  ๐.๕๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   

๑.  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ
การพิจารณา  เชน หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา  ภาพถาย  วีดีทัศน
กิจกรรม แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา  รายงานการประเมินตนเอง รายงาน
ประจําป คําสั่งสถานศึกษา  คําสั่งมอบหมายงาน เอกสารงานธุรการ งานการเงินของสถานศึกษา เอกสาร
ประชาสัมพันธตางๆ บันทึกการนิเทศภายใน บันทึกการประชุมครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก บันทึกการประชุม
กรรมการสถานศึกษา การประชุมผูปกครอง แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัด
กิจกรรม  แฟมผลงานของผูบริหาร (Portfolio)  และขอมูลสารสนเทศที่มีความเปนปจจุบัน 

๒.  ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาตามเกณฑการ
พิจารณา  เชน พฤติกรรมของผูบริหารในการบริหารจัดการ บุคลิกการแสดงออกตอผูเกี่ยวของ การตอบ   
ขอซักถาม บรรยากาศการทํางานที่เปนระบบระเบียบ มีขั้นตอน หลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได 
การจัดหองธุรการ หองพักครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กที่เปนระบบ ระเบียบ 

 ๓.  ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลาย สามารถบริหารจัดการใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง บริหาร
จัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุ
ตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางคุมคา 

เกณฑการพจิารณา 
๑ .  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู  ความสามารถ  และประสบการณดานตางๆ 

หลากหลาย และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  หมายถึง  
องคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดและมีความ
หลากหลาย  มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุก
คนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  พิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
และเด็กซึ่งมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
นอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแตวันที่มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาไมต่ํากวารอยละ ๗๕ รับทราบและพึงพอใจตอผล   
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  มีสวนรวมในการ
ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก ผูปกครอง ชุมชน 
ทองถิ่น  การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู   ภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริม
และกํากับติดตามใหสถานศึกษามีกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่
และของชาติตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการ
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล หมายถึง  มีสวนรวมกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการ
ที่เกี่ยวของ  เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กในสถานศึกษาเพื่อเสนอ
ผูรับผิดชอบพิจารณา  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

๔ .  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ   หมายถึง              
ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและใชจายงบประมาณของสถานศึกษา  การออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดของสถานศึกษา   

 



 

๕๙ 
 

๕ .  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานบริหารทั่วไป  หมายถึง              
ใหความเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา              
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
รวมทั้งปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  การออกระเบียบ 
ขอบังคับ ในการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา  การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสราง
ความสัมพันธ กับสถาบันอ่ืนๆ ในชุมชนและทองถิ่น  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
กอนเสนอตอสาธารณชน   
 

เกณฑการใหคะแนน    
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาตามจํานวนขอที่มีคุณลักษณะ              

ตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๕ ขอ ๒.๕๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ ๒.๐๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓  ขอ ๑.๕๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ๑.๐๐ 
คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หรือมี
คุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑.  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา 

เชน  ประกาศและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ  โครงการ กิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวม 
บันทึกการลงนาม การอนุมัติแผนพัฒนา/แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจําป รายงาน        
การประเมินตนเอง (SAR)  

๒.  ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน
พฤติกรรมการแสดงออก การตอบขอซักถาม การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  การปฏิสัมพันธ
และบรรยากาศระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับผูบริหารและบุคลากรของสถานศึกษา  

๓.  ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
เกณฑการพิจารณา 
  
 
 
 



 

๖๐ 
 

ตัวบงชี้ที่  ๗.๓  ประสทิธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรอืผูเลีย้งดูเดก็เพียงพอและมีคุณภาพ 
นํ้าหนัก  ๒.๕   คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ  

หมายถึง ความสําเร็จของการบริหารจัดการใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอเหมาะสม   มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือใหสามารถจัดการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการ
ใหการศึกษาเพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญาอยางสมดุล  
เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคล   
 

เกณฑการพจิารณา    
๑. มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนครหูรือผูเลี้ยงดเูด็กครบหอง  และมีจํานวนเพียงพอกบั

จํานวนเด็ก   หมายถึง 
-  มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กครบทุกหองและเด็กวัย ๒-๓ ป มีสัดสวนครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก ๑ คนตอเด็ก  

๗  ถึง ๑๐ คน  
-  มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กครบทุกหองและเด็กวัย ๓-๕ ป มีสัดสวนครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก ๑ คน ตอเด็ก  

๑๐ ถึง ๑๕ คน  
๒. มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ  หมายถึง  มีการบริหารจัดการใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ปฐมวัยที่ไดเขารับการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  
และผานการอบรมดานการศึกษาปฐมวัยจากหนวยงานที่จัดอบรมหรือเปดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
เชน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ฯลฯ   

๓. มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  หมายถึง   มีการ
คัดเลือกครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  สงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลิกภาพของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสมที่จะทํางานกับเด็ก  มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง 
ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา  มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 

๔. สงเสริม สนับสนุนใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปน
ประจําทุกป  หมายถึง  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมพัฒนาดานการ
อบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคล ไมต่ํากวาปละ ๒๐ ชั่วโมง เปนประจําทุกป  
 
 
 



 

๖๑ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๔ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑  ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ ๐.๕๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑.  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก

เพียงพอ และมีคุณภาพตามเกณฑการพิจารณา เชน  แผนพัฒนาบุคลากร ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
บุคลากร  คําสั่งแตงตั้งบุคลากร แฟมสะสมงานครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรม
และพัฒนาครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก จดหมายในการติดตอกับหนวยงานภายนอกในการสงครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  
เขารับการอบรมหรือการเชิญวิทยากรเขามาใหการอบรมในสถานศึกษา  แบบประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอ 
และมีคุณภาพตามเกณฑการพิจารณา เชน พฤติกรรมการแสดงออกและการตอบขอซักถามของผูบริหาร  
การมีปฏิสัมพันธและบรรยากาศระหวางผูบริหารกับบุคลากรในสถานศึกษา  การใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการใหมีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กครบหองและมีสัดสวนตามเกณฑ  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีครูหรือผู
เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมีคุณภาพตามเกณฑการพิจารณา 
 



 

๖๒ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๔    ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอ 
การเรียนรู   ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ   

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ   หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือให
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมภายนอกอาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการและความสนใจ   
ของเด็ก สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม และปลอดภัย 

เกณฑการพจิารณา    
พิจารณาในประเด็นตางๆ โดยคํานึงถึง ความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ดังน้ี 
๑ . มีที่ตั้งเปนสัดสวน  มีอาณาเขตชัดเจน ตั้งอยูหางจากแหลงอบายมุข  ฝุนละออง กลิ่น              

เสียงรบกวน  และพ้ืนที่เสี่ยงตออันตราย หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตองมีมาตรการปองกันภาวะอุบัติภัย
ตางๆ ที่มีมาตรฐานกําหนด 

๒. มีพ้ืนที่ภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนเด็ก และมีการจัดสรรพื้นที่อยางชัดเจน สําหรับเปน
สนามเด็กเลน  การเลนอิสระ  และการทํากิจกรรมนอกหองเรียน 

๓. มีพ้ืนที่สนามเด็กเลนและมีเครื่องเลนที่เหมาะสม ปลอดภัยสําหรับเด็ก 
๔. มีพ้ืนที่สําหรับจัดเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนใหแกเด็ก 
๕. มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
๖. มีการจัดสถานที่สําหรับเก็บนํ้าสะอาดเพื่อด่ืมและใชอยางเพียงพอ 
๗. มีการจัดพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
๘. มีการจัดการดูแลสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด ปลอดภัย             

รมรื่น สวยงาม  

หมายเหตุ  
 ๑. สะอาด หมายถึง  ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
 ๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด  ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนที่
แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

 

 

 



 

๖๓ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปน 

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๘ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๗ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖  ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔-๕  ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา  หรือมีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา ๑-๓ ขอ 

๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร

ใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา เชน แผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป และบันทึกการประชุมโครงการ กิจกรรม  การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหรือ
จัดซื้อซอมบํารุงวัสดุอุปกรณตางๆ  คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่ภายนอก จดหมาย
ติดตอขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย ความสะอาดและความปลอดภัย  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคารให
เอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา เชน บรรยากาศสิ่งแวดลอม
ภายนอกอาคาร  สภาพความปลอดภัยของเครื่องเลนและสนาม สภาพของที่พักหรือมุมผูปกครอง การจัด
วางที่เก็บนํ้าสะอาดและถังขยะ  การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดพื้นที่ใหเพียงพอและสะดวกในการทํากิจกรรม 
สภาพแหลงเรียนรูภายนอกที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น  

๓ .  ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
สภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 
 

ตัวบงชี้ที่  ๗.๕   ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอ   
การเรียนรู  ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ   

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ  หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือให
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมภายในอาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการและความสนใจ    
ของเด็ก  สะอาด สุขลักษณะ สวยงาม และปลอดภัย 

เกณฑการพจิารณา   
พิจารณาในประเด็นตางๆ โดยคํานึงถึง ความสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ดังน้ี 
๑. ตัวอาคารมั่นคง  แข็งแรง และปลอดภัย ประตู หนาตางอยูในสภาพดี  สามารถเขาออก            

ไดหลายทาง ปลั๊กไฟติดตั้งอยูสูงจากพื้นมากกวา ๑.๕ เมตร และมีฝาปดปองกันเด็กเลน  
๒. พ้ืนที่ในหองเรียนแบงเปนสัดสวนสําหรับการทํากิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ  มีพ้ืนที่วางสําหรับ

การนั่งทํางานที่พ้ืนหอง และมีพ้ืนที่สําหรับเก็บอุปกรณของครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กและของเด็ก  
๓. มีพ้ืนที่หองสําหรับจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอตอ

จํานวนเด็ก โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๒.๐๐ ตารางเมตร ตอเด็ก  ๑ คน  
๔. ภายในหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ  และอากาศถายเทไดดี  
๕. โตะ เกาอ้ี ของเลน และของใช  มีขนาดเหมาะสม จํานวนเพียงพอสําหรับเด็ก 
๖. มีการจัดที่พักสําหรับเด็กปวยแยกเปนสัดสวน 
๗. มีสถานที่สําหรับการจัดเตรียมเครื่องด่ืม ของวาง และอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ  รวมถึง

สถานที่ทําความสะอาดภาชนะ และจัดเก็บภาชนะ 
๘. มีพ้ืนที่สําหรับใชในการแปรงฟน ลางมือ และทําความสะอาดรางกายเด็ก พรอมอุปกรณทําความ

สะอาดที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก 
๙. มีนํ้าสะอาดสําหรับบริโภค เด็กมีแกวนํ้าสวนตัว และมีการลางและจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ 
๑๐. มีการติดตั้งเคร่ืองตัดไฟ และอุปกรณดับเพลิงที่พรอมใชงาน  สายยางหรืออุปกรณอ่ืนใด              

ที่สามารถใชในการดับไฟ  และมีชองทางฉุกเฉินที่สามารถพาเด็กออกนอกสถานศึกษาไดอยางปลอดภัย  
๑๑. มีหองสวมที่เหมาะสมกับเด็ก เพียงพอกับการใชงานของเด็ก  มีนํ้าสําหรับชําระลาง  มีแสงสวาง

และการระบายอากาศที่ดี   
๑๒. มีถังขยะที่สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  อยูในสภาพใชงานไดดี และมีการจัดเก็บออกจากตัวอาคาร 

ทุกวัน เพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 
 
 
 

  



 

๖๕ 
 

หมายเหตุ  
๑. สะอาด หมายถึง  ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด  ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนที่แวดลอม 

ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปน 

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๑๒ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑๑ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๙-๑๐  ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖-๘  ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา ๑-๕  ขอ ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑.  เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร

ใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา เชน  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป และบันทึกการประชุม โครงการ กิจกรรม บันทึกการใชหองพยาบาล  แผนผัง
อาคาร  การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหรือจัดซื้อ ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณตางๆ คําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่     

