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(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒ 

 

คํานํา 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา  สมศ. ซึ่งจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา      
มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย  หลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาในแตละระดับ  
  สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๘)  ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเปน
การสรางความเขาใจกับสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา   สําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙–๒๕๕๓) เปนการประเมินตามวัตถุประสงคของ สมศ. ที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา
ของการจัดตั้งสํานักงานโดยใหนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   และ สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๘) ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถานศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  สมศ.จึงไดจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย
(๒-๕ ป) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมิน และเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สมศ.หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะชวยใหการประเมินคุณภาพภายนอกเปนไปตามมาตรฐาน มีความ 
ถูกตอง ตรงตามสภาพจริง ตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินที่ สมศ. กําหนด 
  

 
 

(ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค    พรรุงโรจน) 
   ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
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(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓ 

 

สารบัญ 
  หนา 

   บทนํา  ๕ 

บทที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ๖ 

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน ๖ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน  ๗ 
 ๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ 
 ๑.๔  นิยามศัพทที่ สมศ.กําหนดใช ๘ 

บทที่ ๒ คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๐ 

 ๒.๑ แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสถานศึกษาระดับปฐมวัย (๒-๕ ป) ๑๐ 
 ๒.๒ คํานิยามของกลุมตัวบงชี้ ๑๐ 
 ๒.๓ หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ ๑๑ 
 ๒.๔ การกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้ ๑๒ 
 ๒.๕ ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา  ๑๓ 
 ๒.๖ รูปแบบการประเมิน  ๑๓ 
 ๒.๗ กลุมตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ๑๔ 

บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ๘๘ 

 ๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ๘๘ 

 ๓.๒ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเดน ๙๐ 

บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ๙๒ 

 ๔.๑ การจัดคณะผูประเมินภายนอก ๙๒ 

 ๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ๙๔ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน ๙๔ 
 ๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก ๙๙ 

 ๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ๙๙ 
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐๐ 

 ภาคผนวก ข กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๐๓ 

 ภาคผนวก ค มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๑๐๕ 
 ภาคผนวก ง  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๙ 
 ภาคผนวก จ  มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

 
๑๑๓ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔ 

 

  หนา 
 ภาคผนวก ฉ  มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  กระทรวงมหาดไทย 
๑๒๐ 

 ภาคผนวก ช  มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  กรุงเทพมหานคร ๑๒๕ 
 ภาคผนวก ญ  มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย   ศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและ

ปองกันการบาดเจ็บในเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 

๑๓๑ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕ 

 

บทนํา 
 

ตามหมวด ๖  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕   กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย      และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน   ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) และ           
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จส้ินไปแลว   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จะยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ไดระบุวาใหการประกันคุณภาพ
ภายนอกคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้  

๑. เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมีความ

รับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
๓. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพ

เชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

๔. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                        
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

๖. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
ของสถานศึกษา 

 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให 
สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ
ในเรื่อง ดังนี้ 

 (๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
 (๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
 (๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)   ไดกําหนดตัวบงชี้จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้         
ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน ๓ กลุมตัวบงชี้ ไดแก  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน          
(จํานวน ๘ ตัวบงชี้)  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (จํานวน ๒ ตัวบงชี้) และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (จํานวน ๒ ตัวบงชี้) 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖ 

 

บทที่ ๑  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดีย่ิงขึ้น      
ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง 
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการ
ประเมินภายนอกโดย สมศ.   ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของการประเมิน
คุณภาพภายนอก ดังนี้ 

 
๑.๑ วตัถุประสงคของการประเมิน 

วัตถุประสงคทั่วไป  
๑. เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ 
๒. เพ่ือกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
๓. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอสาธารณชน

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
วัตถุประสงคเฉพาะ  

๑. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา และกรอบแนวทาง  วิธีการที่ สมศ.กําหนด และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

๒. เพ่ือใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ รวมทั้งมาตรการสงเสริมและ
การชี้นําสังคมของสถานศึกษา 

๓. เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต  ผลลัพธและผลกระทบ
มากกวากระบวนการ 

๔. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
๕. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน 
๖. เพ่ือสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังผูมีสวน

ไดสวนเสีย เพ่ือเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน 
๗. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗ 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๑. การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล       ทําใหการผลิตกําลังคน

ทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความตองการของสังคม
และประเทศ 

๒. สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลที่ถูกตองและเปนระบบในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ ตามจุดเนน และอัตลักษณของสถานศึกษา 

 

หลักการพัฒนาตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑. กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ มากกวาปจจัยนําเขาและกระบวนการ 
๒. คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (ส่ิงที่มี  ส่ิงที่เปนไปได  และส่ิงที่เปนหัวใจ) 
๓. เนนตัวบงชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ  
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย  ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเปนไทย 
๕. ใหมีตัวบงชี้พ้ืนฐานเทาที่จําเปน แตยังคงอํานาจจําแนก โดยเพิ่มตัวบงชี้อัตลักษณและตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
๖. คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑.๒ วัตถุประสงคของคูมอืการประเมิน  
 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑. เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหครอบคลุมการประเมินทุกดานตาม

พันธกิจ 
๒. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ ครบถวน  และสืบคนไดงาย 

สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยรูปแบบการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 

๑.๓ ความสมัพันธระหวางการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุ

วา  “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจดัใหมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกนั
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีต่องดําเนินการอยางตอเนื่อง”  ในขณะที่มาตรา ๔๙        
ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา  “ใหมีสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเหน็วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมกีารควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้ง
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพ



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘ 

 

ภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกนัคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ ๑.๑ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  

แผนภาพที่ ๑.๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 จากแผนภาพจะเห็นวา เมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา 
รายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่รับผิดชอบ
กํากับดูแลสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบของคุณภาพ 

 
๑.๔  นิยามศพัทที่ สมศ. กําหนดใช 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ไดกําหนด
นิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 
เด็ก     หมายถึง  เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวางสองป ถึงไมเกินหกปบริบูรณที่อยูในสถานศึกษา 
ครู / ผูเลี้ยงดูเด็ก  หมายถึง  บุคคลที่ทําหนาท่ีหลักในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเรียนรู  จัดกระบวนการเรียนรู 

และสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กในสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้งของรัฐและของเอกชนดวยวิธีการตางๆให
สอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก อาจเรียกชื่อเปนอยางอื่นแลวแตขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

ผูชวยครู/ผูชวยผูเลี้ยงดูเด็ก  หมายถึง บุคคลที่ทําหนาท่ีเปนผูชวย ครู/ผูเลี้ยงดูเด็ก ในการจัดอบรมเล้ียงดูและ
พัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กในสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางที่ผูบริหารสถานศึกษากําหนด                 
เพ่ือใหการจัดอบรมเล้ียงดูและพัฒนาเด็กเปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอย  อาจเรียกชื่อเปนอยางอื่นแลวแต
ขอกําหนดของหนวยงานนั้นๆ  

ขอมูลปอนกลับ 

การประเมิน 
ตนเองของ 
สถานศึกษา 

 
การตรวจเย่ียม 

รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตาม
ผล 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก ๓ ป 

รายงานประจําป 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙ 

 

ผูใหญ  หมายถึง  ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก และ/หรือ ผูชวยครู/ผูชวยผูเล้ียงดูเด็ก  
ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคล หรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  รวมทั้งการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กอยางเต็มกําลัง และ
ความสามารถ 

สถานศึกษา  หมายถึง  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน          
ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กไดรับ           
การพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล          
ซึ่งอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่นแลวแตขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามมาตรา ๑๘(๑) และ ๑๘(๓) ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งอาจมีชื่อเรียก
แตกตางกัน เชน  ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยเล้ียงเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบัน
ศาสนา  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย  สถานรับเล้ียงและ
พัฒนาเด็ก หรือเรียกชื่ออยางอื่นตามกําหนดของหนวยงานที่จัดตั้ง  

 

คําชี้แจง  เนื่องจากเด็กแตละวัยมีความสามารถหรือคุณลักษณะตามวัยแตกตางกัน   การประเมินคุณภาพภายนอก   
จึงแบงเด็กชวงอายุ ๒-๕ ป ออกเปน ๒ กลุมอายุ  โดยกําหนดใชสัญลักษณ ดังนี้   
*   หมายถึง   เกณฑสําหรับเด็กวัย ๒-๓ ป  (เด็กวัย ๒-๓ ป  หมายถึง  เด็กที่มีอายุต้ังแต ๒ ปบริบูรณถึงเด็กอายุ 

๓ ปบริบูรณ) 
    **   หมายถึง  เกณฑสําหรับเด็กวัย ๓-๕  ป  (เด็กวัย ๓-๕ ป หมายถึง เด็กที่มีอายุต้ังแต ๓ ปขึ้นไปถึงเด็กอายุ ๕ ป 

๑๑ เดือน  ๒๙  วัน) 
 ทั้งนี้อายุของเด็กที่กําหนดนี้ เปนอายุประมาณการของเด็กที่นาจะสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดเมื่อประมาณ
อายุนั้น ไมใชเปนอายุตายตัว  ขึ้นอยูกับความสามารถและศักยภาพของเด็กแตละบุคคลตามพื้นฐานของสภาพแวดลอม   
การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับตั้งแตแรกเกิด  พฤติกรรมของเด็กจึงเปนไปตามความแตกตางระหวาง
บุคคล ไมมีจุดตัดที่ชัดเจน โดยจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไป และคอยๆพัฒนา  
 กรณีท่ีสถานศึกษาจัดชั้นเรียนของเด็กทุกชวงอายุรวมเปนกลุมเดียวกัน  สถานศึกษาตองจัดหา
สัญลักษณติดใหกับเด็กเพ่ือเปนเครื่องสังเกตใหผูประเมินภายนอกไดทราบชวงอายุของเด็กดวยวาอยูในวัย ๒-๓ ป  
หรือ ๓- ๕ ป 

 

 

 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐ 

 

บทที่ ๒ 
คําอธิบายตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของเด็กเปนหลัก เพ่ือใหความมั่นใจวาเด็กจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวา
จะอยูทองถ่ินใดก็ตาม  ระบบการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
๒.๑ แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  

๑.  ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา  
๒. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาควบคูกับกระบวนการโดยใหความสําคัญกับคุณภาพและ

ความพรอมของเด็ก  การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ คุณภาพครู/ผูเล้ียงดูเด็ก  การบริหาร
จัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน  กรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  การจัดสภาพแวดลอม   ส่ือและ
อุปกรณการเรียนรู  มาตรการดานความปลอดภัย  และการประกันคุณภาพภายใน 

๓.  ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ (Peer Review) 
๔.  ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได  เพ่ือกระตุนใหการประกันคุณภาพ

ภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
๕.  ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยถายโอนตัวบงชี้และ

มาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
๒.๒ คํานิยามของกลุมตัวบงชี้  

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
แบงเปน ๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้  

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง เปนตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลลัพธการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา
ทุกแหง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ/
ผลกระทบไดดี   มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ไดแก ผลการจัดการศึกษา ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
ภายใน ตัวบงชี้พ้ืนฐานประกอบดวย  ตัวบงชี้ที่ ๑-๘   

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  หมายถึง ตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งของสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเดน จุดเนนของแตละสถานศึกษาที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา และประเมินผลลัพธ ผลการปฏิบัติตามเอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
นวัตกรรม จุดเดน ลักษณะพิเศษของหลักสูตรที่สถานศึกษาแตละแหงกําหนด ซึ่งผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  และแจงให สมศ.ทราบลวงหนา คือ          
ตัวบงชี้ที่ ๙ และ ๑๐ 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   หมายถึง  ตัวบงชี้ที่ มุ งประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา                    
โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมชี้แนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ      
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชวยเหลือ
สังคมและแกปญหาสังคมของสถานศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และ           



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑ 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การปองกันส่ิงเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิก
สังคมอาเซียน  การอนุรักษพลังงาน การอนุรักษส่ิงแวดลอม การปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสรางสังคม
สันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษาใหการรับรองการกําหนดตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ประกอบดวยตัวบงชี้ ที่ ๑๑ และ ๑๒  

 
๒.๓  หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ไดมีการ
พัฒนาตัวบงชี้ ๓ กลุม คือ  กลุมตัวบงชี้ พ้ืนฐาน   กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ   และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม                   
ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๓๘ 
กําหนดใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ  ๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภท
การศึกษา   ๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา  ๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  และ ๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

๑.  มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา   
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖ ระบุวา      

“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้ พ้ืนฐาน ๕ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้อัตลักษณ ๒ ตัวบงชี้ และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม ๑ ตัวบงชี้ ดังนี้   

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  
๑. ผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 
๒. ผูเรียนมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย   
๓. ผูเรียนมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
๔.  ผูเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 
๕.  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 
 

ตัวบงชี้อัตลักษณ 
๑. ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๒. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 

๒. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๒๔ ระบุวา  
“จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวย



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒ 

 

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานการณ” การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบงชี้  

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  

ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
 

๓.  มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ระบุวา   
“ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และ       
การบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง   หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบงชี้ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ๑ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ผลการสงเสริมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน  ยกระดับมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน เพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ระบุวา  
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมิน
มาตรฐานนี้ดวยตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบงชี้  ดังนี้ 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

๒.๔  การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี้   
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  กําหนดใหมี         

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน จํานวน ๘ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนักรวม ๙๐ คะแนน (จํานวน ๒๔ ตัวบงชี้ยอย แตละตัวบงชี้ยอยมีคาน้ําหนัก 
๒.๕ คะแนน ยกเวนตัวบงชี้ยอยที่ ๕.๑ , ๕.๒ , ๖.๑-๖.๕ , ๗.๑ และ ๘ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน  สวนตัวบงชี้ยอย       
ที่  ๖.๖  มีคาน้ําหนัก ๑๐  คะแนน)  ตัวบงชี้อัตลักษณ มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน (แตละตัวบงชี้มีคา
น้ําหนัก ๒.๕ คะแนน)  ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน (แตละตัวบงชี้มีคา
น้ําหนัก ๒.๕ คะแนน)  
      
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๓ 

 

๒.๕ ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา 
ขอมูลที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  

ใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๓ ปการศึกษายอนหลังกอนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปดใหมที่มีการ
ดําเนินงานไมครบ ๓ ปการศึกษา ใหใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๒ ปการศึกษาลาสุด  หรือหากมีการดําเนินงานไม
ครบ ๒ ปการศึกษา ใหใชผลการดําเนินงาน ๑ ปการศึกษาลาสุดกอนการประเมิน) 

 
๒.๖ รูปแบบการประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) มีรูปแบบ
การประเมิน ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

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. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ 
๓. การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๖.๑-๖.๖  
๔. การประเมินเชิงคุณภาพ ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๗.๑-๗.๕ , ๘.๑ , ๙, ๑๐ และ ๑๒ 
๕. การประเมินเชิงคุณภาพและการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Better) ไดแก ตัวบงชี้ที่ ๑๑  

 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๔ 

 

๒.๗  กลุมตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ครอบคลุมมาตรฐาน 

วาดวย 
๑) ผลการจัดการศึกษา        
๒) การบริหารจัดการศึกษา 
๓) การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๔) การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) ประเมินมาตรฐานตาม            

กฎกระทรวงฯ โดยประกอบดวย ๓ กลุมตัวบงชี้   คือ  กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน (๘ ตัวบงชี้)   กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (๒ ตัวบงชี้)  และ              
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๒ ตัวบงชี้)   มีจํานวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
๑.  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   
๒.  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  
๓.  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  
๔.  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   
๕.  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป  

มาตรฐานที่ ๑ 
ผลการจัดการศึกษา 

๖.  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
สําคัญ  

มาตรฐานที่ ๒ 
การจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๓ 
การบริหารจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 

๘. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ ๔ 
การประกันคุณภาพภายใน 

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผลการจัดการศึกษา 

๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผลการจัดการศึกษา กลุมตัวบงชี้ 

มาตรการสงเสริม ๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
การบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๕ 

 

๒.๗.๑ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 

ตัวบงชี้พื้นฐาน   เปนตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลลัพธการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา 
ทุกแหง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถ  
ชี้ผลลัพธ/ผลกระทบไดดี   มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ไดแก ผลการจัดการศึกษา 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๘ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๙๐ คะแนน)  
 

 
 

ลําดับที ่ 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  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   
นํ้าหนัก ๕  คะแนน   
คําอธิบาย 

เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการ 
ดานรางกายไดอยางเหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางรางกายเริ่มตนจากสวนบนไปสูสวนลาง และจากแกนกลาง
ไปสูสวนขาง  รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวรางกายทั่วไปไปสูการเคลื่อนไหวแบบเจาะจง และมีพฤติกรรม              
ที่สามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสมตามวัย   
 
ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๑.๑ เด็กมีสุขภาพกายสมวัย ๒.๕ 
๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยสมวัย ๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๗ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๑   เด็กมีสุขภาพกายสมวัย 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีสุขภาพกายสมวัย  หมายถึง เด็กมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโตอยางปกติ ระบบตางๆ ของรางกาย
สามารถทํางานไดอยางปกติและมีประสิทธิภาพ   

 
ประเด็นการพิจารณา  

๑) รอยละของเด็กท่ีมีการเจริญเติบโตสมวัย     เชน   มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย                       
กระทรวงสาธารณสุข(*/**)  

๒) รอยละของเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางรางกายสมวัย   เชน   เลนออกกําลังกายไดประมาณ  ๕  นาทีโดยไมเหนื่อย
งายหรือเลนออกกําลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ  ๕ นาที (*)     เลนออกกําลังกายไดประมาณ  ๑๐ นาทีโดย 
ไมเหนื่อยงายหรือเลนออกกําลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ  ๑๐ นาที (**) 

๓)  รอยละของเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย   เชน    เคล่ือนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี และ
หยิบจับส่ิงของขนาดใหญได(*/**)     ใชมือในการหยิบ จับ รับโยนไดตามวัย (*/**) 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย  มีสมรรถภาพทางรางกาย และมีสมรรถภาพทางกลไก  เชน 
- บันทึกการชั่งน้ําหนักและสวนสูง 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก /สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๘ 

 

- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 
๒.ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 

  ขอมูลจากการสังเกต  เชน 
- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม

สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม           
เกมการศึกษา  กายบริหาร  การเลนเครื่องเลนสนาม  การเลนอิสระตางๆ 

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน การจับชอนรับประทานอาหาร              
การหยิบจับของเลน  การรับ-สงส่ิงของ  

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  เครื่องเลนสนาม  อุปกรณการชั่งน้ําหนักสวนสูง อุปกรณการเลนตางๆทั้งใน
และนอกหองเรียน 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ  ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๙ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๑.๒  เด็กมีสุขนิสัยสมวัย 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน  (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีสุขนิสัยสมวัย หมายถึง เด็กสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสมตามวัย         
ซึ่งจะทําใหเด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนระเบียบ ปราศจากโรค มีความปลอดภัยและไมเส่ียงตออุบัติเหตุและ
อุบัติภัยตางๆ  

 
ประเด็นการพิจารณา  
๑)  รอยละของเด็กท่ีสามารถดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยท่ีดี  เชน  ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา(*/**)   

แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร(*/**) 
๒)  รอยละของเด็กท่ีรูจักหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีนําไปสูการบาดเจ็บไดตามวัย  เชน  ไมปนขึ้นไปหยิบของในที่สูง (*/**)  

ไมเอานิ้วไปแหยในรูปล๊ักไฟ(**) 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความสามารถดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยที่ดีและรูจักหลีกเล่ียงการกระทําที่นําไปสูการบาดเจ็บได
ตามวัย  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก /สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๐ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม           
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน การลางมือกอนเขาหองน้ํา              
หลังรับประทานอาหาร  บวนปากแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร  พฤติกรรมในการดื่มน้ําและรับประทานอาหาร 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมสําหรับใหเด็กแปรงฟน  ที่ลางมือสําหรับเด็ก ตารางอาหารและรายการ
อาหาร  การสรางกฎกติกาของหองเรียน 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๑ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย    
นํ้าหนัก ๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตาม             

ขั้นพัฒนาการดานอารมณและจิตใจไดอยางเหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณและ
ความรูสึกจากการรับรูความรูสึกทั่วไปสูความรูสึกที่ละเอียดลึกซึ้ง จากการรับรูความรูสึกของตนเองไปสูการรับรูความรูสึกของ
ผูอ่ืน      
 
ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย  คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย ๒.๕ 
๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๒ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตสมวยั 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย  หมายถึง  เด็กแสดงความตระหนักในตนเอง  มีความมุงมั่นตั้งใจในการทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
จนสําเร็จไดเหมาะสมตามวัย  และมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  แสดงถึงสภาวะของจิตใจท่ีมีความสดชื่น แจมใส  
สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเปนปกติ  สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆได  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑)  รอยละของเด็กท่ีแสดงความตระหนักในตนเอง  เชน    บอกความตองการ / ความพอใจของตนเอง (*/**)              

ตัดสินใจเลือกส่ิงตางๆได (**)       บอกชื่อ เพศ สถานภาพและจํานวนสมาชิกในครอบครัวของตนได(**) 
๒)  รอยละของเด็กท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจ  เชน  ทํากิจกรรมที่เลือกเองจนสําเร็จ(*)   ปฏิบัติกิจกรรมไดต้ังแตตนจนสําเร็จ         

