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ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๑ 

คุณภาพของ
เด็ก หรือดาน
อื่นตามช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

ความเหมาะสม  เปนไปได 
พิจารณาจากกากําหนดเปาหมาย / เกณฑในการ
พัฒนาเด็กท่ีสอดคลองกับบริบทและสภาพจริง
ของเด็ก 

๑. ศึกษาเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ 
• ประกาศมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมาย 

• แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

• แผนปฏิบัติการประจําป : โครงการ/กิจกรรม 

• รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

• รายงานผลการเปรียบเทียบพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน
ของเด็กปฐมวัย 

• สารสนเทศขอมูลการคัดกรองเด็กเปนรายบุคคล 

• โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็กท่ี
มีพัฒนาการลาชาหรือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

• มีเอกสารแสดงนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดีใน
แตละดาน 

• แบบประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (อบ.) 
• แบบบันทึกการทํากิจกรรมของเด็กปฐมวัย เชน 

การช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง ลางมือ ตรวจสุขภาพ 
ฯลฯ 

• ภาพถายกิจกรรม 

• วีดีทัศนผลงานเด็ก 

• แฟมสะสมผลงานเด็กรายบุคคล  
• ผลงานนักเรียน/นวัตกรรมของเด็ก เชน  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแล ความปลอดภัยของตนเองได 
      - เด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
      - เด็กเคล่ือนไหวคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี เคล่ือนไหวรางกายได
อยางคลองแคลว มีการประสานสัมพันธของ  
กลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และมีความสามารถ
ในการใชกลามเนื้อเล็กประสานสัมพันธระหวางมอื
กับตาไดตามวัย และปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนเปน
นิสัย 

       - เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน ไดแก ลาง
มือกอนรบัประทานอาหาร และหลังเขาหองน้ํา 
แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษา
สุขอนามัยของตนเอง  รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนไดเหมาะสมตามวัย และปฏิบัติจนเปน
นิสัย  

       - เด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
บอกโทษของส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมาได ปฏิเสธ  

ความเช่ือถือได 
พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมิน
คุณภาพเด็ก กับผลการตรวจสอบจากสภาพจริง
หรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลาย
แหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผลการตัดสินวาสอดคลองกันมาก
นอยเพียงใด อันสะทอนความเช่ือถือไดของผล
การประเมิน (ท้ังนี้ กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับ
คุณภาพผลการประเมินแตกตางกันไมเกิน ๑ 
ระดับ ถือวาสอดคลอง) 
ประสิทธิผล 

พิจารณาจากพัฒนาการเด็ก ๔ ดาน ไดแก 
พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ 
จิตใจ พัฒนาการสังคม พัฒนากรดานสติปญญา 
ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน และบริบทของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเด็กมีพัฒนาการดีข้ึน  

 

 

สวนท่ี ๑ การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๓ 
 
ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๑ 

คุณภาพของ
เด็ก หรือ
ดานอื่นตาม
ช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

เมื่อเทียบระหวางปการศึกษา หรือสามารถรักษา
ระดับคุณภาพท่ีสูงอยูแลวใหอยูในระดับใกลเคียง
กับปกอน หรือสามารถลดสัดสวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการลาชา หรือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
รวมถึงการมีนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี โดย
พิจารณาจาก แนวคิด วิธีการหรือกิจกรรมท่ี
สรางสรรคใหมๆ สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงในการแกไขปญหา หรือมีพัฒนาการ
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง เปนท่ีพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย 

ส่ิงประดิษฐ ภาพวาด ภาพปะติด งานปน  
• คําส่ังตางๆท่ีเกี่ยวของ  
• หนังสือเชิญตางๆ เชน ผูปกครอง ผูนําชุมชน 

ฯลฯ 

๒. การสังเกต 

• พฤติกรรมเด็กในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

• สังเกตการณจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมของครู 
• สังเกตการตอบคําถามของเด็ก 

• ผลงานและช้ินงานของเด็ก 

สังเกตการใชส่ือเทคโนโลยีของเด็ก 

      ๓. การสัมภาษณ (แบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ) 
• เด็ก 

• ครู 
• ผูบริหาร 

• คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

• ผูปกครอง 

• ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา และ 
หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค  
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติดไดดวย 
ตนเอง และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจน 
เปนนิสัย         
- พอแมผูปกครอง ชุมชน และทุก 
ฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ 
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก 
๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณได 
- เด็กราเริง แจมใส แสดงอารมณ ไดเหมาะสม รูจักยับยั้ง
ช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น  
- เด็กมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กลาพูด 
กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิสิทธิ รูหนาท่ี
รับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตยสุจริต 
- เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ช่ืน
ชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
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ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอย

หลักฐานเชิงประจักษ 
มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๑ 

คุณภาพของ
เด็ก หรือดาน
อื่นตามช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

  ๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
- เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
- เด็กมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
- เด็กมีสวนรวม ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในและนอกหองหองเรียน 
- เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารา
วะกับผูใหญ 
- เด็กยอมรบัหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
- เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความ
รุนแรง 
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรูได 
- เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามคนหาคําตอบ 
- เด็กอานนิทานและเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 
- เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได 
- เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ
เคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ 
    - เด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความความรู 
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ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอย
หลักฐานเชิงประจักษ 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๒
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

ความเปนระบบ 

พิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องยั่งยืน 
โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

๑. ศึกษาเอกสาร 

• แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

• แผนปฎิบัติการประจําป 
• รายงานโครงการ/กิจกรรม 

• หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย 

• รายงานการใชหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

• รายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

• สารสนเทศของสถานศึกษา 

• รายงานการพัฒนาความรู
ความสามารถของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

• รายงานการรับและใช
งบประมาณ 

• ทะเบียนส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู 

• ภาพถายกิจกรรม 

• ID Plan ของคร ู

• รายงานผลการพัฒนาตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน 
   - มีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหความตองการจําเปน
ของสถานศึกษาและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
   - หลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวน ยืดหยุน 
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน 
ผานเกณฑการประเมินกอน-ระหวาง และหลังการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช 
   - สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณท่ีเนนการเตรียม
ความพรอมดวยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เชน การสอนแบบ
โครงการ สะเต็มศึกษา การพัฒนากระบวนการคิด การสอนท่ี
เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน 
   - สถานศึกษาสงเสริมการจัดประสบการณท่ีไมเรงรัดวิชาการ  
เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความ
ตองการและความแตกตางของเด็กปกติ เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ 
และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน 
๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
   - สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 

ความเช่ือถือได 
พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินท่ี
สถานศึกษาประเมินตนเอง  กับผลการตรวจสอบจาก
สภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลาย
แหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมากนอย
เพียงใด อันสะทอนความเช่ือถือไดของผลการประเมิน 
(ท้ังนี้กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับคุณภาพผลการประเมิน
แตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับถือวาสอดคลอง) 
ประสิทธิผล 

พิจารณาจากผลการบริหารและการจัดการของผูบรหิาร
สถานศึกษาในดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนวยงานท่ี
สังกัด การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพื่อความ
ปลอดภัย การจัดการเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู                    

 

 



๖ 
 

ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๒
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

ความเปนระบบ 

พิจารณาจากกระบวนการดําเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องยั่งยืน 
โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

• คําส่ังตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน แตงต้ัง
คณะกรรมการผูประเมินภายใน
สถานศึกษา   

• หนังสือเชิญตางๆ เชน ผูปกครอง 
ผูนําชุมชน ฯลฯ  

• รายงานการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

• ผลงานครู/นวัตกรรมของคร/ูเปน
แบบอยางท่ีดี 

 ๒. สังเกต 

• สภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริบท
ท่ัวไปของสถานศึกษา 

• หองเรียนและหองปฏิบัติการตางๆ 

• ระบบความปลอดภัยในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียน 

๓. สัมภาษณ 
• เด็ก 

• ครู 
• ผูบริหาร 

• ผูปกครอง 

• ผูเกี่ยวของ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  - สถานศึกษาจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับช้ันเรียน 
๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัด
ประสบการณ 
  - สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 
   - สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   - สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหใชประสบการณ
สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ
เด็กและครอบครัว 
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ 
   - สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรมมือรวมใจ 
    
 

ความเช่ือถือได 
พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมินท่ี
สถานศึกษาประเมินตนเอง  กับผลการตรวจสอบจาก
สภาพจริงหรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลาย
แหลง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมากนอย
เพียงใด อันสะทอนความเช่ือถือไดของผลการประเมิน 
(ท้ังนี้กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับคุณภาพผลการประเมิน
แตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับถือวาสอดคลอง) 
ประสิทธิผล 

พิจารณาจากผลการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนวยงานท่ี
สังกัด การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพื่อความ
ปลอดภัย การจัดการเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู                    

 

 



๗ 
 

ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

การสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัวและ
ชุมชน รวมถึงการมีนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี 
โดยพิจารณาจากแนวคิด วิธีการ หรือกิจกรรมท่ี
สรางสรรคใหมๆ สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงในการแกไขปญหา หรือพัฒนาดาน
บริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาเดิม โดยสงผลตอการยกระดับคุณภาพเด็ก 

 - สถานศึกษาจัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู 
เชน ของเลน หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุด 
ลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู 
๒.๕ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนนุการจัดประสบการณสําหรับครู 
  - สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและใหบริการส่ือเทคโนโลยี 
สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
และพัฒนาครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี
สวนรวม 
- สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณท่ี
สถานศึกษากําหนด 
- สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน 
- สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 
 

 

 



๘ 
 
ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ 

มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๓ 

ดานการจัด
ประสบการณ
ท่ีเนนเด็กเปน
สําคัญ หรือ
ดานอื่นตาม
ช่ือท่ี
สถานศึกษา
กําหนด 

ความเปนระบบ 

        พิจารณาจากกระบวนการดานการจัด
ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ เพื่อเด็ก
ปฐมวัย ในดานการดูแลและพัฒนาเด็กอยางรอบ
ดาน การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและดูแล
สุขภาพ การสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 
ภาษาและการส่ือสาร การสงเสริมพัฒนาการดาน
อารมณ จิตใจ สังคม ปลูกฝงคุณธรรมและความ
เปนพลเมืองดี  การสงเสริมเด็กในระยะเปล่ียน
ผานใหปรับตัวสูการเช่ือมตอในช้ันถัดไป 

๑. ศึกษาเอกสาร 

• แผนการจัดประสบการณสําคัญ 

• แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

• แผนปฎิบัติการประจําป 
• โครงการ/กิจรรมท่ีสงเสริมเด็กในระยะ

เปล่ียนผาน 

• หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

• วิเคราะหหลักสูตรปฐมวัย 

• การวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล 

• เครื่องมือการประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ 
ดานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

• ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ
สําคัญ 

• แบบ อบ. ๑,๒,๓ 
• แบบรายงานพัฒนาการเด็ก 

• คําส่ังตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

 

  
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
- ครวูิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลและนําผลจากการ
วิเคราะหมาใชในการออกแบบการจัดประสบการณ 
- ครนูําผลการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ในหลักสูตรสถานศึกษามากําหนดเปนหนวยการเรียนรู และ
จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 
๖ กิจกรรม 
- ครจัูดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเต็มศักยภาพ
ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งโดยความรวมมือของ
พอแมผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของ 
๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและ
ปฏิบัติอยางมีความสุข 
- ครูจัดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็ก
มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ 
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ 

 

 

 



๙ 
 
ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๓ 

ดานการจัด
ประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสําคัญ หรือดานอืน่
ตามช่ือท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

ความเช่ือถือได 
        พิจารณาจากกระบวนการและผลการประเมิน
ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก การดูแลและ
พัฒนา การจัดประสบการณเรียนรูและการเลนของ
ครู/ผูดูแลเด็กกับผลการตรวจสอบจากสภาพจริง
หรือหลักฐานเชิงประจักษ โดยใชขอมูลหลายแหลง 
ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แลวพิจารณาความ
สอดคลองของผลการตัดสิน วาสอดคลองกันมาก
นอยเพียงใด อันสะทอนความเช่ือถือไดของผลการ
ประเมิน (ท้ังนี้ กําหนดเงื่อนไขวา ถาระดับคุณภาพ
ผลการประเมินแตกตางกันไมเกิน ๑ ระดับ ถือวา
สอดคลอง) 
 

• หนังสือเชิญตางๆ เชน ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ฯลฯ  

• เอกสารแสดงนวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี 

• ภาพถาย 

๒. สังเกต 

• การจัดประสบการณสําคัญ 

• สภาพหองเรียน 

• ผลงานเด็ก 

• มุมประสบการณ 
• พฤติกรรมการจัดประสบการณของครู 
• พฤติกรรมเด็ก 

• สภาพแวดลอมท่ัวไปภายในโรงเรียน 
 

๓. สัมภาษณ 
• เด็ก 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ผูบริหาร 

• ผูปกครอง 

• ชุมชน 

• ผูเกี่ยวของ  

วิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ 
กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใช
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
- ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท 
ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี
สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 
-ครกูิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมในการจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ  
การดูแลตนไม เปนตน 
- ครูใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก 
เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการ
เรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนท่ีกระตุนใหคิด
และหาคําตอบ  
 

  
 

 

 

 



๑๐ 
 
ความเช่ือมโยงระหวางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับระดับปฐมวัย  

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ดาน แนวทางพิจารณา แนวทางการเก็บขอมูลรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ มาตรฐาน /ประเด็นพิจารณา 

ดานท่ี ๓ 

ดานการจัดประสบการณ
ท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ หรือ
ดานอื่นตามช่ือท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ประสิทธิผล 

     พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของครู/ผูดูแล
เด็กดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กซึ่ง
ครอบคลุมในดานการดูแลและพัฒนา การจัด
ประสบการณการเรียนรูและการเลน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด รวมถึงการมี
นวัตกรรม/เปนแบบอยางท่ีดี โดยพิจารณาจาก 
แนวคิด วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีสรางสรรคใหมๆ 
สามารถนํามาใชเพื่อปรับปรุง เปล่ียนแปลงใน
การแกไขปญหา หรือพัฒนาดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่น
ได 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก 
- ครูประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ 
- ครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม 
และนําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัด
ประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ ๑  
คุณภาพ 
ของเด็ก 

ยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด มีความ
พรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ /กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 
 มีสวนรวมของพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ดานที่ ๑ 
คุณภาพ
ของเด็ก
หรือดานอื่น
ตามช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

ดีเยี่ยม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
คุณภาพของเด็กไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนดครบถวน เด็กมี
พัฒนาการดีข้ึนอยางตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย และมีนวัตกรรมหรือเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีเลิศ  มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ /กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอยาง
เปนระบบและตอเน่ือง 

ดีมาก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
คุณภาพของเด็กไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนดครบถวน เด็กมี
พัฒนาการดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

ดี  มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ดี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
คุณภาพของเด็กไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนดครบถวน 

ปานกลาง  มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
 มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ /กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กท่ียังไม
บรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

พอใช สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
คุณภาพของเด็กไดอยางเหมาะสม เปนไปได กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได เปนไปตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด แตไมครบถวยใน
บางประเด็น 

กําลังพัฒนา  มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ปรับปรุง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมสามารถดําเนินงานตาม
มาตรฐานดานคุณภาพของเด็กไดตามเกณฑเปนสวนใหญ 

 

 



๑๒ 
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ยอดเยี่ยม  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
ทองถ่ิน 
 จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการสงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณท่ีสงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรง
ความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการ
เรียนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย 
 ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบรบิท
ของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
เหมาะสมและตอเน่ือง มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงาน
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการ
การปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวมจนเปนแบบอยางท่ีดีและไดรับการยอมรับจากชุมชน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดานที่ ๒ ดาน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

ดีเยี่ยม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีเปนระบบ ตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กป,มวัยกําหนด กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได 
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย มีนวัตกรรมหรือเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศึกษาอ่ืนได 
และสงผลตอการยกระดับคุณภาพเด็ก 
 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ดีเลิศ  มกีารประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
 จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการสงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ี
สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและ
สถานศึกษา  
 จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง
เพียงพอและหลากหลาย 
 ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ
ตอเน่ือง มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปด
โอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

ดานที่ ๒ ดาน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

ดีมาก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีเปนระบบ ตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได 
กระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
และสงผลตอการยกระดับคุณภาพเด็ก 
 

ดี  มหีลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
 จัดครูใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 มีการสงเสริมใหครูมคีวามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ี
สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล  
 จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยาง
เพียงพอและหลากหลาย 
 ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

ดี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ ตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได สงผลตอ
การยกระดับคุณภาพเด็ก 
 

 



๑๔ 
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

ดี  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และเปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  

ดานที่ ๒ ดาน
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 
หรือดานอื่น
ตามช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

  

ปานกลาง  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
 มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

พอใช สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเปนระบบ ตาม
เกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด กระบวนการ
และผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได แตไม
ครบถวนในบางประเด็น 

กําลังพัฒนา  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
 มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

ปรับปรุง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมสามารถดําเนินงานตาม
มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดตามเกณฑเปนสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ ๓ การจัด
ประสบการณ
ที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ 

ยอดเยี่ยม  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ
โดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ และเปนแบบอยางท่ีดี 
 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏบิัติ
กิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมี
ความสุข 
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการ
ประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดานที่ ๓ ดาน
การจัด
ประสบการณ
ที่เนนเด็กเปน
สําคัญ หรือ
ดานอื่นตาม
ช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

ดีเยี่ยม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ท่ีเปนระบบ 
ตามเกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือ
ได กระบวนการจัดประสบการณเรียนรูและการเลน
พัฒนาการอยางตอเน่ือง เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย มี
นวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีใหกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยศึกษาอ่ืนได และสงผลตอการยกระดับคุณภาพ
เด็ก 

ดีเลิศ  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ
โดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ  
 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏบิัติ
กิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมี
ความสุข 
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการ
ประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดีมาก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ท่ีเปนระบบ 
ตามเกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือ
ได กระบวนการจัดประสบการณเรียนรูและการเลน
พัฒนาการอยางตอเน่ือง สงผลตอการยกระดับคุณภาพ
เด็ก 