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารให
เอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา  เชน สภาพของอุปกรณ เครื่องใช  
ความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ  สภาพของหองพยาบาล หองเรียน โตะ เกาอ้ี    

๓ .  ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
สภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามเกณฑการพิจารณา   
 
 



 

๖๖ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๖   ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและ    
การปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกัน

การบาดเจ็บในเด็ก   หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาอยางคุมคา 
เพ่ือใหมีระบบการจัดการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

เกณฑการพจิารณา    
๑. มีการกําหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กเพื่อใหครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  และผูปกครอง

เด็กปฏิบัติตาม   
๒. มีการอบรมบุคลากร และครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการจัดการความ

ปลอดภัยในเด็กเปนประจําทุกป  
๓. มีการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาบันองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน              

และหนวยงานตางๆ ในเรื่องการปองกันดานความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก  
๔. มีระบบเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยง เชน มีแผนเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยง มีการบันทึก

การบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล  มีการเดินสํารวจเพื่อคนหาจุดเสี่ยงตอการบาดเจ็บ  มีการสํารวจและบันทึก
ขอมูลเปนประจําสม่ําเสมอตลอดป   มีการประเมินผลที่นําไปสูการดําเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือพัฒนาระบบเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยงใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

๕. มีกิจกรรมเพ่ือการแกปญหาและปองกันการบาดเจ็บในเด็กที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ดานอยางตอเน่ือง 
ไดแก ความปลอดภัยของอาคาร  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (ของใช ของเลน อุปกรณการเรียนรู)            
การเดินทางปลอดภัย  ระบบปองกันภัยจากบุคคล  ระบบฉุกเฉิน (แผนฝกซอมการปองกันภัย ฝกการกูชีพ 
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน อุปกรณรักษาความปลอดภัย อุปกรณดับเพลิง) และความปลอดภัยใน              
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปน 

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๕ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔  ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓  ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาไมมีการดําเนินการหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑  ขอ ๐.๕๐ 



 

๖๗ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการดานความ

ปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑการพิจารณา เชน  นโยบายหรือมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และบันทึกการประชุม โครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  สถิติการเกิดอุบัติเหตุของเด็ก สมุดเซ็นชื่อรับ-สงเด็ก  แผนวิเคราะห 
ความเสี่ยง จดหมายติดตอขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย  แผนซอม
การเกิดอุบัติภัย บันทึก วิเคราะหและสรุปผลประเมินจุดเสี่ยงตอการบาดเจ็บ คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย
และการปองกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑการพิจารณา เชน  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกบริเวณ
สถานศึกษา ปายสัญลักษณตามขั้นบันได ทางเดินหรือหองนํ้าเพื่อใหระมัดระวังอุบัติเหตุ  มาตรการการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา การรับ-สงเด็ก พฤติกรรมและการใหความรวมมือของเด็กและ
ผูปกครอง  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดใหมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็กตามเกณฑการพิจารณา   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๖๘ 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
นํ้าหนัก   ๕  คะแนน  

คําอธิบาย        
ใหเลือกใชตัวบงชี้ตามประเภทของสถานศึกษา  ตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ดังน้ี 

สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก๑ 
สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย๒ 
ตัวบงชีท้ี่ ๘(๑) ประสิทธิผลของระบบประกัน

คุณภาพภายในโดสถานศึกษา
หรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา 
 

ตัวบงชีท้ี่  ๘(๒)  พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และตนสังกัด                              

 

นํ้าหนัก ๕  คะแนน นํ้าหนัก ๕  คะแนน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑สถานศึกษาที่จัดโดย  กระทรวงมหาดไทย  เขตพ้ืนที่ปกครองพิเศษ (กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (ของรัฐและของเอกชน)  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
แรงงาน (ของรัฐและของสถานประกอบกิจการ) กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)   
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงยุติธรรม (สํานักสังคมสงเคราะห) 
๒สถานศึกษาที่จัดโดย  สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 



 

๖๙ 
 

• สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก 

ตัวบงชีท้ี่  ๘(๑)  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหนวยงาน            
ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

นํ้าหนัก    ๕  คะแนน  (เชงิคุณภาพ  ๕ คะแนน) 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา  หมายถึง ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่นําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การประเมิน
คุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เกณฑการพจิารณา 

๑. วางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการวาง
แผนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ความสําเร็จที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
สอดคลองตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และมีรายละเอียดสําคัญเพียงพอตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ   มีการจัดระบบการดําเนินงานและระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่บุคลากรทุกฝายสามารถปฏิบัติได     

๒. ปฏิบัติตามแผน  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนําผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผน
อยางตอเน่ือง   หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษา  ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ     
ใชแผนปฏิบัติงานประจําปเปนเครื่องมือในการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยนําผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยางตอเน่ืองและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารของสถานศึกษา 

๓. นําขอมูลและผลการประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจให
เกิดผลดี  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีการ        
นําขอมูลจากการประเมินผลมาใชในการตัดสินใจและวางแผนปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจใหสําเร็จและ
เกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

๔. ประเมินระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชหลักการมีสวนรวม    การตรวจสอบ
ถวงดุล และเสนอผลลัพธของการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
อยางนอยปละ  ๑ ครั้ง  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบดวยผูแทนชุมชนหรือผูแทน
ผูปกครอง มีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  และเสนอผลการดําเนินการดังกลาวตอหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา และ
สาธารณชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 



 

๗๐ 
 

๕. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองอยางมีคุณภาพ สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 

เกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา และเทียบเปน

คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๕ ขอ ๕.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔  ขอ ๔.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓  ขอ ๓.๐๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษาไมมีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ๑.๐๐ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑.   เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือ

หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน นโยบายเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา โครงการ 
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานประจําป  บันทึกการประชุมครู  
บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา คําสั่งสถานศึกษา  คําสั่งมอบหมายงาน   การอบรมและใหความรู
แกบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา  เชน พฤติกรรมและบรรยากาศ              
การมีสวนรวมของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานในการประกัน
คุณภาพภายใน  การตอบขอซักถามของผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพ  ปายนิเทศ มุมเอกสารที่ใหความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   

 
 
 
 
 
 
 



 

๗๑ 
 

• สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ตัวบงชีท้ี่  ๘(๒)  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสงักัด   
นํ้าหนัก  ๕ คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน และพัฒนาการ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  หมายถึง  
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ  
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอที่ ๑๔  ระบุวา “กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให    
มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ทั้งน้ี สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในจาก       
ตนสังกัดจะสามารถสะทอนประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาได  

๑. เกณฑการพิจารณาเชงิปริมาณ (๒.๕ คะแนน)   
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายในของตนสังกัดทุกมาตรฐาน  

ใชคะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากตนสังกัดที่
เปนการประเมินคุณภาพภายในของตนสังกัดทุกมาตรฐานปลาสุด     

การคิดคะแนนถวงน้ําหนัก 
 คะแนนที่ได* 

X ๒.๕ = คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ 
๕ 

 

คะแนนที่ได*  หมายถึง คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากตนสังกัดปลาสุด (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
  



 

๗๒ 
 

๒. เกณฑการพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน) 
 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ดังตอไปน้ี 

๑.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/ตํารา 
วิธีการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา) 

๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
๕. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

พิจารณาจากคุณภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขางตน      
๓  ป ยอนหลัง 

เกณฑการใหคะแนน 
พัฒนาการ คะแนน 

คุณภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการ
และสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเอง  ๒.๐๐ 

คุณภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการ
แตไมสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเอง  ๑.๐๐ 

คุณภาพการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไมมี
พัฒนาการและไมสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเอง  ๐.๐๐ 

หมายเหตุ  หากสถานศึกษาไมมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จะไดคะแนนเปน ๐ 

การคิดคะแนนถวงน้ําหนัก 
 คะแนนที่ได 

X ๒.๕ = คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑการพิจารณาพัฒนาการ 
๒ 

  



 

๗๓ 
 

เกณฑการใหคะแนนรวมตัวบงชีท้ี่ ๘   

คะแนนรวมตัวบงชี้ที่ ๘ = คะแนนถวงน้าํหนักตามเกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ  
คะแนนถวงน้าํหนักตามเกณฑการพิจารณาพัฒนาการ + 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร  หลักฐานที่สะทอนการดําเนินงานตามกฏกระทรวงฯ เชน รายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปยอนหลัง ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากตนสังกัด 

๒. ผลการสังเกตพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามเกณฑการ
พิจารณา    

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๗๔ 
 

กลุมตวับงชีอั้ตลักษณ 
ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน 
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๕  คะแนน)  
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕ 

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๙      ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา  

นํ้าหนัก  ๒.๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา หมายถึง ผลผลิตเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งกําหนดไวเปนขอมูลเบื้องตนและเปนขอตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ซ่ึงกําหนดเปนอัตลักษณของผลผลิตของสถานศึกษา 
โดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณของผลผลิตที่สถานศึกษากําหนด 
เกณฑการพิจารณา 
 ๑. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานดาน
ผลผลิตโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน และพันธกิจการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของเด็ก และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธดานผลผลิตที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจดานผลผลิตของผูมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา และผูมีสวน
เกี่ยวของมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 ๔. ผลการดําเนินงานดานผลผลิตบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
การจัดตั้งสถานศึกษา  
 ๕. ผลการดําเนินงานดานผลผลิตเกิดผลกระทบที่ดีตอสถานศึกษาและเปนที่ยอมรับของชุมชน     

เกณฑการใหคะแนน        
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามจํานวนขอที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา  

และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๕ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๔ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๓ ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๒ ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๑ ขอ ๐.๕๐ 

 
 

 



 

๗๖ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร  หลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน      

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน  แผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือ
การไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศ
เกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา    

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่แสดงผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๗ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
นํ้าหนัก  ๒.๕ คะแนน   (เชิงคณุภาพ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

หมายถึง ผลการดําเนินงานที่สะทอนความเปนเอกลักษณตามจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา เชน  
โรงเรียนที่เนนความสามารถดานดนตรี  กีฬา  วิถีพุทธ  วัฒนธรรมทองถิ่น  สองภาษา  สิ่งแวดลอม เปนตน 

เกณฑการพิจารณา 
 ๑. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน      
ของสถานศึกษา รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 ๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของเด็ก และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีสวนรวมอยางตอเน่ือง 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา  และผูมีสวน
เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 ๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน 
ทองถิ่น 
 ๕. สถานศึกษามีจุดเนน หรือจุดเดน ตามที่กําหนด และไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก
สถานศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามจํานวนขอที่ปฏบิัติไดตามเกณฑการพิจารณา 

และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๕ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๔ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๓ ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๒ ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๑ ขอ ๐.๕๐ 

 

 
 
 



 

๗๘ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร  หลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน  การกําหนดจุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา แนวทางการ
พัฒนาและผลการพัฒนาที่ปรากฎในแผนกลยุทธ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนการปฏิบัติงาน
ประจําป รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของ
สถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ รางวัล โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ  

๒. ผลการสังเกตที่แสดงผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่แสดงผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๙ 
 

กลุมตวับงชีม้าตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  

โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความ
เปนผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคม 
สันติสุขและความปรองดอง การสงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งแกปญหาสังคม 
อาทิ ความขัดแยง อุบัติภัยและสิ่งเสพติด เปนตน ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๕ คะแนน)  

 
 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก (คะแนน) 

๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕ 
๑๒ ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  
(๑) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
(๒) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๘๐ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
นํ้าหนัก  ๒.๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๑ คะแนน และพัฒนาการ  ๑.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา 

มีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแกไขปญหาในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชน 
รอบสถานศึกษา  โดยการดําเนินงานเกิดจากการมีสวนรวมทั้งสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม    
อาจมีการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชในการปรับปรุง         
และพัฒนา 

๑. เกณฑการพิจารณาเชิงคุณภาพ ( ๑ คะแนน) 
พิจารณาจากการดําเนินโครงการพิเศษที่สถานศึกษากําหนดเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาในการ

แกไขปญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา  ตามเกณฑการพิจารณาดังน้ี  
  ๑. มีการดําเนินการโครงการพิเศษ อยางนอย ๑ โครงการ  
  ๒. มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
  ๓. บรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงาน  ไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
  ๔. เด็กไมนอยกวารอยละ ๕๐ มีสวนรวมในโครงการพิเศษ 

เกณฑการใหคะแนน     
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามจํานวนขอที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 

และเทียบเปนคะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๔ ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๓ ขอ ๐.๗๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๒ ขอ ๐.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๑ ขอ ๐.๒๕ 

 
  



 

๘๑ 
 

๒. เกณฑการพิจารณาพัฒนาการ ( ๑.๕ คะแนน) 
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ดีขึ้นในการแกปญหา เชน  ปญหาเด็กดอยโอกาส  

ปญหาเด็กขาดสารอาหาร  ปญหาในชุมชนหรือทองถิ่น และบริบทของสถานศึกษา เปนตน  โดยมีแบบอยาง
การจัดประสบการณการเรียนรู การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมิน คะแนน 

โครงการอยางนอย ๑ โครงการของสถานศึกษาสามารถเปนแบบอยางของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแกไขปญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา  

๑.๕๐ 

รอยละ ๗๕ ขึ้นไป ของปญหาที่สถานศึกษานําไปแกไข  มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ๑.๐๐ 
รอยละ ๕๐ - ๗๔ ของปญหาที่สถานศึกษานําไปแกไข  มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ๐.๕๐ 

 เกณฑการใหคะแนนรวมตัวบงชี้ที่ ๑๑   

 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร  หลักฐานที่แสดงผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาตาม

เกณฑการพิจารณา เชน  รายงานการประชุม  รายงานสรุปผลความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่
สถานศึกษาไดดําเนินงาน ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน เกิดแบบอยางและสรางคุณคา
ตอสถานศึกษา และหรือชุมชนรอบสถานศึกษา   

๒. ผลการสังเกตที่แสดงผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาตาม
เกณฑการพิจารณา  

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่แสดงผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาตามเกณฑการพิจารณา 
 
 
 
 
 
  

คะแนนรวมตัวบงชี้ที่ ๑๑ = 
คะแนนเชิงคณุภาพ 
คะแนนพัฒนาการ + 



 

๘๒ 
 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒   ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน (เชงิคุณภาพ  ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย        
ใหเลือกใชตัวบงชี้ตามประเภทของสถานศึกษา ตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังน้ี 
 

สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก๑ 
สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย๒ 
ตัวบงชีท้ี่ ๑๒(๑) ผ ล ก า ร ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า

สถานศึกษาที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒(๒)    ผ ล ก า ร ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสูความเปนเลิศ 
ที่ สอดคล อง กับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน  นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน 
 

                 
 

 

 

 

 

 
๑สถานศึกษาที่จัดโดย  กระทรวงมหาดไทย  เขตพ้ืนที่ปกครองพิเศษ (กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (ของรัฐและของเอกชน)  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
แรงงาน (ของรัฐและของสถานประกอบกิจการ) กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)   
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงยุติธรรม (สํานักสังคมสงเคราะห) 
๒สถานศึกษาที่จัดโดย  สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 



 

๘๓ 
 

• สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก 

ตัวบงชี้ที่ ๑๒(๑)   ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      
นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน (เชงิคุณภาพ  ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย  
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง  

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยมีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล และ/หรือ หนวยงานสนับสนุน เชน สํานักงบประมาณ  สถาน
ประกอบการ เปนตน เพ่ือมุงพัฒนาไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา            
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ตามเปาหมายยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 
๒. คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 
๓. คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึกและคานิยมที่พึงประสงค เห็นแกประโยชนสวนรวม                

มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
๔. คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ 

แกปญหามีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร 

เกณฑการพจิารณา 
 พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา ตามแผนการดําเนินงานประจําป ตามมาตรการ            
ที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ดังน้ี 

๑. มีแผนการดําเนินงานประจําปตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษา               
ที่มีคุณภาพตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยใชขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในจากตน
สังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   

๒. มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล            
สถานศึกษา หนวยงานสนับสนุน หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ 

๓. มีการดําเนินงานอยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
๔. มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๕. มีผลกระทบตอคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)         
 
 
 
 
 



 

๘๔ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามจํานวนขอที่ปฏบิัติไดตามเกณฑการพิจารณา 

และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๕ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๔ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๓ ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๒ ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๑ ขอ ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑.   เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา รายงานการประชุมของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวของ  รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ขอมูลที่แสดงถึงการดําเนินงาน
อยางเปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และผลกระทบที่เกิดการพัฒนาของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน พฤติกรรมและบรรยากาศการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๕ 
 

สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒(๒)   ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และ   
     พัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
นํ้าหนัก  ๒.๕ คะแนน (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน) 

คําอธิบาย 
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา 

สูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  
หมายถึง  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูการเปนสถานศึกษา   
ที่มีคุณภาพ โดยมีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สมศ. และ/หรือ หนวยงานสนับสนุน 
เชน สํานักงบประมาณ สถานประกอบการ เปนตน โดยแบงเปน  ๓  กลุม ดังน้ี  

๑. กลุมสถานศึกษาที่ตองยกระดับมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง ไมไดรับการรับรอง 

๒. กลุมสถานศึกษาที่ตองรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
ไดรับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีและดีมาก 

๓.  กลุมสถานศึกษาที่ตองพัฒนาสูความเปนเลิศ คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง ไดรับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก 

เกณฑการพิจารณา 
 พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดําเนินงานประจําป ตามมาตรการ
ที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุมสถานศึกษา  ดังน้ี 

๑. มีแผนการดําเนินงานประจําปตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศกึษา 
ที่มีคุณภาพตามกลุมสถานศึกษาขางตน โดยใชขอเสนอแนะจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณสีถานศกึษาทีย่ังไมเคยไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ใหใชผลการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด) 

๒. มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุน ทั้งเปน
ลายลักษณอักษรหรือมีขอมูลเชิงประจักษ 

๓. มีการดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป  ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
๕. มีผลกระทบตอคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)           
  



 

๘๖ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามจํานวนขอที่ปฏบิัติไดตามเกณฑการพิจารณา 

และเทียบเปนคะแนน  ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๕ ขอ ๒.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๔ ขอ ๒.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๓ ขอ ๑.๕๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๒ ขอ ๑.๐๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ๑ ขอ ๐.๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา รายงานการประชุมของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวของ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ขอมูลที่แสดงถึงการดําเนินงานอยาง
เปนระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)   และผลกระทบที่เกิดการพัฒนาของสถานศึกษา 

๒. ผลการสังเกตที่แสดงถึงผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามเกณฑการพิจารณา เชน พฤติกรรมและบรรยากาศการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

๓. ผลการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตามเกณฑการพิจารณา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 
 

บทที่  ๓ 
การรับรองมาตรฐาน 

 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ไดมีการกําหนด 
การการพิจารณาใหการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดบัการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย   

(๒-๕ ป)  จะพิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาดังน้ี 
๑. การใหคะแนนรายตัวบงชี้  

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) กําหนดใหมีตัวบงชี้
พ้ืนฐาน จํานวน ๘ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนักรวม  ๙๐ คะแนน (ตัวบงชี้ที่ ๑ – ๓ และตัวบงชี้ที่ ๘ มีคาน้ําหนัก  
๕  คะแนน  ตัวบงชี้ที่ ๔ – ๕ มีคาน้ําหนัก ๑๐  คะแนน ตัวบงชี้ที่ ๗ มีคาน้ําหนัก ๑๕ คะแนน และตัวบงชี้ที่ ๖  
มีคาน้ําหนัก ๓๕  คะแนน) ตัวบงชี้อัตลักษณมีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนักรวม  ๕ คะแนน  (แตละตัวบงชี้มี
คาน้ําหนัก ๒.๕ คะแนน) และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนักรวม ๕ คะแนน  
(แตละตัวบงชี้มีคาน้ําหนัก ๒.๕ คะแนน) 

๒. การคํานวณผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นนําเสนอโดยคํานวณผลเปนรายตัวบงชี้และแยกตาม       

แตละประเภทของตัวบงชี้  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมินแตละตัวบงชี้ ในการคํานวณทศนิยมใช
ทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น และนําเสนอผลการ
ประเมินในภาพรวมเพื่อใชพิจารณาตัดสินผลและรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง 

 
กลุมตวับงชี ้ จํานวนตวับงชี ้ คะแนนเต็ม 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๘ ๙๐ 
ตัวบงชี้อัตลักษณ  ๒ ๕ 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ๒ ๕ 

ภาพรวม ๑๒ ๑๐๐ 
 
 
 
  



 

๘๘ 
 

๓. เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

๑) เกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับคะแนนเต็ม ๒.๕๐ คะแนน  
คะแนน ระดับคุณภาพ 

๒.๒๕ – ๒.๕๐ ดีมาก 
๑.๘๘ – ๒.๒๔ ดี 
๑.๕๐ – ๑.๘๗ พอใช 
๑.๒๕ – ๑.๔๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๒๔ ตองปรับปรุงเรงดวน 

๒) เกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน  
คะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๗๕ – ๔.๔๙ ดี 
๓.๐๐ – ๓.๗๔ พอใช 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ตองปรับปรุงเรงดวน 

๓) เกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับคะแนนเต็ม  ๑๐.๐๐  คะแนน  
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ดีมาก 
๗.๕๐ – ๘.๙๙ ดี 
๖.๐๐ – ๗.๔๙ พอใช 
๕.๐๐ – ๕.๙๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๔.๙๙ ตองปรับปรุงเรงดวน 

๔) เกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับคะแนนเต็ม  ๑๕.๐๐  คะแนน  
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

๑๓.๕๐ – ๑๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑.๒๕ – ๑๓.๔๙ ดี 
๙.๐๐ – ๑๑.๒๔ พอใช 
๗.๕๐ – ๘.๙๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๗.๔๙ ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



 

๘๙ 
 

๕) เกณฑการประเมินคุณภาพสําหรับคะแนนเต็ม  ๓๕.๐๐ คะแนน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

๓๑.๕๐ – ๓๕.๐๐ ดีมาก 
๒๖.๒๕ – ๓๑.๔๙ ดี 
๒๑.๐๐ – ๒๖.๒๔ พอใช 
๑๗.๕๐ – ๒๐.๙๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑๗.๔๙ ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
๔. เกณฑการประเมินคุณภาพในภาพรวม 

เปนการนําผลคะแนนของทุกตัวบงชี้มารวมกันแลวพิจารณาเปนระดับคุณภาพ  ดังรายละเอียดตามตาราง 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ดีมาก 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ดี 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ พอใช 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
๕. การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา  

๑) สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. เปนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

ของศูนยพัฒนาเด็ก  ดังน้ันจึงเปนการประเมินเพ่ือชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวม จึงเปนเพียงการยืนยันสภาพจริง ไมตัดสินได-ตก หรือ  
ผาน-ไมผาน  กําหนดแตเพียงวา “ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แลว”   

๒) สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานของ

สถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) จาก สมศ. จะตอง
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกผานเกณฑมาตรฐาน สมศ. ดังน้ี 

 ๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต ๘๐.๐๐ คะแนน
ขึ้นไป 

 ๒) มีตัวบงชี้อยางนอย ๑๐ ตัวบงชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี้ ที่มีระดับคุณภาพแตละตัวบงชี้ 
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 

 ๓) ตองไมมีตัวบงชี้ใดอยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน 



 

๙๐ 
 

๓.๒ การประเมินตามโครงการ  “๑ ชวย ๙”  
เพ่ือขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเน่ืองสู ความเปน

เลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ชวย ๙”  เพ่ือสรางความรวมมือ ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

หลักการ “๑ ชวย ๙” (๑ สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา)  
สถานศึกษาที่สมัครเปนแกนนําในการใหความชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือพัฒนาใหสถานศึกษาที่อยูใน

เครือขายการพัฒนาอีก ๙ แหง มีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)   
ดีขึ้นกวาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)     

เงื่อนไข 
๑) เปนการเขารวมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเปนผูเสนอขอเขารวม

โครงการเอง 
๒) เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาสามารถสมัครเขารวมโครงการไดเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง คือสถานศึกษาแกนนํา หรือ
สถานศึกษาเครือขายการพัฒนา 

๓) สถานศึกษาแกนนําจะตองลงนามความรวมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือขายการ
พัฒนาอยางนอย ๙ แหง และสถานศึกษาเครือขายการพัฒนาจะตองลงนามความรวมมือกับสถานศึกษาแกนนํา 

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ  
๑) สถานศึกษาแกนนําหรือเรียกโดยยอวา สถานศึกษาที่เปน “๑” สถานศึกษาที่สมัครเขารวม

โครงการในกลุมน้ีจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.๑ ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเทานั้น หรือ เปนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดี
มากและไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. 