โดยไมลมเลิกกลางคัน (**) 
๓)  รอยละของเด็กท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน   เชน   ย้ิมหรือแสดงความยินดีเมื่อตนสามารถทําส่ิงใดได (*/**) 

 ย้ิม แสดงทาทาง หรือพูดชมเชย ในความสามารถหรือผลงานของผูอ่ืน (**) 
 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕  ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความตระหนักในตนเอง มีความมุงมั่นตั้งใจในการทํากิจกรรมจนสําเร็จ และมีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอ่ืน เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก /แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๓ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต   เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม           
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน บอกความตองการในการเขาหองน้ํา  
หิวน้ํา  การเลือกของเลน เลือกมุมการเลน  เลือกเกมที่จะเลน พฤติกรรมความรูสึกของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ  
การพูดคุยทักทายกับเพ่ือนและกับครู 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมแสดงผลงานของเด็ก  มุมการเรียนรูตางๆทั้งในและนอกหองเรียน การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนเหมือนบาน 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสนับสนุนชวยเหลือ  ใหกําลังใจ
กับเด็กใหทํากิจกรรมไดจนสําเร็จ  การจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนและทํางานรวมกัน  

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน   เชน 

- การเลาเรื่องของเด็กเกี่ยวกับตนเอง 
- ความคิดของเด็กเกี่ยวกับผลงานของตนเองและของผูอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๔ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพสมวยั 
นํ้าหนัก   ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย  หมายถึง  เด็กแสดงความชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ชื่นชมและซาบซึ้งตอธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ แสดงถึงความรูสึกที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูที่เด็ก
ไดรับการฝกฝนจนเกิดเปนทักษะ  ลักษณะนิสัย และเปนรสนิยมในแตละบุคคล 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) รอยละของเด็กท่ีแสดงความชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว  เชน  สนใจ ชอบ อยากรู

อยากเห็น มีอารมณรวมไปกับสีสัน รูปทรง  ของงานศิลปะ  เสียงดนตรี  ทาทางและจังหวะของการเคลื่อนไหว(*/**) 
๒) รอยละของเด็กท่ีแสดงความชื่นชม  ซาบซึ้ง ตอธรรมชาติ  เชน  ชอบ  ต่ืนตาตื่นใจ สนใจใครรูธรรมชาติรอบตัวและ

ปรากฏการณทางธรรมชาติ (*/**) 
 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว   ชื่นชมซาบซึ้งตอความ
เปล่ียนแปลงหรือปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติ   เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก / แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก  
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๕ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม        
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน ความชื่นชม ซาบซึ้งตอธรรมชาติรอบตัว  
กิริยาทาทางในการชื่นชอบดนตรีหรือศิลปะที่ตนสนใจ 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน แหลงเรียนรูตางๆนอกหองเรียน(ตนไม ดอกไม แปลงผัก ฯลฯ) 
- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  เชน 
- การเลาถึงเพลง งานศิลปะ  ธรรมชาติ ที่เด็กชื่นชอบ 
- การเลาถึงประสบการณทางธรรมชาติที่เด็กประทับใจ / ประสบการณดานศิลปะดนตรีที่เด็กประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 
นํ้าหนัก ๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการ      

ดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัย  มีการเปล่ียนแปลงความสามารถในการติดตอและสรางสัมพันธกับผูอ่ืน จากความผูกพัน
ใกลชิดพ่ึงพาพอแมในครอบครัวไปสูการพึ่งพาตนเองและการปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม   

 
ประกอบดวย  ๒  ตัวบงชีย้อย คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๓.๑ เด็กมีวินัยและรูผิดชอบชั่วดีสมวัย ๒.๕ 
๓.๒ เด็กสามารถปรับตวัเขากบัสงัคมได ๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๗ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๓.๑   เด็กมีวินัยและรูผิดชอบชั่วดีสมวยั 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีวินัยและรูผิดชอบชั่วดีสมวัย  หมายถึง เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของสถานศึกษา        
ในส่ิงที่ดีงามและสามารถบอกเหตุผลสะทอนความเขาใจวาการกระทําใดถูกหรือผิดเพ่ือฝกฝนการดําเนินชีวิตใหสามารถ              
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑)  รอยละของเด็กท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎของหองเรียนและสถานศึกษาได   เชน  เก็บของเลนหลังทํากิจกรรม(*/**)   

ไมว่ิงไปมาในหองเรียน(*/**)   ขึ้นลงบันไดตามสัญลักษณ(**) 
๒) รอยละของเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ  เชน  ปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของหองเรียน(*)   รับผิดชอบทําส่ิงที่ไดรับ

มอบหมายไดตามวัย (*/**)  
๓)  รอยละของเด็กท่ีมีความซื่อสัตย เชน   บอกไดวาของชิ้นใดเปนของของตนและชิ้นใดเปนของผูอ่ืน (*/**)                  

คืนของที่เก็บไดใหเจาของหรือมอบใหผูใหญ(*/**) 
๔)  รอยละของเด็กท่ีรูคุณผูอ่ืน มีเมตตากรุณา มีนํ้าใจ  เชน   แสดงถึงการรับรูวามีผูใหญชวยเหลือตนโดยการกลาว       

คําขอบคุณพอ แม ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก ผูใหญ เพ่ือน ส่ิงรอบตัว(*/**)    ชื่นชมในความสามารถ ผลงานหรือความสําเร็จของ
ผูอ่ืน (*/**)    เด็กแสดงความออนโยน สงสารและเห็นใจคนหรือสัตว(*/**)  เอ้ือเฟอ/แบงปนส่ิงของใหกับคนที่คุนเคย (*/**) 

๕)  รอยละของเด็กท่ีรูจักประหยัด  เชน   รับประทานอาหาร นม และน้ําในปริมาณที่ตนเลือกอยางคุมคา (**)                
ใชของที่มีอยูอยางคุมคา(**) 

๖)  รอยละของเด็กท่ีปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  เชน  มีมารยาทในการพูด การฟง การไหว 
การแสดงความเคารพผูใหญ หรือการรับประทานอาหารไดเหมาะสมตามวัย (*/**)    แสดงความเคารพหรือปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่นับถือไดตามวัย(*/**) 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๘ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กสามารถปฏิบัติตามกฎของหองเรียนและสถานศึกษาได  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เมตตา
กรุณา มีน้ําใจ ประหยัด  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / สมุดบันทึกความดี / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ปายสัญลักษณที่แสดงถึงขอควรปฏิบัติในสถานที่ตางๆ 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน การขึ้นลงบันไดตามทิศทางที่กําหนด  
การเดินแถวเขาชั้นเรียนหรือไปรับประทานอาหาร  การแสดงความเคารพ มารยาทในการพูดกับผูใหญ การกลาว
คําขอบคุณ/ขอโทษ การเดินแถว การทิ้งขยะ การปฏิบัติตามขอตกลง  การไมหยิบฉวยส่ิงของของคนอื่นมาเปน
ของตน  การชวยครูเก็บของ  การชวยเพ่ือนใสรองเทา การชวยเหลือพานองไปหองน้ํา การชวยเหลือ/แบงปน
ส่ิงของใหกับเพ่ือน  การรับประทานอาหารจนหมด การรูจักระมัดระวังรักษาส่ิงของเครื่องใช 

- การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนในการฝกใหเด็กรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต ประหยัด
เชน การติดสัญลักษณไวที่เครื่องใชของเด็ก  การจัดที่ทิ้งขยะ ที่ดื่มน้ําใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  เชน 
- ความเปลี่ยนแปลงของเด็กดานความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีเมตตากรุณา มีน้ําใจ  

ประหยัด กอนเขาเรียนและที่เปนอยูปจจุบัน 
    
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๒๙ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๓.๒   เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมได  หมายถึง  เด็กมีความสามารถในการติดตอและสรางสัมพันธกับผูอ่ืน 
สามารถปรับตัวจากการพึ่งพาผูใหญไปสูการพึ่งพาตนเอง และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) รอยละของเด็กท่ีมีมนุษยสัมพันธกับคนคุนเคย  เชน  มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนหรือผูใหญที่คุนเคยโดยการยิ้ม พูดคุย  

หรือทักทายไดตามวัย (*/**) 
๒)  รอยละของเด็กท่ีมีความรูสึกรวมกับผูอ่ืน  เชน   รวมแสดงความรูสึกตามผูอ่ืนหรือตามเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน             

ย้ิม หัวเราะ  หรือ รองไหตามสถานการณที่ตนรับรู (*/**) 
๓)  รอยละของเด็กท่ีสามารถเลนและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  เชน  สามารถเลนดวยตนเองแตอยูใกลเพ่ือน (*)          

 เลนอยางรวมมือและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนได (**) 
๔) รอยละของเด็กท่ีสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง  คําแนะนํา  คําขอรอง  เชน  ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําแนะนํา  หรือคําขอรอง

ของผูใหญไดตามวัย (*/**)     พูดและปฏิบัติตนอยางมีมารยาท เหมาะสมตามบริบทวัฒนธรรมที่เด็กอยู (**) 
๕)  รอยละของเด็กท่ีรูจักอดทนรอคอย  เชน  อดทนรอคอยที่จะไดส่ิงที่ตองการไดตามวัย (*/**)   ควบคุมตนเองใหทํางาน

จนเสร็จไดตามวัย (*/**) 
 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีมนุษยสัมพันธกับคนคุนเคย มีความรูสึกรวมกับผูอ่ืนตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  สามารถเลนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําขอรองของผูใหญ และรูจักการอดทนรอคอยไดตามวัย  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก /แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๐ 

 

- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม           
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน  การเดินแถวเขาชั้นเรียน  การเดินแถว
ไปรับประทานอาหารและการรอคอยตามลําดับกอนหลัง การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนหรือของครู/ผูเล้ียงดู
เด็ก เชน การลางมือหลังเขาหองน้ํา เปนตน การแสดงความเคารพและพูดจาอยางสุภาพออนนอมกับผูใหญ        
การเลนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับเพ่ือน  การทักทายเพื่อนหรือผูใหญ การแสดงความรูสึกของเด็กตาม
เหตุการณตางๆไดอยางเหมาะสมตามวัย     

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  ปายนิเทศแสดงภาพหรือสัญลักษณที่เด็กตองปฏิบัติ  การจัดใหเด็กลงชื่อมา
เรียนทุกวันตอนเชาดวยวิธีตางๆ  การติดสัญลักษณส่ิงของเฉพาะตัวของเด็กและชองเก็บของสวนตัวของเด็ก    
มุมแสดงผลงานของเด็ก  มุมการเรียนรูตางๆทั้งในและนอกหองเรียน การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนเหมือน
บาน 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสนับสนุนชวยเหลือ  ใหกําลังใจ
กับเด็กใหทํากิจกรรมไดจนสําเร็จ  การจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนและทํางานรวมกัน  

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน   เชน 
- การเลาเรื่องของเด็กเกี่ยวกับการเลนของตนเองกับเพ่ือน การทํากิจกรรมตางๆในแตละวัน หรือส่ิงที่ประทับใจ 
- พฤติกรรมและปญหาของเด็กในการมาโรงเรียนและการเลนกับเพ่ือนๆ หรือการปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๑ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย    
นํ้าหนัก ๑๐  คะแนน 

คําอธิบาย 
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการ

ดานสติปญญาไดอยางเหมาะสมกับวัย  มีการเปล่ียนแปลงทางความสามารถทางการรูคิด โดยพัฒนาจากการรับรูดวยประสาท
สัมผัสและการรูคิดเชิงรูปธรรมไปสูความเขาใจในการใชสัญลักษณ แลวจึงรูจักคิดเปนนามธรรม รวมถึงการพัฒนาความคิดที่ 
ยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูการคิดที่มีเหตุผล    

 
ประกอบดวย  ๔  ตัวบงชีย้อย  คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๔.๑ เด็กมีความใฝรูสมวัย ๒.๕ 
๔.๒ เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองสมวัย ๒.๕ 
๔.๓ เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย ๒.๕ 
๔.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัย   ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๒ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๑   เด็กมีความใฝรูสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีความใฝรูสมวัย หมายถึง เด็กรักการอานและสนใจใฝรูในการเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว  มีความตองการ             
ในการเรียนรูเรื่องที่ตนสนใจ มุงมั่นที่จะเรียนรูอยางเหมาะสมตามวัย 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) รอยละของเด็กท่ีรักการอานตามวัย  เชน   ขออานหนังสือที่ชอบหรือสนใจ (*/**)   หยิบใชหนังสือ คนควาขอมูลจาก

หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนๆ (**) 
๒) รอยละของเด็กท่ีใฝรูในเรื่องรอบตัวตามวัย   เชน  มีความสนใจเรียนรูส่ิงรอบตัวผานกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายใน

โอกาสตางๆ (*/**)    เด็กรูจักตั้งคําถาม สํารวจและทดลองสิ่งที่ไมคุนเคย (*/**) 
 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กรักการอานและสนใจใฝรูในการเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว   เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

 
 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๓ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การตั้งคําถาม การเลานิทาน การเลาเรื่อง
ตางๆจากประสบการณของเด็ก  การเลนตามมุมตางๆ 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมการเรียนรูตางๆในหองเรียน  มุมวิทยาศาสตร  หนังสือนิทาน  บล็อก     
มุมแสดงผลงานของเด็ก  มุมธรรมชาติ  ตูเล้ียงปลา  แปลงเกษตร  ฯลฯ  

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  เชน 
- การใหเด็กเลานิทาน หรือเลาเรื่องที่ประทับใจ   
- การใหครู/ผูเล้ียงดูเด็ก หรือผูปกครองเลาถึงความชอบหรือความสนใจของเด็กในเรื่องตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๔ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๒   เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีการเรียนรูดวยตนเองสมวัย  หมายถึง เด็กสามารถเรียนรูจากประสบการณตรง ในสภาพแวดลอมที่เปน
อิสระ  เอ้ือตอการเรียนรู จากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว   มีการพัฒนาความสามารถใน
การรับรู  จดจํา รูคิด รูเหตุผล และแกปญหาไดตามวัย 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) รอยละของเด็กท่ีมีสมาธิในการเรียนรู  เชน  เด็กอายุ ๒-๓ ปมีสมาธิในการเลนหรือมีความสนใจจดจอกับส่ิงที่ตนสนใจ 

หรือในการทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่องประมาณ  ๕-๑๐ นาที(*)     สวนเด็กอายุ ๓-๕ ปมีสมาธิหรือความสนใจไดนาน
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาทีหรือจนเสร็จ(**) 

๒)  รอยละของเด็กท่ีสามารถจําสิ่งตางๆได  เชน   สามารถจําส่ิงตางๆไดจากการเชื่อมโยงประสบการณเดิม เชน การเคย
ไดรับกล่ิน การถูกลงโทษ  การเคยใชของชิ้นนั้น  (*/**) 

๓)  รอยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรู เชน  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรู
พ้ืนฐาน เชน สี จํานวน ตําแหนง ตามประสบการณการเรียนรูที่ไดรับตามบริบทของครอบครัวและชุมชน (*/**) 

๔)  รอยละของเด็กท่ีสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย  เชน  ขอความชวยเหลือหรือเลียนแบบวิธีการแกปญหาของ
ผูอ่ืน (*/**)    ใชการลองผิดลองถูก พูดคุย ไตถาม หรือสังเกต  สํารวจ (**) 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความตั้งใจจดจอในการทํากิจกรรม มีสมาธิในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  มีวิธีการจําส่ิงตางๆ
ได  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆที่เกิดจากการเรียนรู และสามารถแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๕ 

 

- บันทึกการส่ือสารระหวางผูดูแลเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน การตั้งคําถามและความกระตือรือรนใน
การเรียนรูส่ิงใหม  การแกปญหาในบางสิ่งบางอยาง  การพูดคุยโตตอบ การเลาเรื่องตางๆจากประสบการณของ
เด็ก  การจําส่ิงของเครื่องใชของตนเองได  การทํากิจกรรมที่สนใจจนเสร็จ 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมการเรียนรูตางๆในหองเรียน  มุมหนังสือ  มุมวิทยาศาสตร  มุมศิลปะ 
- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  เชน 
- ความรูความเขาใจของเด็กเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐาน เชน สี จํานวน ตําแหนง   
- การใหเด็กเลานิทาน หรือเลาเรื่องที่ประทับใจ 
- การใหครู/ผูเล้ียงดูเด็ก หรือผูปกครองเลาถึงกิจกรรมที่เด็กสนใจ หรือสามารถแกปญหาดวยตัวเด็กเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๓   เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย หมายถึง เด็กมีความเขาใจและใชภาษาสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจดวย
ภาษาพูด ทาทาง สัญลักษณ  สามารถสะทอนความคิดและความรูสึกภายในของเด็กไดอยางเที่ยงตรง   เพ่ือสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางเด็กกับบุคคลอื่นในสังคมหรือในกลุมไดอยางถูกตองชัดเจน  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑)  รอยละของเด็กท่ีมีความเขาใจและใชภาษาพูดอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  เชน   ใชคําที่ไดเรียนรูใหมในการ

ส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม (*/**)     สามารถพูดคุยโตตอบกับผูอ่ืนไดเปนเรื่องราวท่ีสอดคลองกัน (**) 
๒)  รอยละของเด็กท่ีมีทักษะในการอานอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  เชน  มีทักษะในการอานหนังสือไดอยางถูกตอง

ดวยการเปดหนังสืออานโดยไมกลับหัว  เปดหนังสือจากหนาไปหลัง อานหนังสือจากซายไปขวา จากบนลงลาง  (*/**)    
สามารถถามเนื้อหาสาระของขอความจากเรื่องราวในหนังสือภาพที่ตนอาน (*/**) 

๓)  รอยละของเด็กท่ีมีทักษะในการเขียนเพื่อสื่อความหมาย อยางถูกตองเหมาะสมตามวัย  เชน  สามารถวาดรูป            
ขีดเขียนเสนลักษณะตางๆ เพ่ือส่ือความหมาย (*/**)      เขียนและอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนใหผูอ่ืนเขาใจได (**) 

๔)  รอยละของเด็กท่ีมีความเขาใจและใชภาษาทาทางและสัญลักษณอยางถูกตองเหมาะสมตามวัย    เชน                
สามารถใชภาษาทาทางในการสื่อสาร พูดคุย (*/**)   บอกความหมายหรือส่ิงที่ควรทําเมื่อเห็นสัญญาณหรือสัญลักษณตางๆ 
ที่ใชในชีวิตประจําวันได (*/**) 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีความเขาใจและสามารถใชภาษาสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจดวยภาษาพูด ทาทาง สัญลักษณ 
ไดเหมาะสมตามวัย   เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๗ 

 

- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การตั้งคําถาม การพูดคุยโตตอบ การเลา
เรื่องตางๆจากประสบการณของเด็ก  การอาน  การเขียน 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมการเรียนรูตางๆในหองเรียน  หนังสือนิทาน  บล็อก  อุปกรณการทําศิลปะ  
มุมแสดงผลงานของเด็ก 

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน   เชน 
- การใหเด็กเลานิทาน หรือเลาเรื่องที่ประทับใจ   
- การใหเด็กอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือขีดเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๘ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๔.๔   เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวยั 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน   (เชิงปริมาณ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคสมวัย หมายถึง  เด็กสามารถสรางภาพขึ้นในจิตใจ คาดเดาหรือ
คาดหมายวาส่ิงนั้นนาจะเปนอยางไร  สามารถคิดไดหลากหลายและคิดในสิ่งที่แปลกใหมจากเดิม จนนําไปสูการคิดคน
ส่ิงประดิษฐที่แปลกใหม  รูปแบบความคิดใหม  หรือกระบวนการสรางสรรคส่ิงใหมไดตามวัย  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) รอยละของเด็กท่ีถายทอดความคิดสรางสรรคผานการทํางานศิลปะ  เลาเร่ือง  เลนเกมภาษา  เชน   ทํางานศิลปะ

ตามความคิดของตนเอง (*/**)  เลนเลียนแบบ(*)  เลนบทบาทสมมุติรวมกับผูอ่ืนโดยเพิ่มความซับซอนตามวัย (**)  
๒) รอยละของเด็กท่ีทดลองวิธีการใหมๆในการทําสิ่งตางๆ   เชน   ทดลองใชส่ิงของหรือเลนดวยวิธีการแตกตาง

หลากหลาย (*/**) 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๐.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๑.๕ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๒.๕ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กสามารถถายทอดความคิดผานการทํางานศิลปะ  เลาเรื่อง เลนเกมภาษา  และทดลองใชหรือเลน
ดวยวิธีการแตกตางหลากหลายไดเหมาะสมตามวัย  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก /แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก /สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๓๙ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต   เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา  เชน การคิดวิธีการเลนที่แปลกใหม  การเลา
ความคิดของเด็กผานการทํางานศิลปะ การเลาเรื่อง เลนเกม 

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เชน  มุมบล็อก  มุมอาชีพ  มุมบาน มุมศิลปะ 
- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน   เชน 
- การเลาประสบการณที่ผานมาของเด็กในการทดลองหรือทําส่ิงใหมๆได 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๐ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป     
นํ้าหนัก ๑๐  คะแนน 

