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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่าง  ๆ เป็นไป
อย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็น ทรัพยากรบุคคล   
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน      
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2542 ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทน   
แก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ของคนตลอดชีวิต และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถ
เรียนรู้ ท างานได้ เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทาย ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบ
ด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤติของประเทศไทย ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ครู/
ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ  เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ     
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน พันธกิจ และลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัย   
มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มาตรา 47 
ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และกฎกระทรวงประกัน
คุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือ  
ในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ที่ดูแลเด็ก ในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่ 
2-3  ปีบริบูรณ์  ต้องเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติได้จริง  เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา เน้นที่คุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และข้อก าหนด   
ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 2 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็ก  
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1. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู           
และบุคลากร  ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อม สื่อเพ่ือการเรียนรู้  และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  

และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็ก 
 ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
• ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
• ระดับดีเลิศ   ร้อยละ 80.00 – 89.99  
• ระดับดี   ร้อยละ 70.00 – 79.99  
• ระดับปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99  
• ระดับก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ 60.00 

3. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร     
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ      
และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 มีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 สถานศึกษามีหลั กสู ตรสถานศึ กษาที่ ยื ดหยุ่ น และสอดคล้องกับหลั กสู ตรการศึ กษ าปฐมวัย   
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ             
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
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 1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ

ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

 1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

1.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจมีมุมประสบการณ์หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้  
เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ เสาะหา
ความรู้ 

 1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์         

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

 1.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

 
• มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น  
• มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง 
 

• มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
• มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ด ี
 

• หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
• มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  
• จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
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กับบริบทของสถานศึกษา 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ • มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น  
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
• มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  
• จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา  
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาบูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 

 

• มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 
•จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  
•มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  
•ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
•มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติงานส่งผลคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 

และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
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 2.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ  

ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 2.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม

ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ 
เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบเป็นต้น  

 2.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง            
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผล       
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

 
• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญัญาไม่สมดุล  
• ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ
ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง 
 

• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุล  
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ 
ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ด ี
 

• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย  
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง    
มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ดีเลิศ • จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  
•สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
•จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง    
มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
 

• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและเป็น
แบบอย่างที่ดี  
•สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
•จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
3.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ    
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์         
ที่เสี่ยงอันตราย 

3.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ

และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้ อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจกล้าพูด         
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

 3.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วน

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทายและมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
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 3.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม

ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด   
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น  งานศิ ลปะ การเคลื่ อน ไหวท่ าทางการเล่น อิสระ เป็ นต้ น  
และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย     ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย     ที่
สถานศึกษาก าหนด 
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม   ใน
การพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย            ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม    ใน
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
 

• มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถาน 
ศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม    ใน
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
• มีส่วนร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก 
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4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ให้ตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้นมาพิจารณาเป็นภาพรวมเพ่ือตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับ
คุณภาพ ดังนี้  

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(ร้อยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับปลานกลาง 
(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
• มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ชั้นเรียน 
• มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยว 
ชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล
ตรงความต้องการของครูและสถาน 
ศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ 
• การประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ชั้นเรียน 
• มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยว 
ชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลตรง
ความต้องการของครูและสถาน 
ศึกษา 
• จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย
และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียง 
พอและหลากหลาย 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับดี 
• หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอด 
คล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบริบทของท้องถิ่น 
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้น
เรียน 
• มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
• จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและ
มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับปาน
กลาง 
• มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
• มีระบบบริหารคุณภาพแต่ไม่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการ
บริหารและการจัดการอยู่ในระดับ
ก าลังพัฒนา 
• มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่
ยืดหยุ่นไม่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่นมีระบบบริหารคุณภาพแต่
ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(ร้อยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับปลานกลาง 
(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

มาตรฐานที ่1 กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง
มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน
ส่งผลคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาบูรณาการการปฏิบัติ 
งานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี
และได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(ร้อยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับปลานกลาง 
(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

มาตรฐานที ่2 การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเปน็ส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
• จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดย
ความรว่มมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องและเปน็แบบอย่างที่ดี 
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบ 
การณ์ตรงเลน่และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลง
มือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข 
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรูโ้ดยเด็กมีส่วน
ร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวธิีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนรว่มน าผลการประเมินที่ได้
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