๑.๒ ในกรณีเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ เชน สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตองมีผลการประเมินดีมากและไดการรับรองทุกระดับ
การศึกษา 
 ๒) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนา หรือเรียกโดยยอวา สถานศึกษาที่เปน “๙” เปนสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ต่ํากวาระดับดีมาก กลาวคือ 
 กรณีที่เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน จะตองมีผลการประเมินในระดับดี พอใช หรือ 
ปรับปรุง 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือดานการอาชีวศึกษา จะตองมีผลการประเมินใน
ระดับดี พอใช ควรปรับปรุง หรือตองปรับปรุง 
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 หลักเกณฑสําคัญ 
๑) สถานศึกษาแกนนําในโครงการ “๑ ชวย ๙” จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตาม

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๒) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนา จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ 
๓) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ชวย ๙” น้ัน อาจเปน

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือตางระดับกันก็ได เชน สถานศึกษาในโครงการ  
“๑ ชวย ๙” มีสถานศึกษาเครือขายการพัฒนาเปนศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน ๒ แหง และเปนสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๗ แหง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมีสถานศึกษา
ในเครือขายการพัฒนาที่เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ได เปนตน โดย
จะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพื้นที่กันก็ได 

อาจนําสถานศึกษาที่มีเจาของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนนําใหเปนสถานศึกษาเครือขายการ
พัฒนาก็ได กรณีน้ีสถานศึกษาแกนนําแตละแหงจะมีสถานศึกษาเครือขายการพัฒนาเชนน้ีไดไมเกิน ๒ แหง 

ข้ันตอนของโครงการ 
๑) สถานศึกษาที่มีความประสงคจะเปนสถานศึกษาแกนนําในการพัฒนาหรือเรียกวาสถานศึกษาที่

เปน “๑” ตองแสดงความจํานงตอ สมศ. โดยตรง และจัดทําขอเสนอโครงการให สมศ. ทราบลวงหนากอน
เริ่มดําเนินการอยางนอย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูลและแผนการดําเนินงานที่
เกี่ยวของ เชน แจงรายชื่อสถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนา จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพัฒนา
สถานศึกษาที่เปน “๙”  และระยะเวลาที่ใชเพ่ือการพัฒนา เปนตน เพ่ือให สมศ. ไดจัดกลุมสถานศึกษาและ
เตรียมการประเมิน “๑ ชวย ๙” 

๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กพพ .) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา (กพศ .) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

๓) สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 
๔) สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก  

สมศ. 
๕) สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” 
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” 
๗) สถานศึกษาที่ผานการประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” จะไดรับประติมากรรมคุณภาพ  

เพ่ือแสดง ณ สถานศึกษา 

 ทั้งน้ี  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือขายการพัฒนาของ
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสิ่งที่ได
ดําเนินการรวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผนการพัฒนาของสถานศึกษา 
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ที่ขอรับการประเมินเปนผูริเริ่ม รวมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลตอ
การพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยางแทจริง 
และสถานศึกษาทั้ง ๙ แหงมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปไดแมจะไมมี
สถานศึกษาหลักเปนผูดูแล  

๓.๓ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) กําหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับสถานศึกษาที่ตองไดรับการประเมินใหมตามขอ ๔๐ ของกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เทานั้น หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตน
สังกัด แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ๒) กรณีสถานศึกษาไมไดรับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเง่ือนไข ใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสงใหตนสังกัด (พรอมสําเนาแจงมายัง สมศ.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาใหตนสังกัดสามารถ
ทักทวงแผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน หากไมมีการทักทวง สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินซ้ําได
ภายในสองป นับตั้งแตวันที่สถานศึกษาสงแผนพัฒนาไปยังตนสังกัดและ สมศ. หากสถานศึกษามิได
ดําเนินการดังกลาว สํานักงานจะไมทําการประเมินซํ้าสําหรับสถานศึกษานั้น และจะรายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือหนวยงานตนสังกัด แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
 ๓) กรณีสถานศึกษาไมไดรับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเง่ือนไข และไดรับพิจารณา
ประเมินซ้ํา จะดําเนินการใน ๒ แนวทาง ดังน้ี 
  (๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
ปริมาณ ใหสถานศึกษาจัดสงเอกสาร หลักฐานที่ผานการรับรองโดยหนวยงานตนสังกัด มายังสํานักงาน  
เพ่ือพิจารณาปรับผลการประเมิน โดยสํานักงานจะไมลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลก็ได 
  (๓.๒) กรณีสถานศึกษาที่ไมผานเกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง
คุณภาพ สํานักงานจะลงพื้นที่เพ่ือเก็บขอมูล เพ่ือตรวจสอบกอนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนผลประเมินจะตองเปนไปตามขั้นตอน ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่สํานักงานหรือคณะ
กรรมการบริหาร สมศ. กําหนด 
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บทที่ ๔ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวย ๑) การจัดคณะผูประเมินภายนอก ๒) การเก็บ
รวบรวมขอมูล  ๓) ขั้นตอนการประเมิน ๔) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน
ภายนอก และ ๕) การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

๔.๑  การจัดคณะผูประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง สมศ. จะคัดเลือกและใหการรับรอง

หนวยประเมินที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของของ 
สมศ.  ซ่ึงหนวยประเมินนั้นตองมีจํานวนผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. อยางนอยตั้งแต 
๓๐ คน ขึ้นไป รวมทั้งแสดงความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาได
ครบถวนตามเงื่อนไขขอตกลงในสัญญาของ สมศ. และเนื่องจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และมีหนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลหลายหนวยงาน  
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยบางแหงอาจมีหนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลหลายหนวยงาน  
ดังน้ันหนวยประเมินจึงตองสํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษานั้นๆ กอนการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือการวางแผนจัดคณะผูประเมินภายนอกใหมีจํานวน
และความรูความสามารถเพียงพอเหมาะสมตอการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีคุณภาพ  โดยหนวย
ประเมินตองจัดคณะผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ซ่ึงจะตองเปนผูประเมินภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และไมมีผลประโยชนทับซอนในการประเมินสถานศึกษานั้นๆ  คณะผู
ประเมินภายนอกแตละคณะจะตองคัดเลือกผูประเมินภายนอกในคณะของตนเองจํานวนหนึ่งคนเพื่อทํา
หนาที่เปนผูประสานงาน  ทั้งน้ีจํานวนของผูประเมินภายนอกที่เขาทําการประเมินคุณภาพภายนอกใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ขึ้นอยูกับประเภท และขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี  

(๑)  สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก  หนวยประเมินตองจัดคณะผูประเมิน
ภายนอก   ซ่ึงไดรับการรับรองจาก สมศ. และจะตองเปนผูประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัยตามขนาดของสถานศึกษา  ดังน้ี 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวนผูประเมินภายนอก 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

(มีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๐๑ คน) 
๒-๔ คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๐๑ – ๓๐๐ คน) ๓-๕ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๓๐๑ – ๕๐๐ คน) ๔-๖ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๕๐๑ คนขึ้นไป) 

๕-๗ คน 
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(๒) สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย   หนวยประเมิน
ตองจัดคณะผูประเมินภายนอกซึ่งไดรับการรับรองจาก สมศ. และจะตองเปนผูประเมินภายนอกที่ความ
เชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยตามขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวนผูประเมินภายนอก 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

(มีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๓๐๑ คน) 
๒-๕ คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๓๐๑ – ๑,๐๐๐ คน) 

๓-๖ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ คน) ๔-๗ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป) 

๕-๘ คน 

หมายเหตุ   
- ขนาดของสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเปนการกําหนดตามจํานวนนักเรียนรวมทุกระดับตาม                       
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา 

- หนวยประเมินตองสํารวจจํานวนนักเรียนและการจัดกลุมเด็กในชัน้เรียนของสถานศึกษากอนลวงหนา 
เพ่ือการจัดคณะผูประเมินภายนอกเพิ่มขึ้น  ใหมีจํานวนและความรูความสามารถเพียงพอเหมาะสม     
ตอการประเมนิคุณภาพภายนอกในระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพ 

(๓) สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ                 
มีศูนยพัฒนาเด็กอยูรวมกัน ใหหนวยประเมินจัดคณะผูประเมินตามขนาดของสถานศึกษาประเภท
โรงเรียนเปนหลัก  และจัดผูประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมเติมตามขนาด
ของศูนยพัฒนาเด็ก ดังน้ี 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวนผูประเมินภายนอก (เพิ่ม) 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

(มีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๐๑ คน) 
๑-๒ คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๐๑ – ๓๐๐ คน) 

๒-๓ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๓๐๑ – ๕๐๐ คน) ๓-๔ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๕๐๑ คนขึ้นไป) 

๔-๕ คน 
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๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนสําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก เน่ืองจากผูประเมิน

ภายนอกตองตรวจสอบและคนหารองรอย หลักฐาน เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามสภาพจริง  
ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมที่ สมศ. นําเสนอสําหรับการเก็บขอมูล 
ประกอบดวยการเก็บขอมูล ๓ วิธีหลัก ดังน้ี 

๑)  การศึกษาจากเอกสาร แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก รายงานการประเมินตนเอง  รายงาน
ประจําปของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจําป  หลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการกิจกรรมตางๆ  แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก  แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพเด็ก สมุดรายงานประจําตัวเด็ก แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  บันทึกการสื่อสาร
ระหวางครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  บันทึกการเยี่ยมบาน  บันทึกการประชุมผูปกครอง  บันทึก
การประชุมกรรมการสถานศึกษา สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน  สมุดบันทึกการปฏิบัติงานเวรประจําวันของครูและ
บุคลากร  เปนตน ทั้งน้ีอาจรวมถึงปายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง  วีดีทัศน  ในการศึกษาเอกสารควร  
มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือ คณะผูประเมินภายนอกจะตองเก็บและรวบรวมขอมูลจากแหลงเอกสารอยาง
ระมัดระวังและควรศึกษาอยางมีวิจารณญาณ  มีจิตวิพากษ  และมีการเปรียบเทียบขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่นิยมใชกัน คือ การอาน เชน ศึกษาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม ปายประกาศ เปนตน ถาแหลงขอมูลเอกสาร
เปนในรูปแบบอ่ืน เชน ถาเปนแผนที่ใหเก็บขอมูลโดยการอานและการดู ถาเปนวีซีดีใหเก็บขอมูลโดยการดู
และการฟง ถาเปนเทปบันทึกเสียงใหเก็บรวบรวมขอมูลโดยการฟง เปนตน 

๒)  การสัมภาษณ  เปนวิธีการที่ผูประเมินภายนอกดําเนินการสอบถามจากบุคคลที่ เปน
กลุมเปาหมาย และบันทึกผลการสัมภาษณ บุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก เด็ก กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง   
เปนตน ถาแหลงขอมูลมีจํานวนมาก คณะผูประเมินภายนอกจะตองพิจารณาวาจะเลือกรูปแบบเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงใดจึงจะไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด ทั้งน้ีการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณมีหลาย
รูปแบบ เชน  การสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบหนึ่งตอหน่ึง   
การสัมภาษณแบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน 