คําอธิบาย    
เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป หมายถึง  เด็กมีทักษะและความรูพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการสราง       

องคความรูตามพัฒนาการทั้งดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย  
 
ประกอบดวย  ๒ ตัวบงชีย้อย คือ  
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๕.๑ เด็กมีทักษะพืน้ฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย ๕ 
๕.๒ เด็กมีความรูพ้ืนฐานตามพฒันาการทุกดานสมวัย ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๑ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๕.๑   เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย 
นํ้าหนัก   ๕  คะแนน   (เชงิปริมาณ  ๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย  หมายถึง  เด็กมีทักษะที่จําเปนสําหรับการสรางองคความรู  
ตามพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญาสมวัย    

 

ประเด็นการพิจารณา 
รอยละของเด็กท่ีมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย  ไดแก  

๑)  เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการดานรางกายสมวัย   เชน  การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ      
การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก  การรักษาสุขภาพ  การรักษาความปลอดภัย   

๒)  เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย   เชน ดนตรี  สุนทรียภาพ   การเลน  และคุณธรรม
จริยธรรม 

๓)  เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการดานสังคมสมวัย   เชน การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง  การเลนและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน     การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ    การรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของ
ตนเองและผูอ่ืน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน  การแกปญหาในการเลน  การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยอยูและความเปนไทย 

๔)  เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   เชน การคิด  การใชภาษา   การสังเกต การจําแนกและการ
เปรียบเทียบ จํานวน  มิติสัมพันธ(พ้ืนที่/ระยะ)  เวลา 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๓.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๔.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กมีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตามพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา
เหมาะสมตามวัย   เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก /แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก /สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๒ 

 

- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- สรุปผลรอยละของเด็กที่มีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกดาน 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา   
- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา   
- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๓ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๕.๒   เด็กมีความรูพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดานสมวัย 
นํ้าหนัก   ๕  คะแนน   (เชงิปริมาณ  ๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

เด็กมีความรูพื้นฐานตามพัฒนาการสมวัย หมายถึง  เด็กมีความรูที่จําเปนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัว 
ตามพัฒนาการดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคมและสติปญญาสมวัย  

 
ประเด็นการพิจารณา  

รอยละของเด็กท่ีมีความรูเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวไดตามวัย   ไดแก 
๑)  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เชน  รูจักชื่อ นามสกุล รูปราง  หนาตา  รูจักอวัยวะตางๆ วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด  

ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ   เรียนรูที่จะเลนและทําส่ิงตางๆ ดวยตนเองคนเดียวหรือกับผูอ่ืน   
เรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  และมารยาทที่ดีตอผูอ่ืน  

๒)  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมตัวเด็ก  เชน  รูเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมท้ังบุคคล
ตางๆ ที่เด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน  

๓)  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  เชน  รูเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  ส่ิงไมมีชีวิต  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็ก 
ตามธรรมชาติ  เชน ฤดูกาล  กลางวัน กลางคืน  

๔)  ส่ิงตางๆรอบตัวเด็ก  เชน  รูจักสี ขนาด  รูปราง รูปทรง น้ําหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งตางๆ รอบตัว  ส่ิงของเครื่องใช  
ยานพาหนะ และการสื่อสารตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน  

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  รอยละเฉล่ียของเด็กที่ปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับและคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

เด็กต่ํากวา รอยละ ๕๐  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ตองปรับปรุง ๑.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๕๐-๕๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ควรปรับปรุง ๒.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๖๐-๗๔  มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา พอใช ๓.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๗๕-๘๙  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดี ๔.๐ 
เด็กตั้งแต รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคณุลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาเด็กที่มีความรูเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวไดตามวัย   เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก /แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก /สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานการเรียนรูของเด็ก / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๔ 

 

- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- สรุปผลรอยละของเด็กที่มีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวรอบตัวไดตามวัย 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา   
- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา   
- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการดูแลเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๕ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๖    ประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ 
นํ้าหนัก ๓๕  คะแนน 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  หมายถึง  ผลสําเร็จของการจัดการศึกษา  
ซึ่งเกิดจากการจัดเตรียมสภาพแวดลอม การจัดวัสดุอุปกรณและส่ือตางๆสําหรับการทํากิจกรรมของเด็ก ตามสถานการณที่ครู /
ผูเล้ียงดูเด็กกําหนดขึ้น  จนเด็กเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดาน คือ  ดานรางกาย 
อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา โดยครู/ผูเล้ียงดูเด็กสรางความสัมพันธอันดีตอเด็กและผูปกครองเด็ก เพ่ือใหการจัด
ประสบการณการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
 
ประกอบดวย ๖ ตัวบงชีย้อย คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๖.๑ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานรางกาย ๕ 
๖.๒ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ๕ 
๖.๓ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสังคม ๕ 
๖.๔ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญา ๕ 
๖.๕ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกบัเด็กและครอบครวั ๕ 
๖.๖ ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๑   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานรางกาย 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน   (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการทางดานรางกาย  หมายถึง  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กจัดมวล
ประสบการณสําคัญใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย   ทําใหเด็ก         
มีความรู   ความคิดรวบยอด   ทักษะสําคัญตางๆที่สงเสริมพัฒนาทางรางกายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางเหมาะสม
ตามวัย  

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) โนมนาวใหเด็กรับประทานอาหารครบหมู ดื่มน้ําสะอาดและ/หรือนม อยางเพียงพอประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ มิลลิลิตรตอวัน 
๒) ดูแลใหเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคที่จําเปนตามวัย  
๓) จัดโอกาสใหเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
๔) จัดกิจกรรมใหเด็กไดใชกลามเนื้อมัดเล็ก  มัดใหญ และการประสานสัมพันธของทักษะกลไก 
๕) จัดโอกาสใหเด็กเลนเกม  ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของเด็กแตละคน 
๖) สรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด ปองกันโรค และความปลอดภัยแกรางกาย 
 
เกณฑการใหคะแนน   
๑. ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือ
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๒ ขอ ตองปรับปรุง ๑.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ พอใช ๓.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ดี ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖  ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการดานรางกาย  เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  
- สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๗ 

 

- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต   เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การสังเกต ประเมินและการ
บันทึกพฤติกรรมเด็ก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวัน  การเปดโอกาสใหเด็กไดเลนเกม ออก
กําลังกาย เลนอิสระ หรือเลนกลางแจง    การสรางกฎเกณฑใหเด็กปฏิบัติตามเพื่อการสรางสุขนิสัยที่ดี                
การแนะนําใหเด็กรูจักประโยชนของอาหารกลางวันที่ไดรับประทาน  การกระตุนใหเด็กดื่มน้ําสะอาดอยางเพียงพอ  
เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง  การตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน   

- การจัดสภาพแวดลอม  การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน  
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๘ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๒   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  หมายถึง ครู/ผูเล้ียงดูเด็กจัดมวล
ประสบการณสําคัญใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง  ผสมผสาน  และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย   ทําใหเด็ก       
มีความรู  ความคิดรวบยอด ทักษะสําคัญตางๆที่สงเสริมพัฒนาทางอารมณและจิตใจอยางเหมาะสมตามวัย 

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) สนับสนุนใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง อดทนรอคอย และมุงมั่นตั้งใจ 
๒) สนับสนุนใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๓) จัดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความพอใจของเด็ก 
๔) จัดโอกาสใหเด็กไดชื่นชมและตอบสนองตอศิลปะ ดนตรี   และการเคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ

และปรากฏการณทางธรรมชาติ 
๕) จัดโอกาสใหเด็กไดส่ือสารความคิดหรือประสบการณของตนผานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวในลักษณะตางๆ 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑.  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือ
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๑.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ พอใช ๓.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ ดี ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  
- สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๔๙ 

 

- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การสังเกต ประเมินและการ
บันทึกพฤติกรรมเด็ก  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง  
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวลักษณะตางๆ   

- การจัดสภาพแวดลอม  การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน  
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๐ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๓   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสังคม 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสังคม    หมายถึง  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กจัดมวลประสบการณ
สําคัญใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย  ทําใหเด็กมีความรู  
ความคิดรวบยอด ทักษะสําคัญตางๆที่สงเสริมพัฒนาทางสังคมอยางเหมาะสมตามวัย  

 
ประเด็นการพิจารณา 

๑) ครู/ผูเล้ียงเด็กปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา  และการปฏิบัติตอผูอ่ืน 
๒) สงเสริมใหเด็กมีความประพฤติดี เชน มีมารยาท มีวินัย รับผิดชอบ เมตตา กรุณา   มีน้ําใจ ซือ่สัตย กตัญู            
๓) สงเสริมใหเด็กประหยัด   
๔) สงเสริมใหเด็กชื่นชมธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
๕) สงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ 
๖) จัดโอกาสใหเด็กเรียนรูการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
๗) จัดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางรวมมือกับเพ่ือนเปนกลุมเล็กและกลุมใหญ 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑.  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือมี
คุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๒ ขอ ตองปรับปรุง ๑.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)  มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓-๔ ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕  ขอ พอใช ๓.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖ ขอ ดี ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๗ ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสังคม    เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  
- สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๑ 

 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การสังเกต ประเมินและการ
บันทึกพฤติกรรมเด็ก  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวัน  เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆดวย
ตนเอง   มาปฏิบัติงานตรงเวลา แตงกายสุภาพเรียบรอย ใชกิริยาวาจาสุภาพ การฝกใหเด็กรูจักการไหว การกลาว
ขอบคุณเมื่อผูใหญใหของ ขอโทษเมื่อทําผิด รูจักแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืน  ปดน้ําหลังเลิกใช รับประทานอาหาร
จนหมด และรูจักการอดออม  ฝกการสวดมนตไหวพระหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ  เปดโอกาสใหเด็กเขา
รวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เปดโอกาสใหเด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 

- การจัดสภาพแวดลอม  การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน  
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๒ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๔   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสติปญญา 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานสติปญญา  หมายถึง ครู/ผูเล้ียงดูเด็กจัดมวลประสบการณ
สําคัญใหเด็กไดเรียนรู โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน และสัมพันธกับชีวิตจริงไดอยางมีความหมาย  ทําใหเด็กมีความรู  
ความคิดรวบยอด ทักษะสําคัญตางๆที่สงเสริมพัฒนาทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย  

 
ประเด็นการพิจารณา 
๑) จัดกิจกรรมใหเด็กสืบคน สํารวจ และต้ังคําถามเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัว 
๒) จัดกิจกรรมใหเด็กไดเลาถึงส่ิงที่ทํา  ทบทวนประสบการณเดิม ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู  หรือเหตุการณที่นาสนใจ 
๓) เปดโอกาสใหเด็กคุนเคยกับหนังสือและไดอานหนังสือตามวัย 
๔) จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเปนรายบุคคล กลุมเล็ก และกลุมใหญผานกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กไดเลนและลงมือกระทํา

เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบท
วัฒนธรรมของเด็ก  

๕) สงเสริมใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือ
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๑.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ พอใช ๓.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ ดี ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูเด็กจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญา  เชน 
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  
- สารสัมพันธ  / แผนพับ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๓ 

 

- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน การสังเกต ประเมินและการ
บันทึกพฤติกรรมเด็ก  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวัน  เปดโอกาสใหเด็กไดเลาถึงส่ิงตางๆ             
จัดกิจกรรมใหเด็กไดทําโครงงานหรือฝกทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร  เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําส่ิง
ตางๆดวยตนเองและแสดงความคิดสรางสรรคอยางอิสระ  สงเสริมใหเด็กคุนเคยกับหนังสือและไดอานหนังสือ     

- การจัดสภาพแวดลอม  การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน  
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ เชน ผูดูแลเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา           
ผูแทนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๔ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๕   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิความสัมพนัธทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
นํ้าหนัก  ๕  คะแนน  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๕  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและครอบครัว  หมายถึง  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กปฏิบัติตนอยาง
เหมาะสมตอเด็กและครอบครัวของเด็ก  เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาเด็กและทําใหการจัดประสบการณการเรียนรู
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   

 
ประเด็นการพิจารณา 

ครู/ผูเล้ียงดูเด็กที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑)  สรางความสัมพันธท่ีมั่นคงกับเด็ก เชน  

-  ตอบสนองตอความรูสึกของเด็กอยางอบอุนโดยการสบตา  ใชน้ําเสียงที่นุมนวล  ย้ิมแยม ใหสัมผัสที่แสดงความรักตอเด็ก 
-  มีอารมณมั่นคงสม่ําเสมอในการดูแลรางกายและอารมณของเด็ก 
-  รับรูและสนับสนุนความพยายามในการทํากิจกรรมของเด็ก 
-  ตอบสนองอารมณทางบวกและลบของเด็กอยางทันทวงทีดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยการปลอบโยน สนับสนุนและ
ชวยเหลือ ไมใชความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา 

๒) ยอมรับในความเปนตัวตนของเด็ก เชน  
   -  ยอมรับและใหความสําคัญกับความรูสึกและความคิดของเด็ก 

-  รับฟงและตอบสนองตอเด็กดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม ไมลอเลียนหรือทําใหเด็กรูสึกอับอาย 
๓)  ปฏิบัติกับเด็กอยางใหเกียรติและเทาเทียมกัน   โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม 

และสรางเสริมใหเด็กเห็นคุณคาของความแตกตาง    เชน  
-  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็กในการปฏิบัติกับผูตางวัย ตางฐานะ ผูที่ออนแอกวา 
-  ฝกใหเด็กยอมรับและมองผูอ่ืนในแงมุมที่ดีหรือเชิงบวก เชน ความสามารถที่แตกตาง ความคิดเห็นที่แตกตาง แงมุมที่ดี
ของคนอื่น 

๔)  สงเสริมการสรางมิตรภาพระหวางเด็ก   ดังนี้ 
-  เปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูรวมกัน 
-  สนับสนุนการฝกทักษะทางสังคมและการสรางมิตรภาพของเด็กโดยชวยเด็กในการเขารวมการเลน การยืดระยะเวลา 
และพัฒนาการคุณภาพการเลนกับเพ่ือน 

-  ชวยใหเด็กแกไขความขัดแยง โดยการใหเด็กบอกความรูสึก เลาปญหา และทดลองวิธีการอื่นๆในการแกปญหา 
-  ใหคําแนะนําแกเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมใหเรียนรูกติกาของหองเรียน 
-  ปลูกฝงใหเด็กเอื้ออาทรตอกัน รูจักปลอบโยนกันโดยฝกใหทําเปนประจําจนติดเปนนิสัย 

๕)  ปฏิบัติกับผูปกครองอยางใหเกียรติ  ดังนี้ 
-  ส่ือสารสองทางอยางสม่ําเสมอกับผูปกครอง 
-  ไมนําความลับในครอบครัวของเด็กไปเผยแพร 
-  รับฟงความคิดเห็นของผูปกครองดวยความเปนมิตรผานคําพูด น้ําเสียง และทาทาง 
-  สนับสนุนใหผูปกครองแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 

 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน   
๑.  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือ
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๑.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ พอใช ๓.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔ ขอ ดี ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕ ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูเด็กสรางความสัมพันธที่มั่นคงกับเด็ก  ยอมรับในความเปนตัวตนของเด็ก  ปฏิบัติกับเด็ก
อยางใหเกียรติและเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม สรางเสริมใหเด็กเห็นคุณคา
ของความแตกตาง สงเสริมมิตรภาพระหวางเด็ก และปฏิบัติกับผูปกครองเด็กอยางใหเกียรติและยอมรับนับถือ  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) และแฟมผลงานของครู/ผูเล้ียงดูเด็ก 
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก / สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา  / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ          
กิจกรรมสรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมใน
วงกลม   เกมการศึกษา   

- บุคลิกภาพและการปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน มีอารมณที่
มั่นคงสม่ําเสมอ  พูดจาสุภาพ  การโอบกอดในขณะรับสงเด็ก การใชคําพูดที่ไพเราะ การใหกําลังใจกับเด็กใหเกิด
ความพยายาม  การอธิบายใหเหตุผลแนะนําเมื่อเด็กทําผิด  ปลอบโยนใหกําลังใจเมื่อเด็กกําลังเสียใจ  รับฟงความ
คิดเห็นของเด็กและใหอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ  มีการสื่อสารพูดคุยกับผูปกครองเด็กอยางสม่ําเสมอ  

- การจัดสภาพแวดลอม  บรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

       -  เด็กชอบมาโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๖.๖   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสรมิการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
นํ้าหนัก  ๑๐  คะแนน  (เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ  ๑๐  คะแนน) 
คําอธิบาย 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูท่ีตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก หมายถึง  ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก
สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และความแตกตางเปนรายบุคคลอยาง
สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน สังคม และวัฒนธรรมของเด็ก  
 

ประเด็นการพิจารณา    
ครู/ผูเล้ียงดูเด็กที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑)  จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและพัฒนาการเด็กตามวัยอยางเหมาะสม
ตามบริบทของทองถิ่น   เชน 
-  จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับอายุ ความพรอม พัฒนาการ และวิธีการเรียนรูของเด็กตาม
บริบทของสังคม และวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่เด็กอาศัยอยู 

-  บันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณการเรียนรูของตนอยางสม่ําเสมอ 
-  ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของตนใหสามารถใชงานไดจริงและตอบสนองความตองการของเด็กเปน
รายบุคคล 

๒) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ   เชน 
-  เลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะกับภูมิหลัง วัฒนธรรมทองถ่ิน ความสนใจ ประสบการณ  ความตองการ 
ความสามารถ และวิธีการเรียนรูของเด็ก 

-  จัดกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่มไดอยางสมดุลกัน 
  -  จัดกิจกรรมที่มีกติกา/ขั้นตอนและไมมีกติกา/ขั้นตอน (structured and unstructured)ไดอยางสมดุลกัน 

๓)  จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพและรางกายของเด็ก   เชน 
- ดูแลรักษาและเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องใช  ของเลน ที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอเด็ก  
- ซอมแซมและทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ เครื่องใช ของเลนใหสะอาดและปลอดภัยอยูเสมอ 
- ดูแลระดับการใชเสียงของตน การใชอุปกรณทางเสียง และการใชระดับแสงใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ใชส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน โทรทัศน วีดีทัศน คอมพิวเตอร อยางจํากัดและระมัดระวัง  โดยคํานึงถึงการใชส่ือเหลานี้ให
เหมาะสมกับวัย  

๔) จัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   เชน 
- จัดโอกาสและสถานที่ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเด็กไดเคล่ือนไหวรางกาย ไดใชประสาทสัมผัส และไดรับอากาศ
ที่สดชื่น 

- จัดสถานที่อยางเพียงพอใหเด็กพักผอน  และมีเวลาพักผอนประมาณ  ๑-๒ ช.ม./วัน 
- จัดพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรูและเลือกวัสดุ อุปกรณที่สัมพันธกับเนื้อหาและพัฒนาการของเด็กทุกดาน เพ่ือกระตุนใหเด็กได
สํารวจ ทดลอง คนพบ และเรียนรูความคิดรวบยอดพื้นฐาน 

๕)  จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่อบอุน และสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม  เชน 
-  จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนคลายบาน ใหเด็กรูสึกปลอดภัย มีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมตางๆที่ผูดูแลเด็กจัดไว
ใหในหองเรียน 

-  จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่สอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๗ 

 

๖) จัดสภาพแวดลอมที่ปองกันพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก   เชน 
- จัดตารางกิจกรรมประจําวันที่มีความยืดหยุน สอดคลองกับธรรมชาติและความสามารถของเด็ก  
- จัดกิจกรรมที่เด็กตองใชพลังและกิจกรรมที่ใหเด็กผอนคลายอยางสมดุลกัน 
- มีวิธีการจัดเวลาใหเด็กไดเตรียมตัวกอนเริ่มกิจกรรมใหม 

๗) มีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  เชน 
-  มีการวางแผน และจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
-  เลือกใชเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายและเหมาะสม  มีการจดบันทึกไวเปนหลักฐานอยางตอเนื่อง 

๘)  ติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองดวยวิธีการที่หลากหลาย  เชน 
-  ใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของเด็กอยางครอบคลุมทุกดานและเหมาะสมกับเด็ก โดยใชแหลงขอมูล
หลายๆดาน  

-  ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  และมีการจดบันทึกอยางสม่ําเสมอ   
- ประเมินการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กในแตละ
วัน 

๙)  นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานไปใชเพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณการ
เรียนรู   เชน 
-  แปลผลขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัยและเปาหมายของการจัดประสบการณของสถานศึกษา 
-  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็ก 

๑๐) เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนําผลประเมินไปพัฒนาเด็ก  เชน 
-  เปดโอกาสใหผูปกครองไดแจงขอมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนาการการเรียนรู หรือ ขอหวงใยจากผูปกครองอยาง
สม่ําเสมอ 

-  สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กทั้งที่บานและโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
-  ส่ือสารกับผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสม่ําเสมอ  