มาตรฐานที ่2 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี
เลิศ 
• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่
ครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบ 
การณ์ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรูโ้ดยเด็กมีส่วน
ร่วมใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ด้วยวธิีการที่หลากหลายโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนรว่มน าผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจดัประสบการณแ์ละ
พัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานที ่2 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 
• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล 
• สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ 
ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลง
มือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข 
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน า
ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มาตรฐานที ่2 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง 
• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่าง
สมดุล 
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้อง 
การความสนใจและความสามารถ
ของเด็ก 
 

มาตรฐานที ่2 การจัดประสบ 
การณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา 
• จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญาไม่สมดุล 
• ไม่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างอิสระตามความต้อง 
การความสนใจและความสามารถ
ของเด็ก 
 



11 
 

ระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(ร้อยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับปลานกลาง 
(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(น้อยกว่าร้อยละ 60.00) 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพของเด็กอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
• มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดมีความ
พร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
• มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัวชุมชน
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพของเด็กอยู่
ในระดับดีเลิศ 
• มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนา
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพของเด็กอยู่ใน
ระดับดี 
• มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพของเด็กอยู่
ในระดับปานกลาง 
• มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญายังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการ
พัฒนาเด็กที่ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพของเด็ก
อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
• มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคมและสติปัญญายังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐานตัวช้ีวัดความส าเร็จวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลตามตัวชี้วัดและหลักฐาน 

มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวน 
การบริหารและการจัด 
การระดับดีเลิศ 

1.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอด 
คล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ระดับดีเลิศ 

-สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัวชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

-สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความ
พร้อมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
สามารถตรวจสอบได้ร้อยละ 
85.00  
-สถานศึกษามีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นกระบวน 
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัวชุมชนท้องถิ่น
ร้อยละ 85.00 

-ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลัก 
สูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2561  
-การท าแผนการจัดประสบการณ์ 

-หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
-เอกสารสรุปผลการน าหลัก 
สูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-เอกสารประเมินหลังการจัด
ประสบการณ์ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวน 
การบริหารและการ
จัดการระดับดีเลิศ 

1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียนระดับดีเลิศ 

-สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการเรียนการสอน
หรือจัดครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการ 
ศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับ
ชั้นเรียน 
 

-สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการเรียนการสอน
ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัย
อย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
ร้อยละ 87.00  
 

-ข้อมูลจากวุฒิการศึกษาของครู 
-เกียรติบัตรการอบรม/สัมมนา 
-ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ 

-เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของ
คร ู
-เอกสารสรุปการค าสั่งแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ 
-เอกสารสรุปการอบรม/สัมมนา 
ของครู 

 1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ระดับดีเลิศ 

-พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษามทีักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมี
ปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

-ครูร้อยละ 88.00ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ออกแบบหลัก 
สูตรสถานศึกษามีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กใช้
ประสบการณ์ส าคัญในการออก 
แบบการจัดกิจกรรม 
-ครูร้อยละ 88.00 มีการสังเกต 
และประเมินพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคล 
-ครูร้อยละ 88.00 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

-ข้อมูลจากเกียรติบัตรเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 
-สมุดปฏิบัติงานครู 
-แบบประเมินพัฒนาการนักเรียน 
-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

-เอกสารสรุปการเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 
-เอกสารสรุปการปฏิบัติงานครู 
-เอกสารสรุปการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
-เอกสารสรุปบันทึกการเยี่ยม
บ้านเป็นรูปเล่ม 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวน 
การบริหารและการ
จัดการระดับดีเลิศ 

1.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอระดับ 
ดีเลิศ 

-สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
มีมุมประสบการณ์หลากหลาย 
มีสื่อการเรียนรู้เช่นของเล่น
หนังสือนิทานสื่อจากธรรมชาติสื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอดปีนป่ายสื่อ
เทคโนโลยีสื่อเพ่ือการสืบเสาะหา
ความรู้ 

-ครูและนักเรียนร้อยละ 85.00 
มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงความปลอดภัย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 
 

-ข้อมูลจากสภาพจริงสิ่งแวดล้อม
ภายในบริเวณโรงเรียน 
-สภาพจริงการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 
-ภาพถ่ายสถานแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 

-เอกสารสรุปภาพบรรยากาศ
การจัดสภาพแวดลิ้มภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้อง 
เรียน 
 

 1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียน 
รู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 
ระดับดีเลิศ 

-สถานศึกษาอ านวยความสะดวก
และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู 