๓) การสังเกต เปนวิธีเก็บขอมูลโดยตรงจากปฏิกิริยาทาทางของกลุมเปาหมายหรือเหตุการณหรือ
ปรากฏการณหรือสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมีการสัมภาษณ เชน 
แหลงขอมูลดานกายภาพของสถานศึกษา แหลงขอมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเปนการ
สังเกตการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน เปนตน  โดยแหลงขอมูลประเภทนี้ คณะผูประเมิน
ภายนอกสามารถเก็บรวบรวมไดในระยะเวลาอันสั้นในชวงของการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ทั้งน้ีกอนที่จะเขา
ทําการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  ผูประเมินภายนอกจะตองทําแบบสังเกตไวลวงหนาวาจะตองสังเกตอะไรบาง 
สังเกตที่ไหน ซ่ึงจะทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกต ทําไดรวดเร็วขึ้น  
  



 

๙๖ 
 

๔.๓  ข้ันตอนการประเมนิ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวยขั้นตอนการ

ประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ กอนการตรวจเยี่ยม ระหวางการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยมทั้ง ๓ ขั้นตอน  
มีความสําคัญและมีความเชื่อมโยงกันซึ่งจะสงผลตอการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และจะ
เปนประโยชนตอสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําไปใชพัฒนา
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดอยางตอเน่ือง ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยีย่มสถานศึกษา 
ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๑ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 ๑. ประธานคณะผูประเมินภายนอกประชุมเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการดําเนินการ  พรอมมอบหมายงานใหผูประเมิน
ภายนอกแตละคนไดรับทราบเพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะห 
SAR 
๒. คณะผูประเมินภายนอกดําเนินการวิเคราะห SAR หรือ
รายงานประจําป ตามที่ไดรับมอบหมายพรอมสรุปประเด็นการ  
พิจารณา  เพ่ือสงมอบใหเลขานุการคณะผูประเมินภายนอก
นําไปดําเนินการจัดเตรียมการประชุมเตรียมความพรอมตอไป 

๒ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและการ
ประเมิน  กําหนดตารางการปฏิบัติงาน  และมอบหมายภาระ
งานใหผูประเมินภายนอกแตละคนอยางชัดเจน  และนัดหมาย
วันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา   
 

๓ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก  

 ๑. คณะผูประเมินภายนอกแจงสถานศึกษากอนเขาประเมินไม
นอยกวา ๑ สัปดาห * 
๒. สถานศึกษารับการประสานจากคณะผูประเมินภายนอก 
เตรียมเอกสารหลักฐาน และความพรอมรับการประเมิน 

หมายเหตุ * สถานศกึษาสามารถทาํการทักทวงคณะผูประเมินภายนอก โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร    
  เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ สมศ. พิจารณาและผลการพิจารณาถือเปนขอสิ้นสุด 

  

ประธาน 
คณะผูประเมิน
ภายนอก 

เรียกประชุมเพ่ือ
มอบหมายงานให 
ผูประเมินภายนอก 

แจงสถานศึกษาเพื่อ 
เตรียมความพรอม   
รับการประเมิน 

คณะผูประเมินภายนอก
จัดการประชุมเพื่อวางแผน
เตรียมการกําหนดการ 

ตรวจเยี่ยม 



 

๙๗ 
 

ข้ันตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๑ 

คณะ 
ผูประเมิน
ภายนอก 

 

 คณ ะ ผู ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง
สถานศึกษาตามกําหนดวัน เวลาที่ไดนัดหมาย
กับสถานศึกษา ซึ่งเวลาการประเมินสถานศึกษา
หนึ่งๆ มีกําหนดระยะเวลา ๓ วัน 

๒ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 ในวันแรก คณะผูประเมินภายนอกจัดประชุม
ชี้ แ จ ง แก คณะผู บ ริ ห า ร แล ะบุ ค ล าก รขอ ง
สถานศึกษา  เ พ่ือใหทราบกระบวนการและ
วัตถุประสงคของการประเมิน รวมท้ังแจงให
ทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติตนของสถานศึกษาระหวาง
การตรวจเยี่ยมและ สถานศึกษาเตรียมเอกสาร 
หลักฐาน และความพรอมรับการประเมิน 

๓ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 ๑ .  คณะผูประเมินภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาตามขอบขายและประเด็นที่
กําหนดไว 
๒. คณะผูประเมินภายนอกนําขอคนพบหรือ
ขอมูลที่ ไดทั้ งหมดมาอภิปรายร วมกันเ พ่ือ
วิเคราะหผลการประเมิน 

๔ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 คณะผูประเมินภายนอกนําเสนอขอสังเกตดวย
วาจาตอองคประชุมของสถานศึกษา** เพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลตางๆ  และใหโอกาสสถานศึกษาชี้แจงใน
กรณีที่สถานศึกษาเห็นวาขอสังเกตยังไมถูกตอง 
ไมชัดเจนหรือไมครอบคลุมบางประเด็น แลว
สรุปผลการประเมินเพ่ือนําขอมูลไปเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 

หมายเหตุ ** ในการรับฟงผลการประเมินดวยวาจา สถานศึกษาตองจัดใหมีองคประชุมซ่ึงประกอบดวย   
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูหรือผูเลี้ยงดูเด็ก ผูชวยครูหรือผูชวย 
ผูเลี้ยงดูเด็ก ผูใหญ  บุคลากร ผูแทนศิษยเกา ผูแทนผูปกครอง ตลอดจนผูแทนชุมชน   

 
 
 
 
 

คณะผูประเมินภายนอกเดินทางไป
สถานศึกษา 

 

คณะผูประเมินภายนอกประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน

พรอมแนวทางการประเมิน 

คณะผูประเมินภายนอกดําเนินการ
ประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย 

คณะผูประเมินภายนอกเสนอ
ขอสังเกตและสรุปผลการประเมิน 



 

๙๘ 
 

ข้ันตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๑ 
คณะ 

ผูประเมิน
ภายนอก 

 ๑. คณะผูประเมินภายนอกรวมกันจัดทํา
(ร าง)รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาจากขอมูลหลักฐาน
ตางๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได ตามกรอบของ 
สมศ. 
๒ .คณะผูประเมินภายนอกเสนอ (ราง )
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกตอ
สถานศึกษาภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสุดทาย
ของการตรวจประเมินฯ เพ่ือใหสถานศึกษา
พิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมิน ฯ 
๓.สถานศึกษาไดรับ (ราง) รายงานผลการ
ประเมินและพิจารณารับรอง (ราง) รายงาน
ผลการประเมิน ภายใน ๒๐ วันนับจากวันที่
ไดรับ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวา
สถานศึกษายอมรับ (ราง) รายงานผลการ
ประเมินโดยไมมีขอโตแยง 

๒ 
สมศ. / 

คณะผูประเมิน
ภายนอก  

 ๑ . สมศ .  จัดสง (ราง) รายงานผลการ
ประเมิน ที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษา
ใหผูประเมินอภิมานภายนอกตรวจอาน 
๒. คณะผูประเมินภายนอกปรับแกรายงานผล
การประเมิน ตามขอเสนอแนะของผูประเมิน 
อภิมานภายนอก  พรอมจัดสงรายงานฉบับ
สมบูรณมายัง สมศ.  

๓ สมศ. 
 สมศ . พิจารณารับรองมาตรฐานพรอม

จัดสงสถานศึกษาและตนสังกัด 

๔ สมศ. 

 ๑.  สมศ. จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภ าพภายนอกต อ คณะ รั ฐ ม นต รี  
รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้ ง เผยแพร ร ายงานดั งกล า วต อ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
๒. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม ไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ให สมศ. จัดทําขอเสนอแนะการ
ปรับปรุ งแก ไขตอหนวยงานตนสังกัด 
เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน
เวลาที่กําหนด 

คณะผูประเมินภายนอกจัดทํา(ราง)
รายงานผลการประเมินเพ่ือสงให

สถานศึกษาพิจารณา 

สมศ. จัดสง (ราง)รายงานผลการ
ประเมินใหผูประเมินอภิมาน

ภายนอก 

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ 
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

สมศ. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประจําป 



 

๙๙ 
 

๔.๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก 
 ในระหวางและหลังการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะผูประเมินภายนอก สมศ. จะดําเนินการ
กํากับ ดูแลคุณภาพและประเมินผลงานของคณะผูประเมินภายนอก โดยอาศัยทั้งขอมูลยอนกลับจาก
สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของวาผูประเมินภายนอกไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
ตรงตามวัตถุประสงคและขอกําหนดของ สมศ. ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก 
และหนวยประเมินหรือไม นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผูประเมินภายนอกจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่คณะผูประเมินภายนอกจัดสงมายัง สมศ. 

๔.๕  การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา 
 การติดตามผลเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา ในการติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาใหพิจารณาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) หรือรายงานประจําปที่สถานศึกษาแตละแหงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  และจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยคณะผูประเมินภายนอกที่ สมศ. ใหการรับรอง รวมทั้งติดตาม สงเสริม สนับสนุน ประสาน
เชื่อมโยงกับหนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ ยังติดตามตรวจสอบและทําการวิจัยกรณีตัวอยาง
วาสถานศึกษานั้นๆ ไดใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

๑๐๑ 
 

ภาคผนวก ก 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วตัถุประสงค และอํานาจหนาที่ 

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.” 

มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ

ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ 
 มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่หลัก ดังน้ี 

(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 

(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
(๓) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
(๔) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผูประเมิน

ภายนอก รวมทั้งใหการรับรองมาตรฐาน ทั้งน้ี  ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได 

(๕) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุนให
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร
รายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

 
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหสํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายใน

ขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปน้ีดวย  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ  



 

๑๐๒ 
 

(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการของ

สํานักงาน 
(๖) มอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๗) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน และ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๐๔ 
 

ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวด ๓  การประกันคุณภาพภายนอก 
 
              ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลกัการดังตอไปน้ี 
              (๑) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              (๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความจริงและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
             (๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ 
โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศกึษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 
              (๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา   
              (๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
              (๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พันธกิจ และ
เปาหมายของสถานศึกษา 
              ขอ ๓๘  ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมนิคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
  (๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
  (๓) มาตรฐานที่วาดวยการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
  (๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมนิคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพ่ิมเติมจาก
มาตรฐานที่กาํหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกาํหนดมาตรฐานอื่นไดโดยใชความเห็นชอบของ
รัฐมนตร ี
            ขอ ๓๙  วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกใหเปนไปตามระเบยีบที่สํานักงานกําหนด 
            ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑมาตรฐานแก
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศกึษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและ
ดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมนิใหมภายในสองปนับแตวนัไดรับแจงผลการประเมินครั้งแรก 
             ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน        
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 



 

๑๐๕ 
 

             ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐ ให
สํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐาน ตัวบงชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยง 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐาน ตัวบงชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกนัคุณภาพการศึกษา 

___________________ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ  มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ    
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ และ

มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 
(ประกอบดวย ๓ 

มาตรฐาน) 

มาตรฐานตาม 
กฎกระทรวงฯ 

(ประกอบดวย ๔ 
มาตรฐาน) 

มาตรฐาน 
ศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

(ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน  
๑๔ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
(ประกอบดวย ๑๑ 

มาตรฐาน ๕๑ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ ดานคุณภาพเด็ก  
(๔ ตัวบงชี้) 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายและ
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ 
เ ด็ ก มี พัฒน าก า รด า น จิ ต ใ จ
อารมณ สังคม 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ 
เด็กไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ที่พึงประสงค 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ 
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