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑.  ครู/ผูเล้ียงดูเด็กสวนใหญ(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป) ที่ปฏิบัติไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาหรือ   
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๔ ขอ ตองปรับปรุง ๒.๐ 

ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕-๖ ขอ ควรปรับปรุง ๔.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๗-๘ ขอ พอใช ๖.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๙  ขอ ดี ๘.๐ 
ครู/ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญ(ตั้งแตรอยละ ๗๕ ข้ึนไป)มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑๐ ขอ ดีมาก ๑๐.๐ 

 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๘ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาครู/ผูเล้ียงดูเด็กสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ และ
ความแตกตางเปนรายบุคคลอยางสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน สังคม วัฒนธรรมของเด็ก เชน   

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก  
- สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การปฏิบัติของครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการทํากิจกรรมตางๆระหวางวันในสถานศึกษา เชน  สังเกต บันทึกและประเมิน
พฤติกรรมเด็ก  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวัน   จัดเก็บรองรอยหลักฐานการเรียนรูและพัฒนาการ
ของเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การถายภาพ  การถายวีดีโอ  การจัดทําแฟมสะสมผลงาน  การ
จัดทําสมุดบันทึกพัฒนาการของเด็ก  สรางแบบประเมินและแบบบันทึกการทํากิจกรรมตางๆของเด็กเพ่ือการ
ติดตามสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็กเปนระยะๆ    ประเมินพัฒนาการเด็กเปนระยะๆแลวนําผลมาสรุป
พัฒนาการเด็กตามเกณฑทั้ง ๔ ดาน    นําผลประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานมาใชเพ่ือการวางแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก       พูดคุย สอบถาม สัมภาษณ เย่ียมบานเด็ก จัดประชุมผูปกครอง  
สงจดหมาย จัดกลองรับฟงความคิดเห็น เพ่ือส่ือสารและรายงานความกาวหนาในการพัฒนาเด็ก  

- การจัดบรรยากาศภายในใหมีมุมประสบการณตางๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ใหมีบรรยากาศคลายบาน 
- การจัดบรรยากาศภายนอกหองเรียน ใหมีพ้ืนที่สําหรับเด็กทํากิจกรรมตางๆ   

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๕๙ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๗       ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา  
นํ้าหนัก ๑๕  คะแนน   
คําอธิบาย   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    หมายถึง  ผลของการใชทรัพยากรเพื่อ
การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอยางคุมคาและบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็ก              
มีความสําคัญที่สุด จัดกระบวนการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ  สอดคลองกับพัฒนาการและ
เต็มตามศักยภาพ  โดยผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก  ผูบริหาร  ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก  พอแมหรือผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม 
 
ประกอบดวย  ๕  ตัวบงชีย้อย คือ 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
๕.๐ 

๗.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีครู/ ผูเลี้ยงดูเด็กเพยีงพอ และมีคุณภาพ ๒.๕ 
๗.๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ   
๒.๕ 

๗.๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ   

๒.๕ 

๗.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกัน      
การบาดเจ็บในเด็ก 

๒.๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๐ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
นํ้าหนัก  ๕.๐  คะแนน  (เชิงคุณภาพ  ๕  คะแนน) 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  หมายถึง  
ความสําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุ
ตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางคุมคา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑) ผูบริหารสถานศึกษามีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา  เชน  มีความรู  คิดริเริ่มสรางสรรค  รับผิดชอบ กลาหาญ          

วางตัวดี ยุติธรรม อดทน กระตือรือรน เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นแกสวนรวม มีมนุษยสัมพันธที่ดี พินิจพิจารณาส่ิงตางๆอยาง    
มีเหตุผล 

๒) ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร  เชน   มีการจัดโครงสรางและระบบการบริหารงานอยางมีคุณภาพ 
(PDCA)   ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา    ประสานความรวมมือทุกฝายเพื่อพัฒนางาน   ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบตอเนื่องดวยวิธีการที่หลากหลายใหทุกฝายมีสวนรวม   นําผลประเมินไปนิเทศและพัฒนางานให
บรรลุเปาหมาย   

๓) ผูบริหารสถานศึกษามีความรูและเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ   เชน  มีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา    จัดใหมีการนิเทศ  กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร   
จัดใหมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของเด็กและสังคม    จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
เด็กอยางหลากหลาย  จัดหาสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กและทองถ่ิน  เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรระดับการปฐมวัย
ใหเชื่อมตอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔) ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถดานการบริหารงบประมาณ  เชน  มีระบบการบริหารงานประมาณที่คลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน       จัดภารกิจใหครอบคลุมกับการเสนอของบประมาณ         
การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน/บัญชี พัสดุและสินทรัพย การตรวจสอบติดตามและประเมินผล    ใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  รณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดและใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 

๕) ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   เชน  ใหพอแม 
ผูปกครอง และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน  สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของสถานศึกษา  ชวยประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆ   รวมมือกับครู/ผูเล้ียงดูเด็กในการปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค   มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทของ
สมาคม ชมรมผูปกครอง 

๖) คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และประสบการณดานตางๆหลากหลาย และมีความสําคัญตอ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน
องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภิกษุหรือผูแทนองคกรศาสนา  ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาปฐมวัย 

๗) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา เชน  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  ใหความเห็นชอบในสาระหลักสูตร  กํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  
พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ  เสนอแนะและมีสวนรวมในการบริหาร



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๑ 

 

วิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา    ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมถึง            
การสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  เห็นชอบแผนรายงานผลการดําเนินงานประจําปกอนเสนอตอสาธารณชน   

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑. จํานวนขอที่มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา 
๒. กรณีมีผูบริหารสถานศึกษาหลายคนใหประเมินเปนกลุมบุคคลตามบริบทที่แทจริงของสถานศึกษา 
๓. เทียบเคียงเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

ไมมีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา ๑-๒ ขอ 

ตองปรับปรุง ๑.๐ 

มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓-๔  ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๕  ขอ พอใช ๓.๐ 
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖ ขอ ดี ๔.๐ 
มีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๗  ขอ ดีมาก ๕.๐ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  
ใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางคุมคา   เชน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง / รายงานประจําป 
- คําส่ังสถานศึกษา / คําส่ังมอบหมายงาน  
- เอกสารงานธุรการ-การเงินของสถานศึกษา 
- เอกสารประชาสัมพันธตางๆ 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- บันทึกการประชุมครู/ผูเล้ียงดูเด็ก 
- บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio) 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๒ 

 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- หองธุรการ หองพักครู/ผูเล้ียงดูเด็กที่มีการจัดระบบระเบียบใหมีการสะดวกตอการบริหารงาน 
- บรรยากาศการทํางานที่เปนระบบระเบียบ มีขั้นตอน หลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได 
- มีขอมูลสารสนเทศที่มีความเปนปจจุบัน เปนประโยชน  คนหางาย   
- การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม

สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน และการใชประโยชน 
- ปายนิเทศ บอรดประชาสัมพันธ 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๓ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๒  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีครู/ ผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมีคุณภาพ 
นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 
คําอธิบาย   

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีครู/ผูเลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ  หมายถึง ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการใหมีครู/ผูเล้ียงดูเด็กเพียงพอเหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความรูความสามารถตรงกับงาน              
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือใหสามารถจัดการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษาเพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ  สังคม และสติปญญาอยางสมดุล  เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคล   
 
ประเด็นการพิจารณา    
๑)  มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนครู/ผูเลี้ยงดูเด็กครบหอง  และมีจํานวนผูใหญเพียงพอกับจํานวนเด็ก   ดังนี้ 

• เด็กอายุ ๒-๓ ป มีสัดสวนผูใหญตอเด็ก   =  ๑  : ๗ – ๑๐   

• เด็กอายุ ๓-๕ ป มีสัดสวนผูใหญตอเด็ก    =  ๑  : ๑๐ – ๑๕ 
       หมายเหต ุ ผูใหญ หมายถึง ครู/ผูเล้ียงดูเด็กและผูชวยครู/ผูชวยผูเล้ียงดูเด็ก 
๒)  มีการบริหารจัดการใหมีสัดสวนจํานวนเด็กตอหองเหมาะสม  ดังนี้ 

• เด็กอายุ ๒-๓ ป มีสัดสวนจํานวนเด็กตอหอง  =  ๑๐ - ๑๔  : ๑ 

• เด็กอายุ ๓-๕ ป มีสัดสวนจํานวนเด็กตอหอง  =  ๑๔ - ๒๐  : ๑ 
๓)  มีการคัดเลือกและพัฒนาครู/ผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดังนี้ 

-  มีการคัดเลือกครู/ผูเล้ียงดูเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
-  สงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของครู/ผูเล้ียงดูเด็กใหเหมาะสมที่จะทํางานกับเด็ก 
-  สงเสริมพัฒนาครู/ผูเล้ียงดูเด็กใหมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา 
-  สงเสริมพัฒนาใหครู/ผูเล้ียงดูเด็กมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 
-  สงเสริมใหครู/ผูเล้ียงดูเด็กไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยไมตํ่ากวา ๒๐ ชั่วโมงตอป 

๔)  มีการคัดเลือกและพัฒนาครู/ผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  คือ   มีการบริหาร
จัดการใหครู/ผูเล้ียงดูเด็กอยางนอยรอยละ ๗๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย / อนุบาลศึกษา  หรือ  
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่ไดเขารับการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและไดรับการอบรมใหสามารถเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยได 

 
เกณฑการใหคะแนน   
๑. จํานวนขอที่ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการไดตามเกณฑการพิจารณา 
๒. เทียบเคียงเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑  ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๔ ขอ ดีมาก ๒.๕ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๔ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการใหมีครู/ผูเล้ียงดูเด็กเพียงพอเหมาะสม มีคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงคและมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก / สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน และการใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ เชน ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๕ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๓   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ   

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 
คําอธิบาย   

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย   และ                 
ถูกสุขลักษณะ   หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการ ความสนใจของเด็ก  และปลอดภัย 

 
ประเด็นการพิจารณา    

๑) สถานศึกษามีที่ต้ังเปนสัดสวน  มีอาณาเขตชัดเจน ต้ังอยูหางจากแหลง อบายมุข  ฝุนละออง กล่ิน  เสียงรบกวน   
และพ้ืนที่เส่ียงตออันตราย 

๒) มีพ้ืนที่ภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนเด็ก และมีการจัดสรรพื้นที่อยางชัดเจน สําหรับเปนสนามเด็กเลน            
การเลนอิสระ  และการทํากิจกรรมนอกหองเรียน 

๓) มีพ้ืนที่สนามเด็กเลนและมีเครื่องเลนที่เหมาะสม ปลอดภัยสําหรับเด็ก 
๔) มีพ้ืนที่สําหรับจัดเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนใหแกเด็ก 
๕) มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
๖) มีการจัดสถานที่สําหรับเก็บน้ําสะอาดเพื่อดื่มและใชอยางเพียงพอ 
๗) มีการจัดพ้ืนที่เก็บส่ิงปฏิกูลที่เหมาะสม  ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการกําจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน 
๘) มีการจัดการดูแลสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด ปลอดภัย รมรื่น สวยงาม  

 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑. จํานวนขอของสถานศึกษาที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑-๓ ขอ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔-๕  ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖  ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๗ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๘ ขอ ดีมาก ๒.๕ 

 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการ ความสนใจของเด็ก  และปลอดภัย   เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๖ 

 

- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก / สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน และการใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๗ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๔  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู 
ปลอดภัย   และถูกสุขลักษณะ   

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 
คําอธิบาย   

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย   และ                 
ถูกสุขลักษณะ  หมายถึง  ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมภายใน
อาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการ ความสนใจของเด็ก  และปลอดภัย 
 

ประเด็นการพิจารณา    
๑) ตัวอาคารมั่นคง  แข็งแรง และปลอดภัย ประตู หนาตางอยูในสภาพดี  สามารถเขาออกไดหลายทาง ปล๊ักไฟติดตั้งอยู

สูงจากพื้นมากกวา ๑.๕ เมตรและมีฝาปดปองกันเด็กเลน  
๒) พ้ืนที่ในหองเรียนแบงเปนสัดสวนสําหรับการทํากิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ   มีพ้ืนที่วางสําหรับการนั่งทํางาน             

ที่พ้ืนหอง และมีพ้ืนที่สําหรับเก็บอุปกรณของครู/ผูเล้ียงดูเด็กและของเด็ก  
๓) หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนเด็กตามเกณฑคือ พ้ืนที่หองไมนอยกวา ๒.๐๐ ตารางเมตร ตอเด็ก  ๑ คน  
๔) ภายในหองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ  และอากาศถายเทไดดี  
๕) โตะ เกาอี้ ของเลน และของใช  มีขนาดเหมาะสม จํานวนเพียงพอ สะอาดและปลอดภัยสําหรับเด็ก 
๖) มีการจัดที่พักสําหรับเด็กปวยแยกเปนสัดสวน 
๗) มีสถานที่สําหรับการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ของวาง และอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ  รวมถึงสถานที่ทําความ

สะอาดภาชนะ และจัดเก็บภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
๘) มีพ้ืนที่สําหรับใชในการแปรงฟน ลางมือ และทําความสะอาดรางกายเด็ก พรอมอุปกรณทําความสะอาด ที่จําเปนและ

เหมาะสมกับเด็ก 
๙) มีน้ําสะอาดสําหรับบริโภค เด็กมีแกวน้ําสวนตัว และมีการลางและจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ 
๑๐) มีการติดตั้งเคร่ืองตัดไฟ และอุปกรณดับเพลิงที่พรอมใชงาน  สายยางหรืออุปกรณอ่ืนใดที่สามารถใชในการดับไฟ             

และมีชองทางฉุกเฉินที่สามารถพาเด็กออกนอกศูนยพัฒนาเด็กไดอยางปลอดภัย  
๑๑) มีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมกับวัย สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับการใชงานของเด็ก มีน้ําสําหรับชําระ

ลาง   มีแสงสวางและการระบายอากาศที่ดี 
๑๒) มีถังขยะที่สะอาด  มีฝาปดมิดชิด  อยูในสภาพใชงานไดดี และมีการจัดเก็บออกจากตัวอาคารทุกวัน เพ่ือนําไปกําจัด

อยางถูกวิธี 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑. จํานวนขอของสถานศึกษาที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไมมีคุณลักษณะตามเกณฑหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา ๑-๕  ขอ 

ตองปรับปรุง ๐.๕ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๖-๘  ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๙-๑๐  ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๑๑ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๑๒ ขอ ดีมาก ๒.๕ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๘ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอม
ภายในอาคารที่เอ้ือตอการเรียนรู  สนองตอความตองการ ความสนใจของเด็ก  และปลอดภัย  เชน   

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก / สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และการใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๖๙ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๗.๕   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก 

นํ้าหนัก  ๒.๕  คะแนน  (เชิงคณุภาพ  ๒.๕  คะแนน) 
คําอธิบาย   

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  
หมายถึง    ความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาอยางคุมคา เพ่ือใหมีระบบการจัดการสรางเสริมความ
ปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

 

ประเด็นการพิจารณา    
๑) มีการกําหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กเพ่ือใหครู/ผูเล้ียงดูเด็ก และผูปกครองปฏิบัติตาม   
๒) มีการอบรมบุคลากร และครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการจัดการความปลอดภัยในเด็กเปนประจํา

ทุกป  
๓) มีการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาบันองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆในเรื่อง

การปองกันดานความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก  
๔) มีระบบเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยง เชน มีแผนเฝาระวังและวิเคราะหความเสี่ยง  มีการบันทึกการบาดเจ็บของ

เด็กรายบุคคล  มีการเดินสํารวจเพื่อคนหาจุดเส่ียงตอการบาดเจ็บ  มีการสํารวจและบันทึกขอมูลเปนประจําสม่ําเสมอ
ตลอดป   มีการประเมินผลที่นําไปสูการดําเนินกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงที่มีความตอเนื่องและยั่งยืน 

๕) มีกิจกรรมเพื่อการแกปญหาและปองกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ดาน อยางตอเนื่องและยั่งยืน ไดแก ความ
ปลอดภัยของอาคาร   ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (ของใช ของเลน อุปกรณการเรียนรู)  การเดินทางปลอดภัย  
ระบบปองกันภัยจากบุคคล  ระบบฉุกเฉิน(แผนฝกซอมการปองกันภัย ฝกการกูชีพ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 
อุปกรณรักษาความปลอดภัย  อุปกรณดับเพลิง)  และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
 

เกณฑการใหคะแนน   
๑. จํานวนขอของสถานศึกษาที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ  ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไมมีการดําเนินการหรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา ๑  ขอ 

ตองปรับปรุง ๐.๕ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓  ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔  ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง  ๕ ขอ ดีมาก ๒.๕ 

 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงวามีการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาอยางคุมคา เพ่ือใหมีระบบการจัดการสรางเสริม
ความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  เชน 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรูและบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก/แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก / แบบสํารวจรายการพฤติกรรมเด็ก 
- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
- ผลงานเด็ก / แฟมผลงานการเรียนรูของเด็ก (Portfolio)  
- บันทึกการส่ือสารระหวางครู/ผูเล้ียงดูเด็กกับผูปกครองเด็ก / สารสัมพันธ  / แผนพับ 
- บันทึกการเยี่ยมบาน  / การประชุมผูปกครอง  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต เชน 

- การทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆของเด็กทั้งในและนอกหองเรียน เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สรางสรรคกิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม      
เกมการศึกษา   

- การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน และการใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ผูแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๑ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
นํ้าหนัก         ๕  คะแนน 
คําอธิบาย        

ใหเลือกใชตัวบงชี้ยอยตามประเภทของสถานศึกษา  ตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ดังนี้ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๑ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษา  
(สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก ไดแก   กระทรวงมหาดไทย  เขตพ้ืนที่ปกครองพิเศษ           
(กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(ของรัฐหรือของเอกชน)
กระทรวงสาธารณสุข     กระทรวงแรงงาน(ของรัฐหรือของสถานประกอบกิจการ)     กระทรวงกลาโหม
(กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)     สํานักนายกรัฐมนตรี(กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน)      
กระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงยุติธรรม(สํานักสังคมสงเคราะห)) 
 

ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๒  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด   
(สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก โรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๒ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๘.๑  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษา (สําหรับสถานศึกษาประเภทศูนยพัฒนาเด็ก) 

นํ้าหนัก         ๕  คะแนน (เชิงคณุภาพ  ๕ คะแนน) 

คําอธิบาย   
 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา  
หมายถึง ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
ประเด็นการพิจารณา 
๑)   มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษารวมถึงการวางแผนการจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง 
- มีแผนปฏิบัติการประจําปที่มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ความสําเร็จที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

การศึกษา และสอดคลองตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และมีรายละเอียดสําคัญเพียงพอตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ  

- มีการจัดระบบการดําเนินงานและระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ที่บุคลากรทุกฝายสามารถ
ปฏิบัติได     

๒)  มีการปฏิบัติตามแผน  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนําผลมาเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยางตอเน่ือง    
หมายถึง   ผูบริหารสถานศึกษา  ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ   ใชแผนปฏิบัติงานประจําปเปน
เครื่องมือในการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยนําผลมาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารของสถานศึกษา 

๓)   มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชเพื่อการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจใหเกิดผลดี  
หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีการนําขอมูลจากการประเมินผลมาใชใน
การตัดสินใจและวางแผนปรับปรุงพัฒนางานตามพันธกิจใหสําเร็จและเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

๔)   มีการประเมินระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชหลักการมีสวนรวม    มีการตรวจสอบถวงดุล โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/ผูแทนชุมชน/ผูแทนผูปกครอง และมีการเสนอผลลัพธของการประกันคุณภาพ
ตอหนวยงานที่รับผิดชอบ/ตนสังกัด อยางนอยปละ  ๑ คร้ัง  หมายถึง  กรรมการสถานศึกษา/ผูแทนชุมชน/ผูแทน
ผูปกครอง มีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  และ          
มีการเสนอผลการดําเนินการดังกลาวตอหนวยงานที่รับผิดชอบ/ตันสังกัด และสาธารณชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๕)  มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองอยางมีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  หมายถึง  สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 

 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๓ 

 

เกณฑการใหคะแนน 
๑. จํานวนขอของสถานศึกษาที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา  
๒. เทียบเคียงคารอยละเฉล่ียเปนระดับคะแนนตามระดับคุณภาพ ๕ ระดับ และคาน้ําหนัก  ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไมมีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะตามเกณฑการ
พิจารณา  ๑ ขอ 

ตองปรับปรุง ๑.๐ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๒  ขอ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๓  ขอ พอใช ๓.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณา ๔  ขอ ดี ๔.๐ 
สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพิจารณาครบทั้ง ๕ ขอ ดีมาก ๕.๐ 
 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา :  
๑.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา / ภาพถาย / วีดีทัศนกิจกรรม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง / รายงานประจําป 
- บันทึกการประชุมครู / บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- คําส่ังสถานศึกษา / คําส่ังมอบหมายงาน 
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณา 

๒. ประเมินผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 ขอมูลจากการสังเกต  เชน 