-ครูร้อยละ 85.00ได้รับการ
อ านวยความสะดวกและให้ 
บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์แก่นักเรียน 

-สัมภาษณ์ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
-แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ 
การ/ห้องสมุด 

-บันทึกการสัมภาษณ์ 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
-สรุปบันทึกการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการและห้องสมุด 

 

 

 

 

 



15 
 

มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่1 กระบวน 
การบริหารและการ
จัดการระดับดีเลิศ 

1.6 มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับดี
เลิศ 

-สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการ 
ศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนิน 
การตามแผนมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี
น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

-สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีได้รับความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 
-มีการประเมินผลและตรวจ 
สอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนินการอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
-จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดปี
การศึกษาละ 1ครั้ง 

-ข้อมูลจากหลักสูตรสถานศึกษา 
-ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
-การนิเทศภายในสถานศึกษาปี
ละ 4ครัง้ 
-รายงานการประเมินตนเอง 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-ปฏิทินปฏิบัติงาน 
-ปฏิทินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
-รายงานการตรวจประเมิน
ตนเอง SAR 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่สถานศึกษา
ก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่2 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญระดับดีเลิศ 

2.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพระดับ
ดีเลิศ 

-ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นราย 
บุคคลจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้าน
อารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้าน
สติปัญญาไม่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

-ครูร้อยละ 84.00 วิเคราะห์ข้อมูล
เดก็เป็นรายบุคคลจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษาโดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้าน
อารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้าน
สติปัญญา 

-แผนการจัดประสบการณ์ 
-แบบบันทึกการประเมินพัฒนา 
การทั้ง 4 ด้าน 
-ข้อมูลจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์เด็ก 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
และวันส าคัญแห่งชาติ 
-กิจกรรมพัฒนาความสามารถ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
-งานตรวจสุขภาพฟันและรับ
ฟลูออไรด์ 

-สรุปการตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
-สรุปข้อมูลจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์เด็ก 
-สรุปผลกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและกิจกรรมวันส าคัญ
แห่งชาติ 
-สรุปผลกิจกรรมพัฒนาความ 
สามารถพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
-สรุปผลงานตรวจสุขภาพฟัน
และรับฟลูออไรด์ 

มาตรฐานที ่2 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญระดับดีเลิศ 

2.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุขระดับ 
ดีเลิศ 

-ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลอืก
ท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความตอ้งการ
ความสนใจความสามารถตอบสนองต่อ
วิธีการเรยีนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหลง่เรียนรู้ที่
หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรยีนรูล้งมือ
กระท าด้วยตนเอง 

-ครูร้อยละ 83.00 จัดประสบ 
การณเ์ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิให้
เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการความสนใจความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเลน่
เรียนรูล้งมือกระท าด้วยตนเอง 

- การตรวจแผนการจัดประสบ 
การณ์ 
-การนิเทศการสอน 
-ข้อมูลการบันทึกจากการ
สังเกตการเล่นกิจกรรม 6 หลัก
เสรี 
 

-สรุปผลการตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-สรุปผลการนิเทศการสอน 
-สรุปผลการเล่นกิจกรรม 6 
หลักเสรี 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่2 
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญระดับดีเลิศ 

2.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโน 
โลยีที่เหมาะสมกับวัยระดับ 
ดีเลิศ 

-ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศ
ถ่ายเทปลอดภัยมีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็กพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเช่น
ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ 
-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ 
สมกับช่วงอายุระยะความสนใจและ
วิถีการเรียนรู้ของเด็กเช่นกล้อง
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อของเล่นที่กระตุ้น
ให้คิดและหาค าตอบ 

-ครูร้อยละ 85.00 จัดห้องเรียน
ให้สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัย
มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กพ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบ 
การณ์และการจัดกิจกรรมโดย
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพ 
แวดล้อมในห้องเรียน 
-ครูร้อยละ 85.00ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก 

-ข้อมูลแบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
-จัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียน 
รู้ 
-ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับวัย 
-โครงการสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน 
-โครงการจัดท าสื่อและอุปกรณ์ 

-สรุปผลแบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
-สรุปโครงการสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน 
-สรุปโครงการจัดท าสื่อและ
อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ระดับดีเลิศ 

-ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่
ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและ
น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