ดานคุณภาพผูเรียน 
(๔ มาตรฐาน)  
มาตรฐานที่ ๑ 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
มาตรฐานที่ ๒ 
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓ 
เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
มาตรฐานที่ ๔ 
เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร ด า น
สติปญญา 
 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน (๕ ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี ๑ 
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
สมวัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๒ 
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจสมวัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๓ 
เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
สมวัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๔ 
เ ด็ ก มี พั ฒ น า ก า ร ด า น
สติปญญาสมวัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๕ 
เด็กมีความพรอมศึกษาตอใน
ข้ันตอไป 
 
 
ตัวบงชี้อัตลักษณ 
(๒ ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี ๙ 
ผลการพัฒนาใหบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 
 
 



 

๑๐๘ 
 

มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 
(ประกอบดวย ๓ 

มาตรฐาน) 

มาตรฐานตาม 
กฎกระทรวงฯ 

(ประกอบดวย ๔ 
มาตรฐาน) 

มาตรฐาน 
ศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

(ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน  
๑๔ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
(ประกอบดวย ๑๑ 

มาตรฐาน ๕๑ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
(๑ ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ 
ผลการดําเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สังคมแหงความรู 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก (๕ ตัว
บงชี้)  
 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานจิตใจ 
อารมณ 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ 
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 

ดานการจัดการศึกษา 
(๑ มาตรฐาน)  
มาตรฐานที่ ๕ 
ครูปฏิ บัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 
 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน (๑ ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี ๖ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร จั ด
ประสบการณการ เ รี ยน รู 
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

การบริหารจัดการ 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
การบริหารจัดการ 
ศูนยเด็กเล็ก (๕ ตัวบงชี้) 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ 
บริหารงานอยางเปนระบบ 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ 
การบริหารจัดการบุคลากร 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ 
การจัดสภาพแวดลอมของศูนย

ดานการจัดการศึกษา 
(๒ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๖ 
ผู บ ริ ห า รปฏิ บั ติ ง านตาม
บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๗ 
แนวการจัดการศึกษา 
 
ดานการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู  

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน (๑ ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี ๗ 
ประสิทธิภาพของการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  
(๑  ตัวบงชี้) 



 

๑๐๙ 
 

มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ 
(ประกอบดวย ๓ 

มาตรฐาน) 

มาตรฐานตาม 
กฎกระทรวงฯ 

(ประกอบดวย ๔ 
มาตรฐาน) 

มาตรฐาน 
ศูนยเด็กเล็กแหงชาติ 

(ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน  
๑๔ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานการศึกษา 
ปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
(ประกอบดวย ๑๑ 

มาตรฐาน ๕๑ ตัวบงชี้) 

มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงชี้) 

เด็กเล็ก 
(ก) สภาพแวดลอมภายนอก

อาคาร 
(ข) สภ าพแ วด ล อ มภ า ย ใ น

อาคาร 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ 
มาตรการดานความปลอดภัย
ของศูนยเด็กเล็ก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ 
การสรางเครือขายและการมีสวน
รวม 
 
 

(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๙ 
สถ านศึ ก ษ า มี ก า ร ส ร า ง 
ส ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห
สถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู 
ด า น อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
สถานศึกษา (๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา 
วิ สัยทัศน และจุดเนนของ
การศึกษาปฐมวัย 
 
ดานมาตรการสงเสริม 
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๑  
การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึ กษา  เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพใหสูงข้ึน 
 

๑ ๒ . ผ ล ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาให มีคุณภาพ
ตามนโยบายกา รปฏิ รู ป
การศึกษา  
(๑) ผลการสงเสริมพัฒนา

สถานศึกษาที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

(๒) ผลการสงเสริมพัฒนา
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น 
รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสูความเปนเลิศ  
ที่ ส อ ดคล อ ง กั บ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

  การประกันคุณภาพภายใน  ดานการจัดการศึกษา 
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๘ 
สถานศึกษามีการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน (๑ ตัวบงชี้) 
๘. ประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  
(๑) ประสิทธิผลของระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึ กษาหรื อ
หน วยงานที่ มี หน าที่
กํากับดูแลสถานศึกษา 

(๒ )  พัฒนากา รขอ งกา ร
ประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตน
สังกัด 

 
 
 



 

๑๑๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

๑๑๑ 
 

ภาคผนวก ง 
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

___________________ 

การปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ โดยศึกษาประเด็นปญหาหลักในการศึกษาและ
การเรียนรูที่ยึดโยงกัน และเนนการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบ มิใชเพียงจุดใดจุดหนึ่งที่แยกจากกันตั้งแต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู เพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ
เอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู โดยการสรางครูยุคใหมที่มีความรู ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
เขามาเปนครู คณาจารย และปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพคลองตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

ในการนี้จําเปนตองมีกลไกหรือหนวยงานที่วิเคราะหปญหาของระบบการศึกษาและเรียนรู และ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ของประเทศ และเสนอแนวทางปฏิรูประบบ
อยางเปนขั้นตอน โดยกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนได 
สี่ประการหลัก ดวยกันดังน้ี 

๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู ตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและ
แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิด
ริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุมไดอยาง
เปนกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดม่ัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อ
สิทธิ์ ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ แข็งแรง เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ    
มีทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง มีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียม เสมอภาค จึงกําหนดแนวทางการปฏิรูปดังน้ี 

๑.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู 
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่ได

มาตรฐานตามเกณฑจึงควรเรงดําเนินการ ดังน้ี 
มาตรการหลัก : 
๑) จัดใหมีระบบการศึกษาเรียนรูและวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่เปนมาตรฐาน 

สามารถเทียบเคียงกันโดยใหมีการวัดผลระดับชาติในชั้นปสุดทายของแตละชวงชั้น และนําผลมาใชปรับปรุง
การเรียนการสอน สวนชั้นปที่เหลือใหเปนการวัดผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สวนในระดับอุดมศึกษาและ
การอาชีวศึกษาใหมีผลระดับชาติเม่ือจบหลักสูตร 

๒) แกปญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ดอยคุณภาพ ให
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ อยางมีประสิทธิภาพ 



 

๑๑๒ 
 

๓) สงเสริมบทบาทของครอบครัว และสรางความเขมแข็งของครอบครัว ในการพัฒนาการ
เรียนรูของบุตรหลาน ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

มาตรการ : 
๔) พัฒนาและเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยกอนเขาเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการ

ใหความรูแกพอแม ผูปกครอง รวมทั้งผูเตรียมตัวเปนพอแม เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอยางมี
คุณภาพ และมีความพรอมในการศึกษาและเรียนรูในระดับสูงขึ้น 

๕) จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและประเมินผลทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ทั้งรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา ใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งจัดบริการการศึกษาและเรียนรูดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคล
ที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษดานตางๆ 

๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทและสนับสนุน
การประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือนําผลมาใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๗) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ใหสามารถผลิตกําลังคนที่มีความรู ความสามารถ
ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เปนกําลังคนฐานความรู 
ชางเทคนิคที่มีฝมือ และนักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการทํางาน
สอดคลองกับความตองการของผูใช 

๘) ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ สนับสนุนการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจที่เปนจุดเนนตามความเชี่ยวชาญ และสรางเครือขายระหวางกัน รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสังคมการเรียนรู 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตลอดจนพัฒนาการศึกษาศิลปศาสตร (Liberal arts education) ในฐานะ
โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู กําจัดการปลอมแปลงคุณวุฒิและการซื้อปริญญาบัตร โดยมีมาตรการลงโทษทั้ง
บุคคลและสถาบันที่เกี่ยวของ 

๙) สงเสริมการอนุรักษ และใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาสากลเปน
ภาษาที่สองตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนับสนุนการเรียนรูภาษาที่สาม เชน ภาษาเพื่อนบานใน
กลุมอาเซียน ภาษาที่สนใจ เปนตน 

๑๐) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือชวยใน
การศึกษาเรียนรูทั้งในชั้นเรียนที่มีครูแนะนําและดวยตนเอง 

๑.๒ ผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู ความสามารถ 
มาตรการหลัก : 
๑) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (National Qualification Framework) เพ่ือการ

รับรองสมรรถนะ ความรู ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ / ประเภทการศึกษาโดยเฉพาะ
คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification) เพ่ือการรับรองสมรรถนะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน



 

๑๑๓ 
 

ตามมาตรฐานอาชีพและตามความตองการของผูจางงาน และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระบบการจาง
งานและกําหนดเงินเดือน / คาตอบแทนตามสมรรถนะ เพ่ือจูงใจผูเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 

มาตรการ : 
๒) จัดการศึกษาและเรียนรูอาชีวศึกษา โดยเนนการปฏิบัติในสัดสวนมากกวาทฤษฎีและ

การเรียนรูงานอาชีพ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝกงานใหมากขึ้นรวมทั้งสงเสริม
การทํางานระหวางเรียน การพัฒนาระบบสะสมหนวยการเรียนทํานองธนาคารหนวยกิต เพ่ือสงเสริมการ
เรียนควบคูกับการทํางาน 

๓) พัฒนาระบบเตรียมความพรอม และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหผูเรียนรูจัก
ตนเองและสาขาอาชีพตางๆ ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ
ความตองการ 

๔) พัฒนาหลักสูตรฐานวิชาชีพตอยอดจากการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามี
ทักษะ ความรูดานอาชีพสามารถออกไปประกอบอาชีพไดหากไมศึกษาตอ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ 

๕) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนากลุมจังหวัด และจัดหลักสูตร
อาชีวศึกษาระดับตน (ปวช. ๓ ป) ระดับกลาง (ปวส. ๒ ป) และระดับเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ปริญญาตรี  
๒ – ๓ ป) ใหมีความตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน เพ่ือผลิตกําลังคนตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยเนน
ความรวมมือกับสถานประกอบการ 

๖) สรางกลไกการวิจัยและถายทอดความรูและเทคโนโลยีระหวางภาคธุรกิจเอกชน สถาน
ประกอบ กับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

๗) กําหนดทิศทางความตองการกําลังคน และสรางระบบเครือขายความรวมมือในการผลิต
และพัฒนากําลังคนจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งสมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ / องคกรผูใชกําลังคน 
สถาบันการศึกษา / ผูผลิต 

๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา           
มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู คณาจารย            
มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑ และสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  
มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพมีขวัญกําลังใจ อยูไดอยางยั่งยืน จึงกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูป ดังน้ี 

๒.๑ การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทนและสวัสดิการ ใหสามารถดึงดูดคนเกงและดี 

มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เชน มีระบบการใหทุนการศึกษาแก
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ผูเรียนดี มีใจรักมาเรียนครู และรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเม่ือสําเร็จการศึกษา หรือจัดใหนิสิต / 
นักศึกษา ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และใหถือเปน
สวนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน 

๒) ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู 

มาตรการ : 
๓) วางแผนการผลิต การพัฒนา และการใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยาง

เปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ทั้งระดับพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ทั้งการศึกษาใน
ระบบ และการศึกษานอกระบบ 

๔) จัดระบบเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู  โดยศึกษาวิชา
ครูเพ่ิมเติมตามเกณฑที่กําหนด รวมทั้งสงเสริมใหสถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/ทองถิ่น เพ่ือเปนผูสอนและพัฒนาการเรียนรู 

๕) พัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรสําหรับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เชื่อมโยงความสามารถในการสอน และประสบการณในสถานประกอบการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ผลผลิตเชิงพาณิชย 

๒.๒ การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบและเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู  ใหเชื่อมโยงกับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
๒) เรงจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
๓) พัฒนาครู คณาจารย โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวิชาเอกใหสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ รวมทั้งใหมีระบบและมาตรการจูงใจใหครู คณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรการศึกษา  
ไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

มาตรการ : 
๔) พัฒนาคณาจารย ผูบริหาร และบุคลากรดานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาใหสามารถ

จัดการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๒.๓ การใชครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการหลัก : 
๑) คืนครูใหแกผูเรียนโดยลดภาระงานอื่นที่ไมจําเปนและจัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนให

เพียงพอ เพ่ือใหครูไดทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
๒) ปรับปรุงเกณฑกําหนดอัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนรวมดวยและจัดใหมี

จํานวนครูเพียงพอตามเกณฑและมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
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มาตรการ : 
๓) แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรการศึกษาออกจากกัน 

๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา              
ทุกระดับ/ประเภท ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืนๆ สําหรับการศึกษา
และเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ เปนตน  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ จึงกําหนด
แนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 

มาตรการหลัก : 
๑) รณรงคใหคนไทยมีนิสัยรักการอานเปนวาระแหงชาติ และสงเสริมใหมีการผลิตสื่อที่มี

คุณภาพและราคาเหมาะสม 
มาตรการ : 
๒) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานใหเอ้ือตอการศึกษาและเรียนรู 
๓) พัฒนาหองสมุดชุมชน ใหกระจายอยางทั่วถึงในลักษณะหองสมุดที่มีชีวิต 
๔) พัฒนาแหลงเรียนรูในรูปแบบอ่ืนๆที่หลากหลาย มีคุณภาพ และกระจายอยางทั่วถึง เชน 

ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร อุทยานประวัติศาสตร เปนตน เพ่ือ
เปดโอกาสการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

๕) สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นสังคมเพื่อเอ้ือตอการศึกษาและเรียนรู 
ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/ทองถิ่น เปนแหลง
เรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในชุมชน ทองถิ่น 

๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุก
ภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตลอดจนมี
การนําระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชควบคูกับการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการบริหาร
จัดการการเงินและงบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (demand side) โดยใหผูเรียนเลือกรับบริการ จึง
กําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 

๔.๑ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา  

มาตรการหลัก : 
๑) ใหมีกลไกขับเคลื่อนการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่และสถานศึกษาอยางเปนระบบตาม

ศักยภาพความพรอม 
  



 

๑๑๖ 
 

มาตรการ : 
๒) ใหมีการกระจายอํานาจตามศักยภาพความพรอม โดยมีแผนการขับเคลื่อนการกระจาย

อํานาจแบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพรอม รวมทั้งมีแผนสงเสริมเขตพื้นที่และสถานศึกษา              
ใหมีความเขมแข็งและความพรอม โดยมีเกณฑการประเมินเพ่ือจัดกลุมตามศักยภาพความพรอม 

๓) สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ และสนับสนุน
สถานศึกษาที่มีความพรอมใหสามารถบริหารจัดการไดอยางอิสระ คลองตัว เปนสถานศึกษานิติบุคคลเต็ม
รูป และในระดับอุดมศึกษาใหพัฒนาสูการเปนสถาบันของรัฐในกํากับ 

๔) พัฒนาภาวะผูนําบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใหมีแผนพัฒนาภาวะ
ผูนําตามชองทางปกติและกลไกสนับสนุนสงเสริมดวยชองทางพิเศษ มีการกําหนดคุณสมบัติ การเขาสู
ตําแหนง เสนทางความกาวหนา และระบบการจูงใจ 

๕) ปรับและพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบใหมที่เนนยุทธศาสตรเชิงวิชาการ 
โดยลดภาระงานเชิงธุรการและการสั่งการ แตเนนการใหคําปรึกษา สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ให
มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น สรางกลไกการปองกันการดําเนินการเขาสูตําแหนงโดยไมชอบธรรม 

๖) สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท โดยยึดพื้นที่เปนฐาน (area-base) 
ทั้งระดับจังหวัด กลุมจังหวัด พ้ืนที่พิเศษ เชน จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน ใหมีคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัด เพ่ือประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภท/สังกัดใหเกื้อกูลกัน 

๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใส เปนธรรม 
และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการหลัก : 
๑) ทบทวนระบบการบริหารโดยองคคณะบุคคลในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ทั้งวิธีการ

ไดมาของผูบริหาร และคณะกรรมการตางๆ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) ปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ใหสามารถบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล และสามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณคาเปนที่
ยอมรับนับถือในสังคม สรางกลไกการเขาสูตําแหนงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ : 
๓) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล ในระดับ/

ประเภทตางๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
อ่ืนๆ ใหมีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปรงใส เปน
ธรรม และตรวจสอบได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา 

๔.๓ พัฒนาการบริหารการจัดการเพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
เพ่ือใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตาง
วัฒนธรรม กําลังแรงงานและผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูที่มีคุณภาพอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิตจึงกําหนดแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี 



 

๑๑๗ 
 

มาตรการหลัก : 
๑) พัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรูที่ยืดหยุนหลากหลาย เขาถึงไดงาย มีระบบเทียบโอน

ความรูและประสบการณ เพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต กําลังแรงงานและผูสูงอายุ มีโอกาสศึกษาและเรียนรูเพ่ิมเติมตามความตองการ 

๒) จัดใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี
เปาหมายไมต่ํากวา ๑๕ ปในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมโดยเฉพาะกลุมประชาชน
กลุมผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม และระหวางหญิงและชาย 

๓) สงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสิรมการเรียนรูตลอด
ชีวิต และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรการ : 
๔) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส เชน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน เปนตน รวมทั้งการศึกษาของคณะสงฆสายสามัญ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กดอยโอกาส รวมทั้งพระและสามเณรไดรับการศึกษามากขึ้น 

๕) สงเสริมการจัดวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนพัฒนา เสริมสราง
ความเขมแข็ง และตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

๖) พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใหเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗) ปรับระบบการวัด ประเมินผลผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู และระบบการรับเขา
ศึกษาตอ ใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาทางเลือก และระบบการศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย โดยเนนการ
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น 
เพ่ือใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น จึงกําหนดแนวทางปฏิรูป ดังน้ี 

๔.๔.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ใหมากขึ้น 

มาตรการหลัก : 
๑) สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจทั้งดานภาษีและสิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือใหเอกชนเขา

มารวมจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูในทุกระดับ/ประเภทใหมากขึ้นควบคูกับการสนับสนุน
ดานวิชาการ การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร และ/หรือการอุดหนุนคาใชจายรายหัวที่เปนธรรม เพ่ือให



 

๑๑๘ 
 

มีคุณภาพมาตรฐาน และเปนการประกันความเปนธรรมใหแกผูเรียน รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานเดียวกับรัฐ 

๒) ลดบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเปนหลัก มาเปนผูกํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาตนแบบที่ดี และสงเสริม
สนับสนุน ยกยอง และขยายผล เพ่ือใหการจัดการศึกษาและเรียนรูมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐ 

มาตรการ : 
๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

การศึกษาทั้งในระดับชาติทองถิ่น 
๔) สนับสนุนการศึกษาทางเลือก และการจัดตั้งศูนยการเรียน โดยบุคคล ครอบครัว สถาน

ประกอบการ องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา องคกรชุมชน องคกรเอกชน ตามความตองการที่แตกตาง
หลากหลาย โดยใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

๕) เสริมสรางความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเอกชน และการศึกษาทางเลือก 

๖) สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว (พอแม ผูปกครอง) สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา รวมพัฒนาการศึกษาการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
แกผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบหลากหลาย โดยปรับปรุงกลไกรองรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาให
ยืดหยุนและมีความคลองตัว 

๗) สงเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูของสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม ทั้งที่เปน
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับและประเภทการศึกษา รวม
จัดการศึกษาและการเรียนรู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย 

๘) พัฒนาระบบการวัดประเมินผล การรับเขาศึกษาตอ การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน
ใหเอ้ือตอการศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

๙) สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สถาบันสังคมอื่น รวมจัดการศึกษาและการเรียนรูการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงคแกผูเรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียนมากขึ้นในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

๔.๔.๒   สงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหเขามารวมจัดและ
สนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษา ตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่นในทุกระดับ/ประเภทการศึกษามาก
ขึ้น โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ จึงกําหนดแนวทางปฏิรูป ดังน้ี 

 



 

๑๑๙ 
 

มาตรการหลัก : 
๑) สงเสริมให อปท. มีบทบาทมากขึ้นทั้งในการจัดการศึกษาและเรียนรูและการสนับสนุน

การศึกษาและเรียนรู ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่
เชื่อมโยงกับภูมิปญญา ทรัพยากร วัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของ
ชุมชน 

๒) เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะผูบริหารครู และบุคลากรการศึกษา อปท. ใหเปนมืออาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการเปน
แกนกลางในการสนับสนุนดานวิชาการ และกํากับดูแลดานคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาการ 

มาตรการ : 
๓) จัดทําแผนบูรณาการเพื่อใชเปนแผนแมบทในการบริหารจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาและกําหนดเปาหมายผูเรียนแตละระดับ/ประเภท/สังกัดใน
พ้ืนที่ 

๔) ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับพ้ืนที่              
เพ่ือกําหนดนโยบาย แผน และทิศทางการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของทองถิ่น ใหเอ้ือตอการสนับสนุน    
การจัดการศึกษาและความเปนอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและทองถิ่นจัดกลุมสถานศึกษา
ตามความพรอม 

๖) พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษาของ อปท. ทั้งกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน/หนวยงานอ่ืนในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน อปท. สรางภาคีเครือขายดวย
กันเอง 

๔.๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
มาตรการหลัก : 
๑) ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินและงบประมาณ โดยเนนอุปสงคหรือผูเรียนเปนสําคัญ 

(demand side) โดยใหผูเรียนเลือกรับบริการ 
๒) วางแผนเปนขั้นตอนและจัดระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการยุบ เลิก หรือควบรวม

สถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใหการใชทรัพยากรการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับอัตรา
การขยายตัวของประชากรที่มีแนวโนมลดลง โดยมีมาตรการชวยเหลือเพ่ือไมใหผูเรียนและครูไดรับ
ผลกระทบ 

มาตรการ : 
๓) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงความตองการและความจําเปนที่แตกตางแตละพ้ืนที่/

กลุม โดยแยกงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ และสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือเพ่ือแกไข
ปญหาหรือพัฒนาตามความจําเปนเฉพาะพื้นที่ งบประมาณ คาใชจายรายหัวสําหรับผูเรียนกลุมพิเศษ เชน 
ผูพิการ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส เปนตน จากงบประมาณปกติ 



 

๑๒๐ 
 

๔) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให อปท.จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
และเรียนรูมากขึ้น 

๕) พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาใหเปลาและทุนกูยืม เพ่ือเปนกลไกเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของประเทศ 

๖) สงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 
อยางหลากหลายจากทุกภาคสวน โดยปรับกลไกของรัฐใหเอ้ือและรองรับ 

๗) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชทรัพยากร      
เพ่ือการศึกษา 

  



 

๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๒๒ 
 

ภาคผนวก จ 
ระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA) 

___________________ 

ภายใตแนวคิดและหลักการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีน้ัน ในสวนที่หน่ึง ตองมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบขอมูลและสารสนเทศ และใชในการจัดการบริหารภายในสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุงเนนคุณภาพผูเรียน  ดวยการกําหนดวัตถุประสงค  ตั้งเปาหมาย  กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/พัฒนา และระยะเวลาพัฒนา มีการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนทั้งในดานบุคคล 
เครื่องมือและงบประมาณ รวมทั้งทําความเขาใจในแนวปฏิบัติเพ่ือสรางความชัดเจนในการดําเนินงาน 
กับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ 

และในสวนที่สองตองมีระบบการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของ
เดมมิ่ง (Plan - Do - Check - Act) เปนพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 P (Plan) วางระบบ การกําหนดวัตถุประสงค และกระบวนการดําเนินงานที่จําเปน เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธที่พึงประสงคตอผูเรียน 
 D (Do)การปฏิบัติ สถานศึกษามีการนํากระบวนการไปปฏิบัติ 
 C (Check) การตรวจสอบ สถานศึกษามีการตรวจสอบเฝาติดตามและวัดกระบวนการตลอดจน
การบรรลุผลลัพทที่พึงประสงคตอผูเรียน 
 A (Act) การพัฒนาปรับปรุง ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ 
 ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาเขามามีสวนรวมคิด  
รวมดําเนินงาน รวมตัดสินใจ (Decision-Making) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาอยางแทจริง และใชหลักการสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน 
(ปรับจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักงาน. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ                   
          ภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,                       
         ๒๕๕๓.) 
 