- หองธุรการ หองผูบริหาร หองพักครู/ผูเล้ียงดูเด็กที่มีการจัดระบบระเบียบใหมีการสะดวกตอการบริหารงาน 
- บรรยากาศการทํางานที่เปนระบบระเบียบ มีขั้นตอน หลักฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได 

 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก ผูบริหาร  ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๔ 

 

ตัวบงชีท้ี่  ๘.๒ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด                        
(สําหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) 

นํ้าหนัก         ๕  คะแนน   (เชิงปริมาณและเชงิพัฒนาการ   ๕ คะแนน) 
คําอธิบาย   
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด หมายถึง การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอที่ ๑๔  ระบุวา “กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ที่ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดจะเปนคะแนนที่
สามารถสะทอนประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใช
คาเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ไมตองทําการประเมินใหม โดยมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร/ตํารา วิธีการเรียนการสอน             
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา) 

๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

        เกณฑการพจิารณา 
ใชคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัดยอนหลัง   ๓ ป                

โดยใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบดวย ๒ กรณี ไดแก 

เกณฑท่ีใชประเมิน 
คานํ้าหนัก 
คะแนน 

กรณีท่ี ๑ เฉพาะสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๔ 
ใชคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัด ๑ ป คือ ป 

๒๕๕๓ เปนคะแนนของตัวบงชี้ที่ ๘ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

๕ 

  
กรณีท่ี ๒ สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๕-๒๕๕๘  
ใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยตนสังกัด แบงเกณฑการพิจารณาและเกณฑการใหคะแนนเปน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๕ 

 ๑. ใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด  

๒.๕ 

 ๒. ดูพัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ๒.๕ 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๕ 

 

แนวทางการพิจารณา กรณีท่ี ๒ สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ใชคาคะแนน
เฉล่ียจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  
(๕ คะแนน)  

แบงเกณฑการพิจารณาเปน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. ใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 

โดยตนสังกัด (๒.๕ คะแนน) โดยมีตัวอยางการใชขอมูลคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
ในการหาคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๕ ใชคาเฉล่ียคะแนนประเมิน ๒ ป  
คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 

- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๖ ใชคาเฉล่ียคะแนนประเมิน ๓ ป  
คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 

 
วิธีการคํานวณตามเกณฑการพิจารณา ขอ ๑ 

  คํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ดังนี้ 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 

จํานวนป 

  

  เกณฑการใหคะแนน  
  นําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณไดจากขอ ๑ มาพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้  
ระดับ

คะแนนที่ได 
๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

เกณฑการ
พิจารณา 

มีคะแนนเฉลี่ย 
ตํ่ากวา ๑.๕๑ 

มีคะแนนเฉลี่ย 
ต้ังแต ๑.๕๑ -๒.๕๐ 

มีคะแนนเฉลี่ย 
ต้ังแต ๒.๕๑-๓.๕๐ 

มีคะแนนเฉลี่ย 
ต้ังแต ๓.๕๑-๔.๕๐ 

มีคะแนนเฉลี่ย 
ต้ังแต ๔.๕๑ ขึ้นไป 

 
การคิดคะแนนถวงนํ้าหนักขอ ๑ 

คะแนนที่ได 
๕ 

X ๒.๕  =  คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑ 
    การพิจารณาขอ ๑ 

 
๒.  ดูพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (๒.๕ คะแนน) ดังนี้ 
ใชคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ยอนหลัง ๓ ป  

โดยมีตัวอยางการใชขอมูลคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ดังนี้ 
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๕ ใชคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
- สถานศึกษาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ป ๒๕๕๖ ใชคะแนนผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน          

๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๖ 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน ผลการดําเนินงาน 

๐ มีระดับพัฒนาการลดลง 
๑ ไมมีพัฒนาการ หรือ มีระดับพัฒนาการคงที่ 
๒ มีพัฒนาการดีขึ้นอยางนอย ๑ ระดับ หรือ มีคะแนนคงเดิมตั้งแตระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (คาเฉล่ีย

ต้ังแต ๔.๕๑ ขึ้นไป) 
 

การคิดคะแนนถวงนํ้าหนักขอ ๒ 
คะแนนที่ได 

๒ 
X ๒.๕  = คะแนนถวงน้ําหนัก 

ตามเกณฑการพิจารณาขอ ๒ 
 
 

เกณฑการใหคะแนนรวมตัวบงชี้ท่ี ๘  กรณีท่ี ๒  
   คะแนนรวมของตัวบงชี้ท่ี ๘        = 
   

คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑการพิจารณา 
ขอ ๑ + ขอ ๒ 

 
 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรับปรุง ๒.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช ๓.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี ๔.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐ 

 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒. ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๗ 

 

๒.๗.๒  กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ 
ตัวบงชี้ อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ มุงประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งของสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเดน จุดเนนของแตละสถานศึกษา 
ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา และประเมินผลลัพธ ผลการปฏิบัติตามเอกลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นวัตกรรม จุดเดน ลักษณะพิเศษของหลักสูตรที่สถานศึกษาแตละแหง 
กําหนด ซ่ึงผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษา   และแจงให สมศ.ทราบลวงหนา  ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้  (คาน้ําหนัก ๕ คะแนน)  
 
ลําดับ
ที่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 
๒.๕ 

๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๘ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๙      ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถปุระสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา  

นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 
 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา  หมายถึง 
ผลลัพธหรือผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งกําหนดไวเปนขอมูล
เบ้ืองตนและเปนขอตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาที่กําหนดเปนอัตลักษณของสถานศึกษา โดย สมศ.จะประเมินตามอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑการพจิารณา 
๑. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่

สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และ
บุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ 

๓. มีการประเมนิความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีตอ
ชุมชน ทองถิ่น 

๕. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจดานผูเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนท่ียอมรับ
ของชุมชน ทองถิ่น 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาปฏิบัติได ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๓ ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๔ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๕ ขอ ดีมาก ๒.๕ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๗๙ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล         
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
 ๔. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดี         
ในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
 ๕. ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๐ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐       ผลการพัฒนาตามจดุเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
นํ้าหนัก   ๒.๕ คะแนน   (เชิงคุณภาพ ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 
 

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา   หมายถึง              
ผลการดําเนินงานตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของ
สถานศึกษานั้นๆ เชน โรงเรียนที่เนนทางดานวิทยาศาสตร กีฬา วิถีพุทธ  สองภาษา เปนตน 
 
 

เกณฑการพิจารณา 
 

๑. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และ
บุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

๓. มีการประเมนิความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจอยูในระดับด ี        
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชน 
ทองถิ่น 

๕. สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก       
ท่ีแสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณน้ัน 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาปฏิบัติได ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๓ ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๔ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๕ ขอ ดีมาก ๒.๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา 
 ๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคลองกับเอกลักษณ 
จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนด หรือผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ยอมรับ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๑ 

 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดี 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
 ๕. ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๒ 

 

๒.๗.๓ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสรมิ 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่มุงประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดย

สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมชี้แนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึง
ความเปนผูชวยเหลือสังคมและแกปญหาสังคมของสถานศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริมและสืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา   
การปองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  การอนุรักษพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ โดยสถานศึกษา
เปนผูกําหนด และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาใหการรับรองการกําหนด   
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ (คาน้ําหนัก ๕ คะแนน)  

 

ตัวบงชีท้ี ่ ชื่อตัวบงชี ้ นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕ 

๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๓ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
นํ้าหนัก ๒.๕ คะแนน  (เชิงคุณภาพ และ Better  ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย 

ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนด
มาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแกไขปญหาทั้งในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเนนการแกปญหา
ทองถ่ินที่มีการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมทั้งสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมท้ังมีการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
การพัฒนาบุคลากร 

 
เกณฑการพิจารณา  

ขอท่ี ๑ ดูจากการดําเนินโครงการพิเศษที่สถานศึกษากําหนดเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
ท้ังในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมท้ังการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาบุคลากร 
ตามเกณฑการพิจารณาดังน้ี (๒ คะแนน) ดังนี้ 

 ๑. มีการดําเนินการโครงการพิเศษ อยางนอย ๒ โครงการ ตอปการศึกษา 
 ๒. มีการดําเนินงานเขาสูระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 ๓. บรรลุเปาหมายตามแผนของโครงการพิเศษไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
 ๔. ผูเรียนมีสวนรวมในโครงการพิเศษ 
 ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน เกิดแบบอยางและสรางคุณคาตอสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
ปฏิบัติ 
ได ๑ ขอ 

ปฏิบัติ 
ได ๒ ขอ 

ปฏิบัติ 
ได ๓ ขอ 

ปฏิบัติ 
ได ๔ ขอ 

ปฏิบัติ 
ได ๕ ขอ 

 
การคิดคะแนนถวงนํ้าหนักขอท่ี ๑ 

คะแนนที่ได 
๕ 

X ๒  = คะแนนถวงน้ําหนัก 
ตามเกณฑการพิจารณาขอ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๔ 

 

ขอท่ี ๒ ดูผลการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาท่ีดีข้ึนจากการแกปญหา (BETTER) เชน ปญหาผูเรียนขาด
สารอาหาร ปญหาทองวัยใส การแกปญหาในชุมชนหรือทองถิ่น การสงเสริมการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา การมีแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  (๓ คะแนน) ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน (BETTER) 
คะแนน เกณฑการประเมินคุณภาพ 

๑ 

ต้ังแตรอยละ ๕๐ - ๗๕ ของจํานวนโครงการที่สถานศึกษาดําเนินการมีผลการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในการ
แกไขปญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมท้ังจากการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการพัฒนาบุคลากร 

๒ 

ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป ของจํานวนโครงการที่สถานศึกษาดําเนินการมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการ
แกไขปญหาในสถานศึกษา และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมท้ังจากการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการพัฒนาบุคลากร 

๓ 
สถานศึกษาสามารถเปนแบบอยางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแกไขปญหาในสถานศึกษา และ/หรือ 
ชุมชนรอบสถานศึกษา รวมทั้งจากการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาบุคลากร 

 
 
เกณฑการใหคะแนนรวมตัวบงชี้ท่ี ๑๑    
   คะแนนรวมของตัวบงชี้ท่ี ๑๑        = 
   

คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑการพิจารณา ขอ ๑+ คะแนน Better ขอ ๒ 
                                              ๒ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษาไดคะแนนรวม  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก ๒.๕ 

 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน รวมท้ังความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
 ๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวของ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พรอมแบบประเมินผลโครงการ 
 ๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ 
 ๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน เกิดแบบอยางและสรางคุณคาตอสถานศึกษา 
และ/หรือชุมชนรอบสถานศึกษา   
 ๖. ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๖ 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒    ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนา
สูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

นํ้าหนัก ๒.๕  คะแนน (เชิงคุณภาพ  ๒.๕ คะแนน) 
คําอธิบาย  

ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  หมายถึง สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา 
เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปนขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด สมศ. และ/หรือ หนวยงาน
สนับสนุน เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาล
ควรมีการกําหนดมาตรการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอตกลงในการดําเนินงานและการใชทรัพยากรกับรัฐบาลโดย
พิจารณาตามผลการประเมินสถานศึกษาในรอบสอง ดังนี้ 

๑. กลุมที่ตองพัฒนาไปสูมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไมไดรับการรับรอง 
๒. กลุมที่ตองยกมาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี 
๓. กลุมที่ตองรักษามาตรฐาน คือ สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดีมาก 

 
เกณฑการพิจารณา 
 พิจารณาจากผลการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนการดําเนินงานประจําป ตามมาตรการที่นํามาปรับปรุง
และพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุมสถานศึกษา 
๑. มีแผนการดําเนินงานประจําปตามมาตรการที่นํามาปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือมุงไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุม

สถานศึกษา โดยใชขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษา
ที่ยังไมเคยไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองใหใชผลการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด) 

๒. มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานอื่นๆ 
๓. มีการดําเนินงานอยางเปนระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๔. มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
๕. มีผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน 
 
เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับคะแนนตามคาน้ําหนัก 

สถานศึกษาปฏิบัติได ๑ ขอ ตองปรับปรุง ๐.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๒ ขอ ควรปรับปรุง ๑.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๓ ขอ พอใช ๑.๕ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๔ ขอ ดี ๒.๐ 
สถานศึกษาปฏิบัติได ๕ ขอ ดีมาก ๒.๕ 

 

 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๗ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน รวมท้ังความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวบงชี้ 
๒. รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวของ 
๓. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
๔. เอกสาร หลักฐาน ขอมูลที่แสดงถึงการดําเนินงานอยางเปนระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ของสถานศึกษา 
๕. เอกสาร หลักฐาน ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐาน และ

รักษามาตรฐานของสถานศึกษา 
๖. ผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๘ 

 

บทที่  ๓ 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

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

พิจารณาใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ๒ แนวทาง คือ  การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
และการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเดน  โดยมีหลักเกณฑการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้ 
 
๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)             
พิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. การใหคะแนนรายตวับงชี้  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป) กําหนดใหมีตัวบงชี้

พ้ืนฐาน จํานวน ๘ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก ๙๐ คะแนน (จํานวน ๒๔ ตัวบงชี้ยอย แตละตัวบงชี้มีคาน้ําหนัก  ๒.๕ คะแนน  ยกเวน 
ตัวบงชี้ยอยที่ ๕.๑ , ๕.๒ , ๖.๑-๖.๕ , ๗.๑ และ ๘ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน  สวนตัวบงชี้ยอยที่  ๖.๖  มีคาน้ําหนัก ๑๐  คะแนน)  
ตัวบงชี้อัตลักษณ  มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน (แตละตัวบงชี้มีคาน้ําหนัก  ๒.๕ คะแนน)  และตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม  มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ มีคาน้ําหนัก ๕ คะแนน (แตละตัวบงชี้มีคาน้ําหนัก  ๒.๕ คะแนน)  

๒. การคํานวณผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นนําเสนอโดยคํานวณผลเปนรายตัวบงชี้และแยกตามแตละประเภทของตัวบงชี้       

โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ ในการคํานวณทศนิยมใชทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่
สามมีคาตั้งแต ๐.๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น และนําเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใชพิจารณาการตัดสินผลและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ดังรายละเอียดตามตาราง 

 
ประเภทของตัวบงชี ้ จํานวนตวับงชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

ตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๘ ๙๐  
ตัวบงชี้อัตลักษณ  ๒ ๕  
ตัวบงชี้ที่เปนมาตรการสงเสริม ๒ ๕  

ภาพรวม ๑๒ ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๘๙ 

 

๓. การตัดสนิผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
เปนการนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมิติ

ของการพิจารณาทั้งรายตัวบงชี้ ประเภทของตัวบงชี้ และในภาพรวมตามเกณฑการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ควรปรบัปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุง 

 
            ๔. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป) ที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) จาก สมศ. จะตองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามหลักเกณฑที่ สมศ. กําหนด ดังนี้ 

๑. การรับรองมาตรฐานระดับตัวบงชี้ 
๑) มีคะแนนเฉลี่ยรวมตัวบงชี้พ้ืนฐานตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป (อยางนอย ๗๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน) 
๒) มีตัวบงชี้ยอยที่มีคะแนนไมตํ่ากวาระดับดี อยางนอย ๒๓ ตัวจากทั้งหมด ๒๘ ตัว 
๓) ไมมีตัวบงชี้ยอยตัวใดมีคะแนนอยูในระดับต่ํากวาระดับพอใช 

๒.  การรับรองมาตรฐานในภาพรวม 
๑) สถานศึกษามีผลประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถานศึกษาตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒) สถานศึกษามีผลประเมินคุณภาพภายนอกระดับมาตรฐาน อยูในระดับดีขึ้นไปไมตํ่ากวา ๓ มาตรฐานใน ๔ มาตรฐาน 

(ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป หรือ ๓.๗๕ คะแนนขึ้นไป)  
๓) สถานศึกษาไมมีมาตรฐานใดอยูระดับปรับปรุง (คะแนนนอยกวารอยละ ๕๐  หรือนอยกวา � ๒.๕๑ คะแนน) 
 

ทั้งนี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนยพัฒนาเด็ก  สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม           
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) นั้น เปนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  จึงเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในภาพรวมจึงเปนการยืนยันสภาพจริง ไมตัดสินได-ตก หรือ ผาน-ไมผาน  กําหนดแตเพียงวา “ไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. แลว”   
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๐ 

 

๓.๒  การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเดน  
เพ่ือขับเคล่ือนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ จึงมีแนว

ทางการประเมินแบบโดดเดน เพ่ือสรางความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินแบบโดดเดนเพิ่มเติมได  

แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเดน ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป) คือ แนวทาง 
“๑ ชวย ๙ ” (๑ สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา) กลาวคือ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะตองเปนแกนนําใหสถานศึกษา
ที่อยูในเครือขายการพัฒนาอีก ๙ แหง ใหกาวสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีเงื่อนไขในการขอรับการประเมิน ดังน้ี 
๑. เปนการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ โดยสถานศึกษาเปนผูขอรับการประเมินเอง 
๒. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. ทุกระดับชั้นท่ีเปดสอน และมีผล

การประเมินในภาพรวมระดับดีมากเทาน้ัน จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) 
๓. สถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน ตองเปนสถานศึกษาที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ในระดับควรปรับปรุง หรือระดับพอใช หรือระดับดีเทาน้ัน 
๔. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ ดังนั้น สถานศึกษาที่ขอรับ

การประเมินแบบโดดเดนจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหครอบคลุมประเด็นตามแนวทางการขอรับการประเมินแบบ
โดดเดน และตามมาตรฐาน ตัวบงชี้อ่ืนๆที่สถานศึกษาใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและจัดสงมายัง สมศ. เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ 

๕. สถานศึกษา จํานวน ๙ แหง ในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน จะไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะตองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพิ่มข้ึน ครบทั้ง ๙ แหง 

๖. สถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนนั้น อาจจะเปนสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาเดียวกัน หรือตางระดับกันก็ได เชน สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน มีสถานศึกษาในเครือขาย
การพัฒนาเปนศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน ๒ แหง และเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน         
๗ แหง เปนตน โดยจะตั้งอยูในพื้นท่ีเดียวกันหรือตางพื้นท่ีกันก็ได 
 

ข้ันตอนในการขอรับการประเมินแบบโดดเดน มีดังน้ี 
๑. สถานศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเดน ตองเสนอโครงการแจงให สมศ. ทราบลวงหนาอยางนอย          

๖ เดือน หรืออยางนอย ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูลและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประเมินแบบโดดเดน
ตามแนวทางที่เลือก เชน แจงรายชื่อสถานศึกษาท่ีอยูในเครือขายการพัฒนา จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพัฒนา
สถานศึกษาในเครือขาย และระยะเวลาที่ใชเพ่ือการพัฒนา เปนตน เพ่ือที่ สมศ. จะไดจัดกลุมสถานศึกษาและเตรียมการ
ประเมินเปนการเฉพาะ 

๒. คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ วิชาการหลักที่เกี่ยวของ 
ไดแก คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.)  

๓. สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 
๔. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก สมศ. 
๕. สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเดน 
๖. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมินแบบโดดเดน 
๗. สถานศึกษาที่ผานการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับประติมากรรมคุณภาพ เพ่ือแสดง  ณ สถานศึกษา 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๑ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น 
๒. ผูเรียน ผูปกครอง มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
๓. การศึกษาของประเทศไทยจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

 
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการ

ประเมินแบบโดดเดน จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนส่ิงที่ไดดําเนินการรวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือ
เปนไปตามแผนการพัฒนาท่ีสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเปนผูริเริ่ม รวมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่
กําหนด จนเกิดผลตอการพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยาง
แทจริง และสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน ทั้ง ๙ แหงมีความเขมแข็ง
เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปไดแมจะไมมีสถานศึกษาหลักเปนผูดูแล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๒ 

 

บทที่ ๔ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

 
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวย ๑) การจดัคณะผูประเมินภายนอก ๒) การเก็บรวบรวมขอมูล 
และ ๓) ขั้นตอนการประเมิน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๔.๑ การจัดคณะผูประเมินภายนอก 

ผูประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลทั้งที่เปนนักวิชาการ/วิชาชีพ หรือผูปกครอง/ผูแทนชุมชน ที่มีคุณสมบัติตาม      
ที่ สมศ. กําหนด และไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ซึ่งผูประเมินภายนอก ก็คือ         
คุณหมอโรงเรียนนั่นเอง 

 
๑. บทบาทและหนาท่ีของผูประเมินภายนอก 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอก ผูประเมินภายนอกจะตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยยึดถือบทบาทในลักษณะ 

“เพ่ือนรวมวิชาชีพ” และเปน “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนที่ตางฝายตางเรียนรูซึ่งกันและกัน หนาที่สําคัญของคณะ
ผูประเมินภายนอก มีดังนี้ 
๑) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางความเขาใจและเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพใหกับบุคลากรของ

สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 
๒) รวบรวมขอมูล และตรวจสอบหลักฐานขอมูลเพ่ือยืนยันสภาพความเปนจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่

สถานศึกษาไดรายงานไวในรายงานการประเมินตนเอง และตามหลักฐานที่สะทอนสภาพความเปนจริงที่ไมไดอยูใน
รายงานการประเมินตนเอง 

๓) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใชในการพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานรวมทั้งหลักฐานที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเองวามีความเหมาะสม ครอบคลุม และนาเชื่อถือเพียงใด 

๔) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเปาหมาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพื่อ
การประเมินภายนอก รวมท้ังตรวจสอบเปาหมาย/แผนพัฒนาที่สถานศึกษาดําเนินการตอไป เพ่ือดูความสอดคลองกับผล
การประเมิน 

๕) ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอก พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
แกสถานศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๖) รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตอ สมศ. 