-ครูร้อยละ 85.00 ประเมินพัฒนา 
การเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวนัด้วยเคร่ืองมือและวิธ ี
การที่หลากหลาย 
-ครูร้อยละ 85.00 วิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูป้กครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมและน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพฒันาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจดัประสบการณ์ที่
มีประสทิธิภาพ 

-ข้อมูลแบบบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ 
-การนิเทศการสอน 
-การสังเกตและสัมภาษณ์ 
-ข้อมูลจากการบันทึกรายงาน
ผลการเรียนรู้ 
-การตรวจผลงานนักเรียน 
-ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 

-สรุปผลการตรวจแผนการจัด
ประสบการณ์ 
-แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
-แบบบันทึกรายงานผลการ
เรียนรู้ 
-ผลงานนักเรียน 
-สรุปการประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพ
ของเด็กระดับดีเลิศ 

3.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ระดับดีเลิศ 

-เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ดีดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและระวัง
ภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 

-เด็กร้อยละ 87.00 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
 

-ข้อมูลจากการชั่งน้ าหนักวัดส่วน 
สูงของนักเรียน 
-ข้อมูลจากการบันทึกสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพละศึกษา 
-ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพของ
เด็ก 
-ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกต
การเคลื่อนไหวการทรงตัว 
การประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน 
ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย 
-ข้อมูลการบันทึกการสังเกตการมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
-ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กในการหลีกเลี่ยงสภาวะ
เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและระวัง
ภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อม 

- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- สรุปผลเกี่ยวกับพัฒนาด้าน
ร่างกายของเด็ก 
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพรายบุคคล 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แบบบันทึกการดื่มนม 
- งานตรวจสุขภาพฟันและ
การรับฟลูออไรด์ในระดับ
ปฐมวัย 
- สรุปการด าเนินงานกิจกรรม
หน้าเสาธง 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญแห่งชาติ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพ
ของเด็กระดับดีเลิศ 

3.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ระดับดีเลิศ 

-เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย
ยอมรับและพอใจในความ 
สามารถและผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนมีจิตส านึกและมีความ
ค่านิยมท่ีดีกล้าพูดกล้าแสดง 
ออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพ
สิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอด
กลั้นซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 

-เด็กร้อยละ 86.00 มีพัฒนา 
การด้านอารมณ์จิตใจควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

- ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กด้านอารมณ์
และจิตใจ 
- ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมตามมุมเสรี 
- ข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
 

- แบบสรุปผลการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กด้านอารมณ์
และจิตใจ 
- แบบบันทึกกิจกรรมเสรี 
- กิจกรรมการพัฒนาความ 
สามารถพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และวันส าคัญแห่งชาติ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพ
ของเด็กระดับดีเลิศ 

3.3 มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมระดับดี
เลิศ 

-เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย
ในตนเองประหยัดและพอเพียง
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียนมีมารยาท
มีวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การ
ยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เช่นความคิดพฤติกรรมพ้ืนฐาน
ครอบครัวเชื้อชาติศาสนา
วัฒนธรรมเป็นต้นเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 
 

-เด็กร้อยละ 85.00 มีพัฒนา 
การด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

- ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กด้านสังคม/การ
ช่วยเหลือตนเอง/การเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 
- ข้อมูลจากแบบประเมินพัฒนา 
การ 
- ข้อมูลที่ได้จากแผนการจัด
ประสบการณ์ 
- ข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
ระดับปฐมวัย 

- สรุปผลการสังเกตเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก 
- สรุปผลแบบประเมินพัฒนา 
การ 
- สรุปผลการบันทึกแผนการจัด
ประสบการณ์ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และวันส าคัญแห่งชาติ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการได้มาของ 
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

มาตรฐานที ่3 คุณภาพ
ของเด็กระดับดีเลิศ 

3.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ระดับดีเลิศ 

-เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบ
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอดการคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้
สร้างสรรค์ผลงานตามความ 
คิดและจินตนาการเช่นงาน
ศิลปะการเคลื่อนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเช่นแว่นขยาย
แม่เหล็กกล้องดิจิตอลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

-เด็กร้อยละ 85.00 มีพัฒนา 
การด้านสติปัญญาสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 
 

- ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเด็ก
พฤติกรรมเด็กด้านการสื่อสาร 
- ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- ข้อมูลจากแผนการจัดประสบ 
การณ์ 
- ข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
ระดับปฐมวัย 

- สรุปผลการสังเกตเด็กด้าน
การสื่อสาร 
- สรุปผลแบบประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- สรุปผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก ศพด. 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
 