 

 



 

๑๒๓ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

๑๒๔ 
 

ภาคผนวก ฉ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

___________________ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา 
๓๑  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการจัดการศึกษา         
ทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๓๓  กําหนดให สภา
การศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ  พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือใหพอแม  ผูปกครอง  และผูเลี้ยง
ดูเด็ก ใชเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  และเพื่อใหสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย           
ทุกหนวยงาน ทุกสังกัด  ไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน  
เพ่ือสรางเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเติบโตและมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย เปนคนดี คนเกง 
มีความสุขและเติบโตเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตอไป 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานจําเปนจะตองมีการนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ
เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดอยูในสิ่งแวดลอมของการเรียนรูที่เหมาะสม ดังน้ันหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเปน
แนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรไปพัฒนาเด็กถูกตองเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
 

 การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ป* บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบท
สังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู     ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 

(* ๕ ป  หมายถึง  อายุ ๕ ป ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
  
  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓-๕  ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษา  เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา    
ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล  มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม       
และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล จึงกําหนดจุดหมาย         
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ ๓-๕  ป 



 

๑๒๕ 
 

๒. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 
๓. มีสุขภาพจิตดี และมีความสขุ 
๔. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
๖. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
๗. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วฒันธรรม และความเปนไทย 
๘. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัตตินเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
๑๑.  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
๑๒. มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

๑.  หลักการจัดประสบการณ     
๑.๑  จัดประสบการณการเลน และการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเน่ือง 
๑.๒  เนนเด็กเปนสําคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ ความแตกตาง ระหวางบุคคลและบริบทของ

สังคมที่เด็กอาศัยอยู 
๑.๓  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
๑.๔  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง  และเปนสวนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ 
๑.๔  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

๒  แนวการจัดประสบการณ     
๒.๑  จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวทิยาพัฒนาการ  คือเหมาะกับอายุ  วุฒิภาวะและระดบั

พัฒนาการ  เพ่ือใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒.๒  จัดประสบการณใหสอดคลองกับลกัษณะการเรยีนรูของเด็กวยัน้ี คือ เด็กไดลงมือกระทํา  เรียนรู

ผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สงัเกต สืบคน ทดลอง และคดิแกปญหาดวย
ตนเอง 

๒.๓  จัดประสบการณในรปูแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู 
๒.๔  จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม  คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนาํเสนอความคดิโดย

ผูสอนเปนผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 
๒.๕  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน  กับผูใหญภายใตสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ       

การเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุข และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ
ตางๆ กัน 



 

๑๒๖ 
 

๒.๖  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและอยูในวถิีชีวติของ
เด็ก 

๒.๗  จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

๒.๘  จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดย
ไมไดคาดการณไว 

๒.๙  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ        
การสอนการเขารวมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 

๒.๑๐ จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล              
นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

๓.  การประเมินพัฒนาการ    
๓.๑  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
๓.๒  ประเมินเด็กเปนรายบคุคลอยางสม่าํเสมอตอเน่ืองตลอดป 
๓.๓  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
๓.๔  ประเมินอยางเปนระบบ  มีการวางแผน  เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
๓.๕  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ

ดาน ไมควรใชการทดสอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศกึษา ดานการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
 
  



 

๑๒๘ 
 

ภาคผนวก ช 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศกึษา ดานการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ      ประธานกรรมการ 
 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศรี   กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒิ บณุยโสภณ    กรรมการ 
 ดร.มานิต บุญประเสริฐ      กรรมการ 
 ดร.อมรวิชช นาครทรรพ      กรรมการ 
 ดร.สิริพร บุญญานันต      กรรมการ 
 นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร     กรรมการ 
 นายสมหมาย ปาริจฉัตต      กรรมการ 
 นายอภิชาติ จีระวุฒิ      กรรมการ 
 นายสมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ      กรรมการ 
 ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศรี    ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์     กรรมการ 
 ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ   กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา     กรรมการ 
 ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย      กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สตัยารักษวทิย   กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล     กรรมการ 
 ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน     กรรมการ 
 ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ  
หมายเหตุ  
 ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช (ประธานกรรมการ) (ตั้งแตกุมภาพันธ ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔) 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน (กรรมการ) (ตั้งแตกุมภาพันธ ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช (กรรมการ) (ตั้งแตกุมภาพันธ ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔) 



 

๑๒๙ 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศกึษา 
 ศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒิ บณุยโสภณ    ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล    กรรมการ 
 นายเขมทัต สคุนธสิงห      กรรมการ 
 ดร.นงลักษณ ปานเกิดดี      กรรมการ 
 ดร.ประทีป วรีะพัฒนนิรันดร     กรรมการ 
 นายพรชัย มงคลวนิช      กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมการ 
 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพงศ น่ิมกุลรัตน    กรรมการ 
 ดร.อุทัย ดุลยเกษม       กรรมการ 
 ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดร.มานิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการ 
 ดร.ดิเรก พรสีมา       กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา วงษขมทอง   กรรมการ 
 นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานติ ์     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ กุลพิจิตร    กรรมการ 
 หมอมหลวงปริยดา ดิศกุล      กรรมการ 
 รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา     กรรมการ 
 ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย      กรรมการ 
 ผูอํานวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหตุ  

นายสมนึก พิมลเสถียร (ประธานกรรมการ) (ตั้งแตมีนาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) 
รองศาสตราจารยฉันทนา ไชยชิต (ประธานกรรมการ) (ตั้งแตมีนาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน  ตัวบงชี้ และ 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๓๑ 
 

ภาคผนวก ซ 
คณะกรรมการการพัฒนามาตรฐาน  ตัวบงชี้ และ 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก   
 

 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดดําเนินการ
การพัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกศูนยพัฒนาเด็ก  และมติคณะกรรมการ 
กพพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 

คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกศูนยพัฒนาเด็ก 
(สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒) 
 ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน   ที่ปรึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เลขา  ปยะอัจฉริยะ   ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย  วรสุดา  บุญยไวโรจน    ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย  ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.บุษบง  ตันติวงศ    กรรมการ 
 อาจารย  ดร.อรชา  ตุลานันท     กรรมการ 
 ดร.ศศิลักษณ  ขยันกิจ      กรรมการ 
 ดร.เพชรา  พิพัฒนสันติกุล     กรรมการ 
 นายนาวิน  วยิาภรณ      กรรมการ 
 รองผูอํานวยการ สมศ. (ดร.คมศร  วงษรักษา)     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมนิคุณภาพภายนอก   
ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ป)  (สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ – มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

รองศาสตราจารย  ดร.อุดมลักษณ  กุลพิจิตร   ประธานกรรมการ 
นายแพทยยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ ์    กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง   กรรมการ 
ดร.ดิเรก  พรสีมา      กรรมการ 
รองศาสตราจารย  อรุณี  วิริยะจิตรา    กรรมการ 
หมอมหลวงปริยดา  ดิศกุล     กรรมการ 
รองผูอํานวยการ สมศ. (ดร.คมศร  วงษรักษา)     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



 

๑๓๒ 
 

คณะกรรมการพัฒนาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)   
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ฉบับสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๕  - ๒๕๕๘ 
 ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน    ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย  ดร.อุดมลักษณ  กุลพิจิตร   ประธานคณะทํางาน 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จันทรจิรา  วงษขมทอง   คณะทํางาน 
 พลเรือตรีหญิงนิธินาถ  งอกงาม     คณะทํางาน 
 นางเสรณีย  แกวสกุล      คณะทํางาน 
 นางณัฐกา สุทธิธนกลู      คณะทํางาน 
 รองผูอํานวยการ สมศ.  (นายนาวิน  วยิาภรณ)   คณะทํางานและเลขานุการ 
 หัวหนากลุมงานประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑  ผูชวยเลขานุการ 
 ผูชวยหัวหนากลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑ ผูชวยเลขานุการ 
 นักวิชาการกลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑ ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๑๓๓ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
 
 
 
  



 

๑๓๔ 
 

ภาคผนวก ฌ 
คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพ่ือใหผูประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดใชเปนคูมือในการประเมินสถานศึกษาและสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางครบถวนสมบูรณ 
 เพ่ือใหการดําเนินการในการจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑของ สมศ. จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังน้ี 
  ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท     ประธานกรรมการ 
  ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย      กรรมการ 
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพงศ น่ิมกุลรัตน    กรรมการ 
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ      กรรมการ 
  รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา    กรรมการและเลขานุการ 
 

  



 

๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ฉบับสถานศกึษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 
  



 

๑๓๖ 
 

ภาคผนวก ญ 
คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ฉบับสถานศกึษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 
 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติประกอบกับการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ตองมีการพัฒนาคูมือเพ่ือใชในการดําเนินงาน ทั้งคูมือสําหรับ
สถานศึกษาที่ตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก และคูมือสําหรับผูประเมินภายนอกเพื่อใหการ
ดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยมี
รายนามดังตอไปน้ี 
  ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน    ที่ปรึกษา  
  ศาสตราจารย พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศร ี   ประธานกรรมการะดับอุดมศึกษา 
  ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท     กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารยเรณู เวชรชัตพิมล    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ เตชะดํารงคสิน   กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารยรัชตวรรณ กาญจนปญญาคม   กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารย ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง   กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร    กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.กฤติมา เหมวิภาต      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นางพวงเพ็ญ วิบลูยสวสัดิ์     กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นางทิพย นิลนพคุณ      กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  นายเอกพงษ เลาหะเทยีนสนิธุ     กรรมการระดับอุดมศึกษา 
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      ประธานกรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพงศ น่ิมกุลรัตน    กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ดร.นงลักษณ ปานเกิดดี      กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  รองศาสตราจารย ดร.กานดา พูนลาภทว ี   กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร    กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยแกวตา ขาวเหลือง    กรรมการดานการอาชีวศึกษา 



 

๑๓๗ 
 

  ดร.คมศร วงษรักษา      กรรมการดานการอาชีวศึกษา 
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา    กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ กุลพิจิตร   กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา บวรกิตตวิงศ   กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.สมชาย สังขสี      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  นางวนิดา จันทรวงศ      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  นางสุภาวดี จันทะดี      กรรมการระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร      กรรมการ 
  นายพรรษา สขุสมจิตร      กรรมการ 
  นายนาวิน วิยาภรณ      กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหนากลุมงานประเมิน สมศ.     ผูชวยเลขานุการ 
  เจาหนาที่กลุมงานประเมิน สมศ.     ผูชวยเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 

  



 

๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
คณะผูจัดทํา 

  



 

๑๓๙ 
 

ภาคผนวก ฎ 
คณะผูจัดทํา 

 
 
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน 
คณะทํางาน รองผูอํานวยการ สมศ.  (ดร.คมศร  วงษรักษา) 
   รองผูอํานวยการ สมศ.  (นายนาวิน  วยิาภรณ) 

นางมณีรัตน  จันทนา 
นางสาวภารดี    เจียรนัยกูร 
นางสาวมนัญญา  งามแสง 
นางอรนิศา เพชรผล 
นางสาวนุชจร ี ชมยินดี 

  นางสาวพรวลยั  เบญจรัตนสิริโชต ิ
นางสาวสุภาพร  ศิริฉัตร 

  นางศิริธร  เวยีนศิริ 
นางสาวนพวรรณ  สุทธศิลป 

  นางธัญชนก จอมทรักษ 
  นางสาวอมรรัตน มีพัฒน 
หมายเหตุ  

ดร.เพชรา   พิพัฒนสันติกุล  (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๓) 
นางสาวนภาภร   สงแสง  (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

จัดทําตนฉบบั    กลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑ 
   กลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒ 

ประสานการจัดพิมพ   กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา   