๒. จรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก 
ผูประเมินภายนอกและหนวยประเมินตองรักษาจรรยาบรรณในฐานะผูประเมินภายนอก ดังตอไปนี้  

๑) ทําการประเมินคุณภาพภายนอกดวยตนเอง 
๒) มีความเที่ยงตรง เปนกลาง โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได รายงานสิ่งที่คนพบตามความเปนจริงอยางชัดเจน              

มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน และมีความซื่อสัตยสุจริต ไมยอมใหอิทธิพลใดมาเบี่ยงเบนผลการประเมินใหผิดไปจากความ
เปนจริง และตองไมรายงานเท็จหรือรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง 

๓) ตองไมประพฤติใหเส่ือมเสียแกชื่อเสียงของตนหรือแกชื่อเสียงของ สมศ. 
๔) รักษาความลับของขอมูลสารสนเทศสวนบุคคลและสถานศึกษาที่ไดรับระหวางการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอยางเครงครัด 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๓ 

 

๕) ไมรับและไมเรียกรองในส่ิงที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เชน ไมรับอามิสสินจาง รางวัล 
ของขวัญ ของกํานัล การตอนรับ การรับรอง เปนตน 

๖) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตัวเองหรือผูอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยใชขอมูลใดๆ ซึ่ง สมศ.ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะ และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ผูประเมิน
ภายนอกหรือหนวยประเมิน 

๗) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนสมบูรณ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ. กําหนด 
๘) ตองไมนําบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายนอกเขาไปในสถานศึกษาที่ทําการประเมิน 
๙) ตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับสถานศึกษาที่ทําการประเมิน เชน ไมเปนที่ปรึกษาหรือวิทยากรใหกับสถานศึกษา เปนตน 

 

ทั้งนี้ สมศ. อาจมีการปรับเปล่ียนจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอกไดตามความเหมาะสม 
 
๓. องคประกอบของคณะผูประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง สมศ.จะคัดเลือกและใหการรับรองหนวยประเมินที่มีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของของ สมศ.  ซึ่งหนวยประเมินนั้นตองมีคณะผูประเมิน
ภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. อยางนอยตั้งแต ๓๐ คนขึ้นไป รวมท้ังแสดงความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาไดครบถวนตามเงื่อนไขขอตกลงตามสัญญาของ สมศ. ทั้งนี้ หนวยประเมินตองจัดคณะผูประเมิน
ภายนอก ซึ่งไดรับการรับรองจาก สมศ. และไมมีผลประโยชนทับซอนในการประเมินสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งแตละคณะจะตอง
คัดเลือกผูประเมินภายนอกในคณะของตนเอง จํานวน ๑ คน เพ่ือทําหนาที่เปนผูประสานงาน และจะตองมีผูประเมินภายนอกที่
ความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยดวย ทั้งนี้จํานวนของผูประเมินภายนอกที่เขาทําการสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
(๒-๕ ป)ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา คือ 
 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวนผูประเมินภายนอก 
สถานศึกษาขนาดเล็ก  
(มีจํานวนนักเรียนนอยกวา ๑๐๐ คน) 

๒-๔ คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง  
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๑๐๐ – ๓๐๐ คน) 

๓-๕ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๓๐๑ – ๕๐๐ คน) 

๔-๖ คน 

สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
(มีจํานวนนักเรียนตั้งแต ๕๐๑ คนขึ้นไป) 

๕-๗ คน 

  
๔. ประเภทของหนวยประเมิน 

หนวยประเมินมี ๓ ประเภทคือ 
๑. หนวยงานที่เปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงาน

สาธารณประโยชนอ่ืนที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
๒. บุคคลที่รวมตัวกันเปนคณะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและไดรับการรับรองจาก สมศ. 
๓. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางดานการวิจัยการศึกษา การวัดผลและประเมินผล

ทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา การบริหารการศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๔ 

 

  
๕. ระยะเวลาการประเมิน 

     การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป) กําหนดใหผูประเมินภายนอกที่ไดรับ
การรับรองจาก สมศ. เขาทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในระยะเวลาการประเมิน ๓ วันทําการที่สถานศึกษา          
มีการจัดการเรียนการสอน 
  
๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนสําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก เนื่องจากผูประเมินภายนอกตอง
ตรวจสอบและคนหารองรอย หลักฐานเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามสภาพจริง ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูล
สามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมที่ สมศ. นําเสนอสําหรับเก็บขอมูล ประกอบดวยการเก็บขอมูลแบบ ๓ วิธีหลัก คือ 

๑.การศึกษาจากเอกสาร แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปของสถานศึกษา 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ เอกสารที่รายงานเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน เปนตน ทั้งนี้อาจรวมถึงปายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน ในการศึกษาเอกสาร
ควรมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือ  คณะผูประเมินภายนอกจะตองเก็บและรวบรวมขอมูลจากแหลงเอกสารอยางระมัดระวังและ
ควรอานอยางมีวิจารณญาณ  มีจิตวิพากษ  และมีการเปรียบเทียบขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารที่นิยมใชกัน คือ การอาน เชน อานจากรายงานการประเมินตนเอง รายงาน               
การประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประชุม ปายประกาศ เปนตน ถาแหลงขอมูลเอกสารเปนในรูปแบบอื่น เชน ถาเปนแผนที่
ใหเก็บขอมูลโดยการอานและการดู ถาเปนวีซีดีใหเก็บขอมูลโดยการดูและการฟง ถาเปนเทปบันทึกเสียง ใหเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการฟง เปนตน 

๒. การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูประเมินภายนอกดําเนินการสอบถามจากบุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย และบันทึกผล
การสัมภาษณ โดยบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมาย หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก เด็ก กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เปนตน แหลงขอมูลที่มีจํานวนมาก คณะผูประเมินภายนอกจะตอง
พิจารณาวาจะเลือกรูปแบบเก็บรวบรวมขอมูลจากใครจึงจะไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณมีหลายรูปแบบ เชน  การสัมภาษณแบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบหนึ่งตอหนึ่ง      
การสัมภาษณแบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน  

๓. การสังเกต เปนวิธีเก็บขอมูลโดยตรงจากปฏิกิริยาทาทางของกลุมเปาหมาย หรือเหตุการณหรือปรากฏการณหรือ
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไวโดยไมมีการสัมภาษณ เชน แหลงขอมูลดานกายภาพของ
สถานศึกษา แหลงขอมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเปนการสังเกตการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน เปนตน โดยแหลงขอมูลประเภทนี้คณะผูประเมินภายนอกสามารถเก็บรวบรวมไดในระยะเวลาอันส้ันในชวงของ
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั้งนี้กอนที่จะเขาทําการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ผูประเมินภายนอกจะตองทําแบบสังเกตไวลวงหนา
วาจะตองสังเกตอะไรบาง สังเกตที่ไหน ซึ่งจะทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตทําไดรวดเร็วขึ้น 
 
๔.๓  ข้ันตอนการประเมิน 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป) ประกอบดวยขั้นตอนการประเมิน 
๓ ขั้นตอน คือ กอนการตรวจเยี่ยม ระหวางการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยม ซึ่งทั้ง ๓ ขั้นตอนดังกลาวมีความสําคัญและ
มีความเชื่อมโยงกันซึ่งจะสงผลตอการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และผลการประเมินจะเปนประโยชนตอ
สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําไปใชพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดอยาง
ตอเนื่อง โดยรายละเอียดดังนี้ 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๕ 

 

ข้ันตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

      คณะผูประเมินภายนอก 
 

                        วางแผนการประเมิน โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก 
- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
- ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
- ขอมูลตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ของ สมศ. 
- เอกสาร หลักฐาน ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 

  
 

   
 
 
                      
 
 

 
           

๑. คณะผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหเปนผูประเมินภายนอกสถานศึกษาแตละแหง ทําการศึกษา
รวบรวมขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานประจําปของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี้               
ที่ สมศ. กําหนด และเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา เชน แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาครู/อาจารย 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนตน ซึ่งขอใหสถานศึกษาจัดสงให
ลวงหนาประมาณ ๑ เดือน  

๒. คณะผูประเมินภายนอกประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่ตองตรวจสอบระหวาง             
การตรวจเยี่ยมวาจะตองตรวจสอบรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมอะไรบาง จากแหลงใด ดวยวิธีการอยางไร ทั้งนี้เพ่ือใหมีหลักฐานครบถวน
เพียงพอในการสรุปผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 

๓. คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยม และการประเมินโดยกําหนดตารางการปฏิบัติงานและ
มอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายนอกแตละคนอยางชัดเจนและนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา   

๔. คณะผูประเมินภายนอกประสานสถานศึกษาเพื่อแจงกําหนดการเขาตรวจเยี่ยมพรอมจัดสงแผนการตรวจเยี่ยมและ 
ขอความรวมมือใหสถานศึกษาชวยเตรียมสถานที่ในสถานศึกษา เพ่ือใหผูประเมินภายนอกสามารถใชปฏิบัติงานและมีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือกันอยางเปนอิสระ และไมรบกวนผูอ่ืนในระหวางการตรวจเยี่ยม อนึ่งเพ่ือใหการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย  คณะผูประเมินภายนอกตองแจงใหสถานศึกษารับทราบกําหนดวัน และเวลาในการเขาตรวจเยี่ยมกับสถานศึกษาลวงหนา
กอนเขาประเมินไมเกิน  ๒ สัปดาหและไมนอยกวา ๑ สัปดาห 
 
 
 
 

กําหนดขอบเขตของการประเมิน 

นัดวันตรวจเยีย่ม 

ศึกษาวิเคราะหขอมูล 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๖ 

 

ข้ันตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

                                คณะผูประเมินภายนอกเดินทางไปสถานศึกษา 
 
 

                             ประชุมชี้แจงแกบุคลากรของสถานศึกษาและผูประสานงาน 
 
 

ดําเนินการประเมินโดยใชวธิีการที่หลากหลาย ไดแก 
                               - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานขอมูล รองรอยตางๆ 
                               - สังเกต 
                               - สัมภาษณ 

 
 

วิเคราะหขอมูล 
 
 

                            เสนอขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารสถานศึกษา  
 
 

          นําสรุปผลการประเมินในภาพรวมดวยวาจาตอ ผูบริหาร   ครู/ผูเลี้ยงดูเด็ก  กรรมการสถานศึกษา                    
และผูที่เกีย่วของ  

 
๑. คณะผูประเมินภายนอกเดินทางไปยังสถานศึกษาตามกําหนดวัน เวลาที่ไดนัดหมายกับสถานศึกษาไว               

ซึ่งกําหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหนึ่งๆ มีกําหนดระยะเวลา ๓ วัน 
๒. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในวันแรก ใหมีการประชุมชี้แจงแกคณะผูบริหาร บุคลากรของสถานศึกษา และ         

ผูประสานงาน เพ่ือใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ตรวจเยี่ยม รวมท้ังแจงใหสถานศึกษาทราบเกี่ยวกับ
แผนและตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอก และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาระหวางการตรวจเยี่ยม              
การสัมภาษณที่อาจมีลักษณะไมเปนทางการ (Informal)  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการซักถามเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน  

๓. ระหวางการตรวจเยี่ยม คณะผูประเมินภายนอกทําการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินที่ สมศ. กําหนด รวมท้ังตามขอบขายและประเด็นที่ผูประเมินภายนอกกําหนดไวเพ่ิมเติมจากการวางแผน        
การประเมินกอนเขาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

๔. เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว คณะผูประเมินภายนอกนําขอคนพบหรือขอมูลที่ไดทั้งหมดมาอภิปรายรวมกัน         
เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินตลอดจนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมที่สถานศึกษา
ยอมรับได และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๗ 

 

๕. นําเสนอผลการประเมินในภาพรวม และประเด็นขอสังเกตตางๆ ที่ไดจากการประเมินดวยวาจาตอผูบริหาร
สถานศึกษา ครู/ผูเล้ียงดูเด็ก  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและใหโอกาสสถานศึกษา
ชี้แจงในกรณีที่สถานศึกษาเห็นวาขอมูลผลการประเมินและประเด็นขอสังเกตยังไมถูกตอง  ไมชัดเจน หรือไมครอบคลุม            
ในบางประเด็นตามขอเท็จจริงหรือขอมูลเชิงประจักษที่สถานศึกษาดําเนินงาน  การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาดวยวาจาในวันสุดทายของการประเมิน ผูประเมินภายนอกจะตองนําเสนอผลการประเมินและประเด็นขอสังเกตตอ                 
องคประชุม**   โดยในการนําเสนอ คณะผูประเมินจะนําเสนอ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ตอสถานศึกษา ตอหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ฯลฯ  
 หมายเหตุ**  ในการรับฟงผลประเมินดวยวาจา สถานศึกษาตองจัดใหมีองคประชุมซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คณะครู/ผูเล้ียงดูเด็ก บุคลากร ผูแทนศิษยเกา ผูแทนผูปกครอง ตลอดจนผูแทนชุมชน 

๖. สรุปผลการประเมินเพ่ือนําขอมูลไปเขียนรายงานการประเมิน 
 

 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๘ 

 

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและพิจารณารับรองมาตรฐาน

ข้ันตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

เขียนรางรายงานการประเมิน  
 
 

สงใหสถานศกึษาพิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมิน 
 
 

จัดสง (ราง) รายงานการประเมินใหผูประเมินอภิมานภายนอก 
 
 

       ปรับแกรายงานการประเมินตามขอเสนอแนะ 
ของผูประเมินอภิมานภายนอก 

 
 

จัดสงรายงานประเมินฉบบัสมบูรณมายัง สมศ.   
 
 
 
 
 

 สมศ.รายงานผลการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําป 
 

    
 
 คณะรัฐมนตร ี    กระทรวงศึกษาธิการ     สํานักงบประมาณ            หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

 
 ๑. เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะผูประเมินภายนอกรวมกันจัดทํา(ราง) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากขอมูลหลักฐานตางๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได 
 ๒. คณะผูประเมินภายนอกเสนอ (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตอสถานศึกษาภายใน 
๒๐ วัน นับจากวันสุดทายของการประเมิน เพ่ือใหสถานศึกษาพิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมิน 
 ๓. สถานศึกษาพิจารณารับรอง (ราง) รายงานการประเมินภายใน ๒๐ วันนับจากวันที่ไดรับและตองแจงผลการ
พิจารณากลับไปยังผูประเมินภายนอกภายในระยะเวลาที่กําหนด หากเลยกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสถานศึกษายอมรับ             
(ราง) รายงานการประเมินโดยไมมีขอทักทวง 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๙๙ 

 

 ในกรณีที่สถานศึกษามีขอทักทวง ใหคณะผูประเมินภายนอกพิจารณาและดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
หลักฐานเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพ่ือให (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาถูกตองตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด ดังนี้ 

หากขอทักทวงและหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษามีความถูกตอง ชัดเจน เที่ยงตรง เชื่อถือได และ 
มีเหตุผลมากกวาขอมูลใน (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกใหคณะผูประเมินภายนอกปรับแก (ราง) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามขอทักทวงของสถานศึกษาใหเรียบรอยกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาให สมศ. พรอมทั้งแนบขอทักทวงและหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 

แตหากขอโตแยงและหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษามีความถูกตองชัดเจน ความเที่ยงตรง 
นาเชื่อถือ และมีเหตุผลนอยกวาขอมูลใน (ราง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ใหคณะผูประเมินภายนอกสงรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก พรอมทั้งแนบขอทักทวง หลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให สมศ.  เพ่ือให สมศ. 
ดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการของ สมศ. ตอไป โดยผลของการพิจารณาของใหถือเปนที่ส้ินสุด 
 ๔. คณะผูประเมินภายนอกจัดสง (ราง) รายงานการประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษา        
ใหผูประเมินอภิมานภายนอกตามที่ สมศ. รับรองและกําหนดใหทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง และรับรองรายงาน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของรายงานฯ พรอมใหขอเสนอแนะในการปรับแกไขรายงานการประเมิน 
 ๕. คณะผูประเมินภายนอกปรับแกรายงานการประเมินภายนอก ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมาน
ภายนอกพรอมจัดสงรายงานฉบับสมบูรณมายัง สมศ. ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางการประเมิน  
 ๖. สมศ. พิจารณารับรองรายงานและพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. สมศ. จัดสงเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับสถานศึกษา 
 ๘. สมศ. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของ และสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 ๙. ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด สมศ. จะจัดทํา
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา  เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่กําหนด และเขาสูกระบวนการประเมินซ้ําภายในสองปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ 
 

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก 
  ในระหวางและหลังการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของคณะผูประเมินภายนอก สมศ.จะดําเนินการกํากับ 
ดูแลคุณภาพและประเมินผลงานของคณะผูประเมินภายนอก โดยอาศัยทั้งขอมูลยอนกลับจากสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของวาผูประเมินภายนอกไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคและขอกําหนดของ สมศ. 
ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอกและหนวยประเมินหรือไม นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ผูประเมินภายนอกจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูประเมินภายนอกจัดสงมายัง สมศ. 

 
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา 
 การติดตามผลเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาใหพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานประจําปที่
สถานศึกษาแตละแหงตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยคณะผูประเมินภายนอกที่ สมศ.ใหการรับรอง รวมทั้งติดตาม สงเสริม สนับสนุน ประสานเชื่อมโยงกับ
หนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน รวมท้ังการพัฒนาสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอยางวาสถานศึกษานั้นๆ ไดใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๑ 

 

ภาคผนวก ก 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

____________________________ 
ภูมิพลอดุชยเดช ป.ร. 

ใหไว  ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนองคการมหาชนตาม
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓” 
 มาตรา ๒* 1พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 “การประเมินคณุภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานหรือผูประเมินภายนอก แลวแตกรณี เพ่ือมุงใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
 “ผูประเมินภายนอก” หมายความวา บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานใหทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 “การรับรองมาตรฐาน” หมายความวา การใหการรับรองการทําการประเมินคุณภาพภายนอกของผูประเมินภายนอก 
ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่สํานักงานกําหนด 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 “เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

                                                 
1 ๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ เลมที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๒ 

 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วตัถุประสงค และอํานาจหนาที่ 

___________________ 
 มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.” 

มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล

การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 มาตรา ๘ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ 

(๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

(๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
(๓) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
(๔) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผูประเมินภายนอก 

รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได 

(๕) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุนใหองคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนด
นโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมท้ังเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน  

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ ใหสํานักงานมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหง
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ดวย  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ  
(๒) กอต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๖) มอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๗) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไปตามวัตถุประสงคและ

อํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน และตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๔ 

 

ภาคผนวก ข 
 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพภายนอก 
 
              ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการดังตอไปนี้ 
              (๑) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              (๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความจริงและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได 
            (๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิง
นโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษา
และผูเรียน 
              (๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
              (๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
              (๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
สถานศึกษา 
              ขอ ๓๘  ในการประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตแหงตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
  (๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
  (๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  (๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่กําหนดใน
วรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยใชความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
            ขอ ๓๙  วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
            ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา  ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดไมผานเกณฑ
มาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น 
และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหมภายในสอง
ปนับแตวันไดรับแจงผลการประเมินครั้งแรก 
             ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผล
การประเมินตามวรรคหนึ่ง 
             ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐ ใหสํานักงานรายงานตอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด
อ่ืน แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๕ 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕  และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และเพ่ือใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา  
พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค 

อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ  การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม  และวัฒนธรรม เปน
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุงสรางพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและ
สังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว  จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว              
๓ มาตรฐานและ ๑๑ ตัวบงชี้ ไดแก 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ ๒  แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ท้ังในฐานพลเมืองและพลโลก                                                            
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

 

เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนา        
ที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและ
จิตใจ  สติปญญา  ความรูและทักษะ  คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไทยไดอยางปกติสุข 
ตัวบงชี้ 
 ๑.๑  กําลังกาย  กําลังใจที่สมบูรณ 

๑.๑.๑    คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ  สติปญญา เจริญเติบโตอยาง
สมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 

๑.๒  ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 
 ๑.๒.๑  คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 ๑.๒.๒  คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม 
๑.๓  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 

๑.๓.๑   คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมท้ังมีความสามารถในการใชแหลง
ความรูและส่ือตางๆเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 ๑.๓.๒   คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๗ 

 

๑.๔  ทักษะทางสังคม 
๑.๔.๑   คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและสังคม มีทักษะและความสามารถที่จําเปนตอ

การดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
๑.๔.๒   คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 
 ๑.๕  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
  ๑.๕.๑   คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต 

๑.๕.๒   คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนคนไทย    มี
ความภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผนดินไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่
ดี  เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 
มาตรฐานที่ ๒  แนวการจัดการศึกษา                                                                                                           

จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู  ครู  คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  เตรียมการสอน
และใชส่ือที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย  และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 

ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับ ๑) ปจจัยดานบุคคล  ไดแก  ผูเรียน  ครู  
คณาจารย  ผูบริหาร  ผูปกครองและสมาชิกชุมชน    และ  ๒)  ปจจัยดานการบริหาร  ไดแก  หลักการบริหารจัดการและหลัก
ธรรมาภิบาล 
ตัวบงชี้ 

๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒.๑.๑    มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบ  สอดคลองตามความ
ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

๒.๑.๒   ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆที่จัดไวอยางทั่วถึง 
๒.๑.๓   องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  มีอาคารสถานที่ มีการ

สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
๒.๑.๔   มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือเพ่ือการเรียนรูและการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร  ครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ 

๒.๒.๑   ผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง            
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๒.๒   ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  มีความพึงพอใจในการทํางาน  
และผูกพันกับงาน  มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 

๒.๒.๓   มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพ่ือสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม  และติดตาม          
การดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา  ตลอดจนการส่ังสมองคความรูที่หลากหลาย 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๘ 

 

๒.๓  มีการบริหารจัดการท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 
๒.๓.๑   องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถ่ิน สภาพปญหาและ         

ความตองการที่แทจริงของผูเรียน 
๒.๓.๒   ผูรับบริการ / ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๓.๓   มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา            

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
 

มาตรฐานที่ ๓  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู / สังคมแหงความรู                                                                                     
การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

 

การเรียนรู ความรู นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู  การสงเสริมและ
สรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม  จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
ตัวบงชี้ 

๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู / 
สังคมแหงความรู 

๓.๑.๑    สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและ
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนแกการพัฒนาคน       
ในชุมชน  เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา  และคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

๓.๑.๒   ชุมชนซึ่งเปนที่ต้ังขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษา  มีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู/
สังคมแหงความรู  มีความปลอดภัย  ลดความขัดแยง  มีสันติสุข และมีการพัฒนากาวหนาอยาง
ตอเนื่อง 

๓.๒ การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู 
๓.๒.๑    ศึกษาวิจัย  สํารวจ  จัดหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
๓.๒.๒   ระดมทรัพยากร (บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ภูมิปญญาและ

อ่ืนๆ)  และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  ในการสรางกลไกการเรียนรู            
ทุกประเภท  เพ่ือใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 

๓.๒.๓  ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 
๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

๓.๓.๑    ครอบครัว  ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสรางและใชความรู              
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๐๙ 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๐ 

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๓๑  กําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนด
นโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา    และมาตรา ๓๓  กําหนดใหสภาการศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษา
แหงชาติ  พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือใหพอแม  ผูปกครอง  และผูเล้ียงดูเด็ก ใชเปน
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  และเพ่ือใหสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกหนวยงาน ทุกสังกัด  ไดใชเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือสรางเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเติบโตและ              
มีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย เปนคนดี คนเกง มีความสุขและเติบโตเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตอไป 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานจําเปนจะตองมีการนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติเพ่ือใหเด็กปฐมวัย        
ไดอยูในส่ิงแวดลอมของการเรียนรูที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเปนแนวทางในการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหผูเกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรไปพัฒนาเด็กถูกตองเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

 
 

 การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ป* บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู          
ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย          
ที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 

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

 
  

 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กต่ํากวา ๓ ป จัดขึ้นสําหรับพอแม ผูเล้ียงดู หรือผูเกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็ก  เพ่ือใชเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล   
มุงสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และ
ความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 

๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
๒. ใชอวัยวะของรางกายไดคลองแคลวประสานสัมพันธกัน 
๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย 
๔. รับรูและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
๕. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
๖. ส่ือความหมายและใชภาษาไดเหมาะสมกับวัย 
๗. สนใจเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว 

 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา ๓ ป 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๑ 

 

๑.  หลักการจัดประสบการณ    ควรคํานึงถึงส่ิงสําคัญตอไปนี้ 
๑.๑  เล้ียงดูเด็กใหมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
๑.๒  มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กดวยวาจาและทาทีที่อบอุนเปนมิตร 
๑.๓  จัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติ  ความตองการและพัฒนาการของเด็ก 
๑.๔  จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรูตามวัยของเด็ก 
๑.๕  ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
๑.๖  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

๒  แนวการจัดประสบการณ     
๒.๑  ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจของเด็ก 
๒.๒  สรางบรรยากาศของความรัก ความอบอุน ความไววางใจ และความมั่นคงทางอารมณ 
๒.๓  จัดประสบการณตรงใหเด็กไดเลือก ลงมือกระทําและเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และการเคล่ือนไหวผานการ

เลน 
๒.๔  เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่แวดลอมและส่ิงตางๆรอบตัวเด็กอยางหลากหลาย 
๒.๕  จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ  เครื่องใชและของเลนที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก 
๒.๖  ใชการสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
๒.๗  ใหครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก 

๓.  การประเมินพัฒนาการ    มีหลักในการประเมินพัฒนาการดังนี้ 
๓.๑  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน 
๓.๒  ประเมินเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 
๓.๓  ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมตางๆและกิจกรรม

ประจําวันหรือสัมภาษณผูใกลชิดกับเด็ก 
๓.๔  บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหนวยงาน

อ่ืน 
๓.๕  นําผลที่ไดจากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูและมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย 
 

 
  

 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓-๕  ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษา  เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ตามวัยและความสามารถของแตละ
บุคคล  มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกตางระหวางบุคคล จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 

๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 
๓. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
๔. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
๖. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ ๓-๕  ป 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๒ 

 

๗. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
๘. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
๑๒. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู 
 

๑.  หลักการจัดประสบการณ     
๑.๑  จัดประสบการณการเลน และการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง 
๑.๒  เนนเด็กเปนสําคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ ความแตกตาง ระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็ก

อาศัยอยู 
๑.๓  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
๑.๔  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง  และเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ 
๑.๔  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

๒  แนวการจัดประสบการณ     
๒.๑  จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ  คือเหมาะกับอายุ  วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ  เพ่ือให

เด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒.๒  จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้ คือ เด็กไดลงมือกระทํา  เรียนรูผานประสาท

สัมผัสทั้ง ๕ ไดเคล่ือนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง 
๒.๓  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู 
๒.๔  จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม  คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอความคิดโดยผูสอนเปน

ผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 
๒.๕  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น  กับผูใหญภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ใน

บรรยากาศที่อบอุนมีความสุข และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตางๆกัน 
๒.๖  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ือและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและอยูในวิถีชีวิตของเด็ก 
๒.๗  จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๒.๘  จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว 
๒.๙  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผน การสนับสนุนส่ือการสอน              

การเขารวมกิจกรรม  และการประเมินพัฒนาการ 
๒.๑๐  จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล                 

นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
๓.  การประเมินพัฒนาการ    มี 

๓.๑  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
๓.๒  ประเมินเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป 
๓.๓  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวนั 
๓.๔  ประเมินอยางเปนระบบ  มีการวางแผน  เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
๓.๕  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  รวมท้ังใชแหลงขอมูลหลายๆดาน                  

ไมควรใชการทดสอบ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๓ 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๔ 

 

มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู 
 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เปนหนวยงานหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กอยางบูรณาการทุกดาน 
และไดนําแนวคิดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู มาใชในการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ภายใตชื่อโครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู  และไดเริ่ม
ดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา  โดยมีวัตถุประสงคใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งสวน
ราชการและสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก และระดมความรวมมือจากชุมชน และ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหครอบคลุมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็ก และการอนามัย
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเด็กไดรับการสงเสริมสุขภาพและมีพัฒนาการอยางเหมาะสม ไดอยูในส่ิงแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย และ
เอ้ือตอการเรียนรู  รวมท้ังศูนยเด็กเล็กพัฒนาไดคุณภาพและมาตรฐาน 
 ศูนยเด็กเล็ก  หมายถึง  สถานที่ดําเนินการรับเล้ียงเด็กอายุตํ่ากวา ๖ ป จํานวนตั้งแต ๖ คนขึ้นไป โดยผูดําเนินการ
มิใชญาติกับเด็ก  ซึ่งอาจมีคําเรียกแตกตางกันไป เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยรับเล้ียงเด็กกอนเกณฑ  และสถานรับเล้ียงเด็ก 
เปนตน 

ศูนยเด็กเล็ก  ไดแก  ศูนยเด็กเล็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัดของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดตั้งขึ้นเองและที่รับโอนมาจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา  สปช. และอ่ืนๆ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานดานงบประมาณ และบุคลากร (ศูนยเด็กเล็กในที่นี้ จึงไมรวมถึงโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
และเอกชนที่รับเด็กอายุ ๓-๕ ป ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
 มาตรฐานการประเมินศูนยเด็กเล็กนาอยู มี ๖  ดาน  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน  ๒๗ ขอ ดังนี้ 
๑. ดานการสงเสริมสุขภาพ   ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๕ ขอ ไดแก ขอที่ ๑-๕ 
๒. การสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๔ ขอ ไดแก ขอที่ ๖-๙ 
๓. ดานบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๕ ขอ  ไดแก ขอที่ ๑๐-๑๔ 
๔. ดานสิ่งแวดลอมสะอาดและปลอดภัย  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๙ ขอ  ไดแก ขอที่ ๑๕-๒๓ 
๕. ดานบุคลากร  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๓ ขอ  ไดแก ขอที่ ๒๔-๒๖ 
๖. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย

เกณฑมาตรฐาน ๑ ขอ  ไดแก ขอที่ ๒๗ 
 
๑. ดานการสงเสริมสุขภาพ    
เกณฑมาตรฐาน 
 ๑.  เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงทุก  ๓ เดือน 
แนวทางการประเมิน 
-  พิจารณาจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หรือสมุดรายงานสุขภาพเด็กประจําศูนย 
-  มีการแปลผลน้ําหนักเด็กเทียบกับกราฟแสดงการเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑอายุ 
-  หากพบปญหาเด็กภาวะทุพโภชนาการ มีการแกไขปญหา โดยการสงตอขอมูลใหเจาหนาที่สาธารณสุข และชั่งน้ําหนักเด็ก
ทุก ๑ เดือนจนกวาเด็กมีน้ําหนักปกติ 

 ๒.  เด็กทุกคนแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
แนวทางการประเมิน 
-  มีกิจกรรมแปรงฟนในศูนยเด็กเล็กทุกวัน (โดยการสุมถามจากเด็ก) 
-  เด็กทุกคนมีแปรงสีฟนของตนเอง และสภาพดี 
-  มีการจัดเก็บแปรงสีฟนใหสะอาด 
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 ๓.  อาหารที่จัดใหเด็กมีคุณคาทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู 
แนวทางการประเมิน 
-  พิจารณาจากเมนูอาหารรายวันหรือสัปดาห 
-  สังเกตจากอาหารที่จัดใหเด็กในวันที่ทําการประเมิน 
 ๔.  มีการจัดอาหารวาง ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และไมหวานจัด 
แนวทางการประเมิน 
-  อาหารวางที่จัดใหเด็ก ไดแก นมจืด ผลไม ขนมไทย ไมหวานจัด เชน ขนมแกงบวดตาง  เตาสวน ขนมฟกทอง ขนมกลวย 
-  งดขนมหวานจัด เหนียวติดฟน ขนมกรุบกรอบ ทอฟฟ น้ําหวาน น้ําอัดลม อาหารใสสีที่เปนพิษตอเด็ก 
-  ดูแลไมใหเด็กกินขนมจุบจิบนอกมื้ออาหารวาง และอาหารมื้อหลัก 
 ๕.  เด็กทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพทุกวัน 
แนวทางการประเมิน 
-  มีบันทึกการตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน 
-  หากพบเด็กปวยใหนอนหองแยก  และแจงผูปกครองรับกลับบานทันที โดยพิจารณาจากสมุดรับสงเด็กของศูนยฯ 
-  มีตูยาสามัญประจําบาน ที่สามารถใชในกรณีเด็กไดรับบาดเจ็บขณะอยูศูนยเด็กเล็ก 
 
๒. การสงเสริมพัฒนาการเด็ก  
เกณฑมาตรฐาน 

๖.  เด็กทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑอายุโดยผูดูแลเด็ก 
แนวทางการประเมิน 
-  ใชแบบประเมินพัฒนาการเด็กในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หรือแบบของกรมอนามัยหรือกรมสุขภาพจิต อยางนอย ๖ 
เดือน/ครั้ง 

-  มีขอมูลพัฒนาการเด็ก 
   เด็กพัฒนาการสมวัย……..คน……..% 
   เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา…..……..คน……..% 
-  ถาพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชามีการสงตอเจาหนาที่สาธารณสุข 

 ๗.  มีของเลนเด็ก  และหนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย และมีกิจกรรมการเลานิทาน อยางนอยวันละ ๑ คร้ัง 
แนวทางการประเมิน 
-  มีของเลนเด็กในรม และเครื่องเลนสนามที่สภาพดี ปลอดภัย 
-  มีหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย และมีการเลานิทานใหเด็กฟงอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง 
-  พิจารณาจากตารางการจัดกิจกรรมประจําวนั 
-  สุมถามเด็กอายุมากกวา ๓ ขวบ ในศูนยเด็กเล็ก 

 ๘.  มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
แนวทางการประเมิน 
-  มีบอรด หนังสือ หรือเอกสาร ใหขาวสาร และความรูกับพอแม 

 ๙.  ผูดูแลเด็กสามารถใหคําปรึกษาแกผูปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
แนวทางการประเมิน 
-  สุมถามผูปกครองเด็ก หรือพิจารณาจากสมุดรายงานของศูนยฯ 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๖ 

 

๓. ดานบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย (กรณีศูนยไมไดเตรียมอาหารเอง ใหตรวจประเมินแหลงท่ีเตรียมปรุงอาหาร
ใหศูนยฯ)  

เกณฑมาตรฐาน 
๑๐.  สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

แนวทางการประเมิน 
-  สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบและการขนสงอาหารที่พรอมบริโภค ตองมีการปกปด 
-  มีการระบายอากาศดี  ไมมีกล่ินควันรบกวน 
-  มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน มีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กได จากมีด ของมีคม ถังแก็ส หรือเตาไฟ เปนตน 
-  เตรียม ปรุงอาหาร บนโตะที่สภาพดี สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ ซม. 

๑๑.  นํ้าดื่ม นํ้าใช สะอาด เพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
-  น้ําดื่ม ตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  น้ําตมสุก  หรือ 
  น้ําที่ผานระบบการปรับปรุงคุณภาพแลว เชน น้ํากรอง ที่มีการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา ตามคําแนะนําของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ หรือ 

  น้ําบรรจุขวดที่ไดรับอนุญาตจาก อย. 
  ภาชนะบรรจุน้ําตองสะอาดมีฝาปดหรือกอกน้ําหรือทางเทรินน้ําเปดปดได 

-  น้ําใช  เปนน้ําประปาหรือน้ําบาดาล หรือน้ําที่สะอาด ปลอดภัย ภาชนะบรรจุตองสะอาดมีฝาปด 
๑๒.  อุปกรณและภาชนะใสอาหารปลอดภัยและสะอาด 

แนวทางการประเมิน 
-  ภาชนะใสอาหารทําดวยวัสดุที่ปลอดภัย เชน สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีออน ไมแตกงายหรือมีความคม 
-  ที่ลางภาชนะ อุปกรณ ควรใชอางที่มีกอกน้ําและทอระบายน้ํา ถาใชกะละมังตองมี ๓ ใบ วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ ซม. 
-  เขียง มีด สภาพดี สะอาด แยกใชตามประเภทของอาหาร ไดแก ผักผลไม เนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ มีเขียงแยกใชตาม
ประเภทอาหาร อยางนอย ๓ เขียง เชน เขียงไมกลมสําหรับเนื้อสัตวสด  เขียงไมเหล่ียมสําหรับเนื้อสัตวปรุงสุก  และเขียง
พลาสติกสําหรับผัก ผลไมและควรแยกมีดที่ใชดวย และควรทําความะอาดทันทีเมื่อใชงานเสร็จ 

๑๓.  ผักสด ผลไม ตองลางสะอาด เน้ือสัตวปรุงใหสุก และมีการปกปดอาหารที่พรอมบริโภคแลว 
แนวทางการประเมิน 
-  ผักสด  ผลไม  ตองลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล หรือใชสารเคมีที่ปลอดภัย 
-  เนื้อสัตวทุกชนิดตองปรุงใหสุกดวยความรอนอยางทั่วถึง 
-  อาหารที่พรอมบริโภคตองปกปดดวยฝาชี หรือฝาภาชนะ ไมใชผาขาวบาง 

๑๔.  ผูประกอบอาหารมีสุขภาพดี แตงกายสะอาด สุขอนามัยดี 
แนวทางการประเมิน 
-  ชุดแตงกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน ใสหมวก และผากันเปอนสีขาวหรือสีออน ขณะปฏิบัติงาน และควรซักทุกวัน 
-  ลักษณะรางกายภายนอกดี เล็บมือส้ัน สะอาด ไมมีอาการไอ จาม ตา-ตัวเหลือง เปนไข หรืออุจจาระรวง 
-  ใชอุปกรณหรือถุงมือในการหยิบจับอาหารที่พรอมบริโภค 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๗ 

 

๔. ดานสิ่งแวดลอมสะอาดและปลอดภัย  
เกณฑมาตรฐาน 

๑๕. บริเวณศูนยเด็กเล็กมีสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย 
แนวทางการประเมิน 
- บริเวณภายในอาคาร สะอาด จัดเปนระเบียบและปลอดภัยสําหรับเด็ก 
- บริเวณรอบอาคารศูนยเด็กเล็ก มีขอบเขตชัดเจน สะอาด และปลอดภัย เชน มีรั้วที่ปลอดภัย  ไมมีบอน้ํา หลุมขนาดใหญ 
หรือเศษวัสดุที่อันตรายตอเด็ก ไมมีน้ําขัง เฉอะแฉะ 

๑๖. หองนํ้า หองสวม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
แนวทางการประเมิน 
- หองน้ํา หองสวม สะอาด พ้ืนไมล่ืน 
- โถสวมขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กหรือถาเปนของผูใหญ ตองมีส่ิงชวยเสริมการใชที่ปลอดภัย เชน ราวจับ 

๑๗. พื้นท่ีใชสอย จัดเปนสัดสวนและเพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
- แยกพ้ืนที่ใชสอยเปนสัดสวน เชน หองครัว หองรับประทานอาหาร หองกิจกรรม หองสวม 
- มีอางลางมือ พรอมสบู และ/หรือที่แปรงฟนสําหรับเด็ก 
- มีพ้ืนที่ใชสอย เฉล่ีย ๒ ตรม. ตอเด็ก ๑ คน 

๑๘. เคร่ืองใชสําหรับเด็ก สะอาด และเพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
- มีแกวน้ําสะอาด เพียงพอสําหรับเด็กทุกคน 
- ที่นอน หมอน ผาหม สะอาด และมีเฉพาะเด็กแตละคน 
- โตะ เกาอี้ สะอาด และมีขนาดเหมาะสม ปลอดภัยกับเด็ก 

๑๙. ตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
แนวทางการประเมิน 
- โครงสรางอาคารแข็งแรง ประตู หนาตาง สภาพดี 

๒๐. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ 
แนวทางการประเมิน 
- ภาชนะรองรับขยะ  สภาพดี มีฝาปด มิดชิด 
- มีการจัดเก็บออกจากตัวอาคารทุกวัน 
- ที่พักขยะเก็บมิดชิด และมีการนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 

๒๑. มีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
- จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ สามารถอานหนังสือไดสบายตา 
- มีหนาตางหรือชองลมระบายอากาศเพียงพอ มีหนาตาง และชองลมรวมกัน ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของพ้ืนที่หอง 

๒๒. มีการปองกันแมลงและพาหะนําโรค 
แนวทางการประเมิน 
- มีมุงลวดบริเวณท่ีเปนหองนอน 
- มีการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกสัปดาห 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๘ 

 

๒๓. มีมาตรการความปลอดภัย 
แนวทางการประเมิน 
- มีอุปกรณดับเพลิงพรอมใชงานหรือมีถังเก็บน้ํา สายยาง อุปกรณอ่ืนใด ที่สามารถใชในการดับไฟ 
- เจาหนาที่มีความสามารถใชอุปกรณได 
- มีชองทางที่สามารถพาเด็กออกนอกศูนยไดอยางปลอดภัย กรณีฉุกเฉิน เชน ประตู เขา-ออกได ๒ ทาง 
- ปล๊ักไฟติดตั้งสูงจากพื้นมากกวา ๑.๕ เมตร หากสูงจากพื้นไมถึง ๑.๕ เมตร ควรมีฝาปดปองกันเด็กเลน 
- อุปกรณไฟฟา และสายไฟเก็บเปนระเบียบ ปลอดภัย 