 
 

เรียบเรียง โดย นางเสมา  บุงทอง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.ขอนแกน  
 

ระดับการประเมินคุณภาพ / ระดับปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
เกณฑการประเมิน ดาน ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

มาตรฐาน    
 ที่ ๓ การจัด
ประสบการณ
ที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ 

ดี  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ
ของเด็กเปนรายบุคคล 
 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏบิัติ
กิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมี
ความสุข 
 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการ
ประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดานที่ ๓ ดาน
การจัด
ประสบการณ
ที่เนนเด็กเปน
สําคัญ หรอื
ดานอื่นตาม
ช่ือที่
สถานศึกษา
กําหนด 

ดี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ท่ีเปนระบบ 
ตามเกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือ
ได สงผลตอการยกระดับคุณภาพเด็ก 

ปานกลาง  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล  
 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏบิัติ
กิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจ และ
ความสามารถของเด็ก 

พอใช สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินงานตามมาตรฐานดาน
การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ท่ีเปนระบบ 
ตามเกณฑท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือ
ได แตไมครบถวนในบางประเด็น 

กําลังพัฒนา  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาไมสมดุล  
 ไมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
กิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจ และ
ความสามารถของเด็ก 

ปรับปรุง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมสามารถดําเนินงานตาม
มาตรฐานดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
ไดตามเกณฑเปนสวนใหญ 



๑๗ 
 

 

 
การประเมินความโดดเดน เปนการประเมินเพื่อสงเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเปนท่ียอมรับในระดับทองถ่ิน/      
ภูมิภาค (C1) ระดับชาติ (C2) และระดับนานาชาติ(C3)  
 

มิติคุณภาพท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถขอรับการประเมินความโดเดน ดังนี้ 
 

มิติคุณภาพ คําอธิบาย 
๑. ดานพื้นฐานสําคัญ พัฒนาการดานทักษะภาษาและการส่ือสาร 
๒. ดานนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  การสรางสรรคนวัตกรรม การศึกษาวิจัย การประยุกตองคความรูดานปฐมวัยและพัฒนามาสูกระบวนการจัด

ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่องจนเกิดผลดีอยางยิ่งตอคุณภาพ
เด็กปฐมวัย และสามารถถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาเปนตนแบบ หรือเปนแบบอยางไดชัดเจน 

๓. ดานชุมชนแหงการเรียนรู                
(Learning Communities) 

การท่ีผูบริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน พอแม ผูปกครอง ชุมชน นักวิชาการ และผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีเวที 
และพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนองคความรู และประสบการณ ท้ังการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมท่ีดีงามจากชุมชนและสังคมสูการสรางและพัฒนาแนวทางการพฒันาเด็กปฐมวัยรวมกัน 

๔. ดานสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูและการเลน 

การสราง การจัด หรือจัดการ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา คุณภาพการเรียนรูของเด็ก ซึ่งกอใหเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูและการเลนท่ีมีความหมายและมีประสิทธิภาพตอเด็กปฐมวัย 

๕. ดานการพัฒนาศักยภาพเด็กรายบุคคล ท้ังเด็ก
ท่ัวไปและเด็กพิเศษ 

การพัฒนาระบบและวิธีการสงเสริมศักยภาพเด็กรายบุคคลท่ีมีคุณภาพ ต้ังแตการคัดกรอง การสงเสริมศักยภาพ
เด็กรายบุคคล การประเมินพัฒนาการ การใหความชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

๖. ดานอื่นๆ การพัฒนาตามเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การประเมินความโดดเดน การศึกษาปฐมวัย 



๑๘ 
 

การเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑๑ มาตรฐาน ๕๕ ตัวบงช้ี ๓ มาตรฐาน ๑๔ ประเด็นพิจารณา 

  มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
  มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
  มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
  มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก (๔ ประเด็นพิจารณา) 
     ๑.๑ พัฒนาการดานรางกาย 
     ๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ         
     ๑.๓ พัฒนาการดานสังคม 
     ๑.๔ พัฒนาการดานสติปญญา  

  มาตรฐานท่ี ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให 
                    สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
  มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา  
                     วิสัยทัศนและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
  มาตรฐานท่ี ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
                      ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (๖ ประเด็นพิจารณา) 
     ๒.๑ หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน           
     ๒.๒ ครูเพียงพอ 
     ๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
     ๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและพอเพียง 
     ๒.๕ ใหบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรยีนรูเพื่อสนับสนุน 
           การจัดประสบการณ 
     ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

  มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

  มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ (๔ ประเด็นพิจารณา) 
     ๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 
           เต็มศักยภาพ 
     ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข          
     ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
     ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการ 
          เด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 