 
๕. ดานบุคลากร  
เกณฑมาตรฐาน 

๒๔. ผูดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดีท้ังรางกาย และจิตใจ 
แนวทางการประเมิน 
- แตงกายสะอาด เรียบรอย 
- สุขภาพแข็งแรง ไมมีอาการเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
- ไมติดยาเสพติด 
- อารมณดี ไมมีประวัติทํารายเด็ก มีจิตใจแจมใส ไมเครียด โดยการสังเกต พูดคุย หรือ 
- ใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองของกรมสุขภาพจิต  (ตามแบบฟอรมในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก) 
โดยผูดูแลเด็กทุกคนประเมินตนเอง ถาพบวาผูดูแลเด็กคนใดคนหนึ่ง มีความเครียดสูงกวาปกติมาก (คะแนน ๓๐-๖๐) ถือวา
ไมผานการประเมิน 

๒๕. ผูดูแลเด็ก รอยละ ๕๐ ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
แนวทางการประเมิน 
- ผูดูแลเด็กอยางนอยครึ่งหนึ่งในศูนยเด็กเล็กนั้นเคยฝกอบรมอยางนอยในชวง ๒ ป ที่ผานมาโดยพิจารณาจากวุฒิบัตร หรือ
จากการสอบถาม 

๒๖. มีอัตราสวนการดูแลเด็กเหมาะสม 
แนวทางการประเมิน 
- เด็กอายุตํ่ากวา ๑ ป มีผูดูแลเด็ก ๑ คน ตอเด็ก ๓ คน 
- เด็กอายุ ๑-๒ ป ผูดูแลเด็ก ๑ คน ตอเด็ก ๕ คน 
- เด็กอายุ ๒-๓ ป ผูดูแลเด็ก ๑ คน ตอเด็ก ๑๐-๑๕ คน 
- เด็กอายุ ๓ ป ขึ้นไป  ผูดูแลเด็ก ๑ คน ตอเด็ก ๒๐-๒๕ คน 
 
๖. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เกณฑมาตรฐาน 

๒๗. ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของศูนยเด็กเล็ก 
แนวทางการประเมิน 
- มีสวนรวมในกิจกรรมของศูนย  เชน ชวยดูแลเด็ก ทําอาหารใหเด็ก เลานิทาน ผลิตของเลน หรือ 
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ หรืองบประมาณ หรือ 
- รวมเปนคณะกรรมการของศูนย  โดยพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการของศูนย หรือ แผนการจัดกิจกรรมของศูนย หรือ
จากการสอบถามผูดูแลเด็ก 

 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๑๙ 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน จํานวนขอท่ีตองผานการประเมิน ขอท่ีตองผานการประเมิน 

ระดับดีมาก ๒๖-๒๗ ขอที่ ๑,๒,๖,๗,๑๐,๑๑,๑๕,๑๖,๒๗  และ 
ขอที่ ๓,๑๒,๑๓,๑๗,๑๘,๒๔,๒๕,๒๖  และ 
ขอที่ ๔,๕,๘,๙,๑๔,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓(จํานวน ๙-๑๐ ขอ) 

ระดับดี ๑๗ ขอที่ ๑,๒,๖,๗,๑๐,๑๑,๑๕,๑๖,๒๗  และ 
ขอที่ ๓,๑๒,๑๓,๑๗,๑๘,๒๔,๒๕,๒๖ 

ระดับพ้ืนฐาน ๙ ขอที่ ๑,๒,๖,๗,๑๐,๑๑,๑๕,๑๖,๒๗ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๐ 

 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๑ 

 

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆดานเพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพและไดมาตรฐาน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง ๓-๕ ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา           
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆที่ถายโอนใหอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ ๓ ขวบ)รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน ใหสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน ๔ ดาน ประกอบดวย 

๑. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานบุคลากร 

และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของบุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 

๒. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม 

และความปลอดภัย ดังนี้ 
๒.๑  ดานอาคารสถานที ่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ต้ัง จํานวนชั้นของอาคาร 

ทางเขา-ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอื่นๆ เปนตน 
๒.๒  ส่ิงแวดลอม  เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เชน แสงสวาง 

เสียง การถายเทอากาศ สภาพพื้นที่ภายในอาคาร รั้ว  สภาพแวดลอมและมลภาวะ เปนตน 
๒.๓  ดานความปลอดภัย  เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เชน การกําหนดมาตรการปองกัน

ความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน เปนตน 
๓. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร ไดแก  คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค ๑๒ ประการ  คุณลักษณะตามวัย (ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา)  การจัดประสบการณ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน 

๔. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ  การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลรวมถึง
การเขามามีสวนรวมจากชุมชน หรือประชาคมในทองถ่ิน 

 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรฐานขั้นพื้นฐาน) 
 

ประกอบดวย ๑๒ มาตรฐาน ๔๓ ตัวบงชี้  ดังนี้ 
 

มาตรฐานดานบุคลากร   (มี ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑  ผูดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา

ตนเองเขากับชุมชนไดดี 
ตัวบงชี้    

๑.๑   มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 ๑.๒  มีความรักเด็ก ขยัน อดทน 
 ๑.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 

๑.๔  กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาอนุบาล หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาอนุบาลหรือเทียบเทาขึ้นไป 

๑.๕  หมั่นพัฒนาตนเองหรือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
   
มาตรฐานที่ ๒  ผูดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
ตัวบงชี้ 
 ๒.๑  มีความรูความเขาใจในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๒.๒  มีความรูความเขาใจจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 
 ๒.๓  มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๒.๔  มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมตามวัย 
 
มาตรฐานที่ ๓  ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 
ตัวบงชี้ 
 ๓.๑  มีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ 
 ๓.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเด็ก ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และชุมชน 
 ๓.๓  มีวิสัยทัศน และภาวะความเปนผูนํา 
 
มาตรฐานที่ ๔  ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก และผูเรียนมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
ตัวบงชี้ 
 ๔.๑  ผูปกครองและชุมชนในพ้ืนที่ต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจคุณภาพของผูเรียน 

๔.๒  ผูปกครองและชุมชนในพ้ืนที่ต้ังของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ผูดูแลเด็กในการใหคําปรึกษา แนะนําตลอดจนการชวยเหลือดานอื่นๆแกชุมชนและสวนรวม 

 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๓ 

 

มาตรฐานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   (มี ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๕  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ 
 ๕.๑  สงเสริมใหผูดูแลเด็กจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๕.๒  สงเสริมพัฒนานวัตกรรม การจัดประสบการณเรียนรูและส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 
มาตรฐานที่ ๖  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
ตัวบงชี้ 

๖.๑  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและสงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรคของ
ผูเรียน 

๖.๒  จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
๖.๓  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานดนตรี  ศิลปะและการเคลื่อนไหว 
๖.๔  จัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 
๖.๕  จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

 
มาตรฐานที่ ๗  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและ                

ความปลอดภัยของผูเรียน 
ตัวบงชี้ 

๗.๑  จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและสงเสริมประสบการณชีวิตของผูเรียน 
๗.๒  มีการใหบริการที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
๗.๓  จัดหองเรียน พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเลน และส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอใหอยูในสภาพใชการไดดี 
 

มาตรฐานที่ ๘  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรศาสนา สถาบันทางวิชาการ องคกรภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

ตัวบงชี้ 
๘.๑  ผูปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและการใหบริการดานสถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ วิชาการและอื่นๆของสถานศึกษาแกชุมชน 
๘.๒  เปนแหลงวิทยาการใหความรูและบริการชุมชน 
๘.๓  มีการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๔ 

 

มาตรฐานดานผูเรียน   (มี ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๙  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงชี้ 

๙.๑  มีวินัย ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอตกลงเบื้องตน 
๙.๒  มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
๙.๓  ประหยัดใชส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 
๙.๔  มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

๑๐.๑  มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก 
๑๐.๒  มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
๑๐.๓  มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
๑๐.๔  มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 
๑๐.๕  มีความรูในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ ธรรมชาติ และส่ิงตางๆรอบตัว 

 
มาตรฐานที่ ๑๑  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบงชี้ 

๑๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและปองกันตนเองไมใหเกิดอุบัติภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
๑๑.๒  มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
๑๑.๓  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๑๑.๔  ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ผูดูแลเด็ก ผูอ่ืน 

 
มาตรฐานที่ ๑๒  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ตัวบงชี้ 

๑๒.๑  สนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ 
๑๒.๒  สนใจและรวมกิจกรรมดานดนตรีและการเคลื่อนไหว 
๑๒.๓  สนใจและรวมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
 
 
 
 

********************************************************** 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๖ 

 

มาตรฐานศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน  กรุงเทพมหานคร 
 

 มาตรฐานการประเมินศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน มี ๗  ดาน  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน  ๓๕ ขอ ดังนี้ 
๑. ดานการสงเสริมสุขภาพ   ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๗ ขอ ไดแก ขอที่ ๑-๗ 
๒. การสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๕ ขอ ไดแก ขอที่ ๘-๑๒ 
๓. ดานอาหารสะอาด ปลอดภัย  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๕ ขอ  ไดแก ขอที่ ๑๓-๑๗ 
๔. ดานสถานที่สะอาดและปลอดภัย  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๖ ขอ  ไดแก ขอที่ ๑๘-๒๓ 
๕. ดานบุคลากร  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๔ ขอ  ไดแก ขอที่ ๒๔-๒๗ 
๖. ดานการสรางเสริมประสบการณชีวิต  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๕  ขอ  ไดแก ขอที่ ๒๘-๓๒ 
๗. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน ๓  ขอ  ไดแก  

ขอที่ ๓๓-๓๕ 
 
๑. ดานการสงเสริมสุขภาพ    
เกณฑมาตรฐาน 
 ๑.  เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงทุก  ๓ เดือน 
แนวทางการประเมิน 
-  พิจารณาจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หรือสมุดรายงานสุขภาพเด็กประจําศูนย 
-  เปรียบเทียบผลน้ําหนักกับกราฟแสดงความเจริญเติบโตของเด็กตามเกณฑอายุ 
 ๒.  เด็กทุกคนแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดรับการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน (สุมถามจากเด็ก) 
-  เด็กทุกคนมีแปรงสีฟนเปนของตนเอง มีสภาพดีและสะอาด 
 ๓.  เด็กไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปจากแพทย ปละ ๑ คร้ัง 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยโดยดูจากสมุดบันทึกสุขภาพ หรือสมุดรายงานสุขภาพเด็ก 
 ๔.  เด็กไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู 
แนวทางการประเมิน 
-  สังเกตจากอาหารที่จัดใหเด็กในวันที่ทําการประเมิน 
-  พิจารณาจากเมนูอาหารรายวันหรือสัปดาห 
 ๕.  เด็กไดรับการตรวจสุขภาพฟน ทุก ๖ เดือน 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดรับการตรวจสุขภาพฟนจากทันตแพทยจากสมุดบันทึกสุขภาพหรือสมุดรายงานสุขภาพเด็ก 
 ๖.  เด็กไดรับการตรวจความสะอาดของรางกายทุกวัน 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดรับการตรวจความสะอาดของรางกาย เชน เล็บมือ เล็บเทาตัดส้ัน ผมสะอาด 

๗.  เด็กไดรับอาหารวาง มีคุณคาทางโภชนาการ และไมหวานจัด 
แนวทางการประเมิน 
-  อาหารวางที่จัดใหเด็กควรเปนขนมที่ไมหวานจัด ผลไม ขนมไทย เชน  กลวยบวดชี  ขนมกลวย ฟกทอง แกงบวดที่ไมหวาน  
เปนตน  



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๗ 

 

๒. ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  
เกณฑมาตรฐาน 

๘.  เด็กทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑอายุโดยผูดูแลเด็ก 
แนวทางการประเมิน 
-  อาสาสมัครผูดูแลเด็กเปนผูประเมิน โดยการสังเกตจากพัฒนาการของเด็ก 
-  มีขอมูลพัฒนาการเด็ก 
   เด็กพัฒนาการสมวัย……..คน……..% 
   เด็กสงสัยพัฒนาการลาชา…..……..คน……..% 
-  ถาพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชามีการสงตอเจาหนาที่สาธารณสุข 

๙.  เด็กไดรับการพัฒนาการตามวัย มีของเลนเด็ก  และหนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย และมีกิจกรรม        
การเลานิทาน  

แนวทางการประเมิน 
-  มีหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย และมีการเลานิทานใหเด็กฟง 
-  มีของเลนเด็กในรม และเครื่องเลนสนามที่สภาพดี ปลอดภัย 
-  พิจารณาจากตารางการจัดกิจกรรมประจําวนั 

 ๑๐.  เด็กไดรับการฝกใหชวยเหลือตนเองไดตามวัย 
แนวทางการประเมิน 
-  ประเมินจากการใหเด็กทดลองปฏิบัติการชวยเหลือตนเองตามวัยของเด็ก เชน การแตงตัว การเก็บของ การประเมิน ฯลฯ 

๑๑.  มีมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง 
แนวทางการประเมิน 
-  สุมถามผูปกครองเด็ก หรือพิจารณาจากสมุดบันทึกของเด็ก 

 ๑๒.  ผูดูแลเด็กใหคําปรึกษาดานการดูแลเด็กแกผูปกครองได 
แนวทางการประเมิน 
-  มีหนังสือ เอกสารเผยแพร  แผนพับ หรือเอกสาร การจัดบอรดตางๆเพื่อใหความรูแกผูปกครอง 
 
๓. ดานอาหารสะอาด ปลอดภัย  
เกณฑมาตรฐาน 

๑๓.  สถานที่เตรียมหรือปรุงอาหาร สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
แนวทางการประเมิน 
-  สถานที่เตรียม / ปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบ  ภาชนะใสอาหารมีฝาปดมิดชิด 
-  สถานที่เตรียมปรุงอาหารมีการระบายอากาศดี 
-  เตรียม/ปรุงอาหารบนโตะที่มีสภาพดี สะอาด 
-  มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน มีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กไดจากของมีคม หรือเตาไฟ เปนตน 

๑๔.  นํ้าดื่ม นํ้าใช สะอาด และเพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
-  น้ําดื่ม ตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  น้ําตมสุก  หรือ 
  น้ําที่ผานระบบการปรับปรุงคุณภาพแลว เชน น้ํากรอง ที่มีการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา ตามคําแนะนําของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ หรือ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๘ 

 

  น้ําบรรจุขวดที่ไดรับอนุญาตจาก อย. 
  ภาชนะบรรจุน้ําตองสะอาดมีฝาปดหรือกอกน้ําหรือทางเทรินน้ําเปดปดได 

-  น้ําใช  เปนน้ําที่สะอาด ปลอดภัย ภาชนะที่บรรจุตองสะอาดมีฝาปด 
๑๕.  อุปกรณ/ภาชนะ ท่ีประกอบอาหารและใสอาหาร ปลอดภัยและสะอาด 

แนวทางการประเมิน 
-  อุปกรณ / ภาชนะที่ประกอบอาหารและใสอาหาร ทําดวยวัสดุที่ปลอดภัย เชน สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว  
-  ลางอุปกรณ / ภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ และน้ําสะอาดอีกอยางนอย ๒ ครั้งดวยน้ําไหล 
-  อุปกรณ / ภาชนะที่ลางเสร็จแลวตองคว่ําใหแหง หามเช็ด 
-  เขียง มีด สภาพดี สะอาด และทําความสะอาดทันที่เมื่อใชงานเสร็จ 

๑๖.  ผักสด / ผลไม ตองลางสะอาด เน้ือสัตวตองปรุงใหสุก มีการปกปดอาหารที่พรอมบริโภค 
แนวทางการประเมิน 
-  ผักสด / ผลไม  ตองลางดวยน้ําสะอาด หรือใชสารเคมีที่ปลอดภัย 
-  เนื้อสัตวตองปรุงใหสุก 
-  อาหารที่พรอมบริโภคตองปกปดดวยฝาชี หรือภาชนะ  

๑๗.  ผูประกอบอาหารมีสุขภาพดี แตงกายสะอาด มีสุขอนามัยท่ีดี 
แนวทางการประเมิน 
-  ชุดแตงกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน ใสหมวก และผากันเปอนขณะปฏิบัติงาน 
-  ชุดแตงกาย หมวก และผากันเปอนซักสะอาดทุกวัน 
-  ผูประกอบอาการ มีสุขอนามัยที่ดี เชน เล็บมือส้ันสะอาด ไมมีอาการไอ จาม เปนตน 
-  ใชอุปกรณหรือถุงมือในการหยิบจับอาหารที่พรอมบริโภค 
 
๔. ดานสถานที่สะอาดและปลอดภัย  
เกณฑมาตรฐาน 

๑๘.  บริเวณสถานท่ีภายใน / ภายนอกอาคารสะอาด และปลอดภัย 
แนวทางการประเมิน 
- บริเวณภายในอาคาร สะอาด เปนระเบียบและปลอดภัยสําหรับเด็ก 
- บริเวณภายนอกอาคาร สะอาด มีขอบเขตที่ชัดเจน ปลอดภัย เชน มีรั้วที่ปลอดภัย  ไมมีบอน้ํา/หลุมขนาดใหญ ไมมีน้ําขัง 
เฉอะแฉะ หรือมีเศษวัสดุที่อันตราย 

๑๙.  หองนํ้า / หองสวม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
แนวทางการประเมิน 
-  พ้ืนหองน้ําสะอาด และไมล่ืน 
-  โถสวมขนาดเหมาะสมกับเด็ก ถาหากเปนสวมทั่วไปตองมีราวจับหรือส่ิงที่ชวยใหความปลอดภัยแกเด็กได 

๒๐. พื้นท่ีใชสอยจัดเปนสัดสวน 
แนวทางการประเมิน 
-  พ้ืนที่ใชสอยแยกเปนสัดสวน ชัดเจน เชน หองครัว หองรับประทานอาหาร หองสวม  เปนตน 
-  มีอางลางมือ พรอมสบู และมีที่แปรงฟนสําหรับเด็ก 

๒๑. วัสดุอุปกรณเคร่ืองใชสําหรับเด็กสะอาดและเพียงพอ 
แนวทางการประเมิน 
-  มีวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสําหรับเด็ก เชน ที่นอน หมอน แกวน้ํา  ที่สะอาดเหมาะสม และเพียงพอ สําหรับเด็ก 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๒๙ 

 

๒๒. มีการปองกันแมลง และพาหะนําโรค 
แนวทางการประเมิน 
- มีการติดตั้งมุงลวด 
- มีการกําจัดแมลงและพาหะนําโรค เชน การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

๒๓. มีการจัดการขยะที่ดี 
แนวทางการประเมิน 
-  ภาชนะที่ใชรองรับขยะมีสภาพดี มีฝาปดมิดชิด 
-  มีการจัดการกับขยะอยางเหมาะสม เชน มีการดูแลถังขยะใหสะอาดอยูเสมอ มีการนําขยะไปทิ้งในที่ๆเหมาะสม 

 
๕. ดานบุคลากร  
เกณฑมาตรฐาน 

๒๔. บุคลากรมีสุขภาพดี 
แนวทางการประเมิน 
- มีใบรับรองแพทยทุก ๑ ป 
- มีผลการ X-Ray ปอดทุก ๑ ป 
- จากการสังเกตสภาพทั่วไปของบุคลากร 

๒๕. บุคลากรไดเขารวมอบรมหลักสูตรผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นๆ 
แนวทางการประเมิน 
-  ผูดูแลเด็กอยางนอยครึ่งหนึ่งในศูนยฯไดเขารวมอบรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๒๖. บุคลากรมีอัตราสวนการดูแลอยางเหมาะสม 
แนวทางการประเมิน 
-  อัตราสวนในการดูแลเด็กของอาสาสมัครผูดูแลเด็ก ๑ คน ตอเด็ก ๑๐-๑๕ คน 

๒๗. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม 
แนวทางการประเมิน 
-  บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานที่เกี่ยวของกับเด็กอยางนอย ๑ คน / ศูนย 
 
๖. ดานการสรางเสริมประสบการณชีวิต 
เกณฑมาตรฐาน 

๒๘. จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดออกกําลังกายตอนเชาทุกวัน โดยสังเกตจากตารางการจัดกิจกรรมประจําวัน 

๒๙. จัดกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับกิริยามารยาทใหกับเด็ก เชน การไหว / การขอบคุณ / การขอโทษ 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับกิริยามารยาท เชน การไหว / พูดขอบคุณ / ขอโทษ โดยการทดลองใหเด็กปฏิบัติ 

๓๐. จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
 
 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๓๐ 

 

๓๑. จัดกิจกรรมการเลานิทาน / การสาธิตในเร่ืองของการออม / ประหยัด / ซื่อสัตย 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดเขารวมกิจกรรมการออม / ประหยัด / ซื่อสัตย โดยดูจากตารางการจัดกิจกรรมของศูนยฯ 

๓๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ 
แนวทางการประเมิน 
-  เด็กไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 
๗. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เกณฑมาตรฐาน 

๓๓. ผูปกครอง / ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆของศูนยฯ 
แนวทางการประเมิน 
-  ในการจัดกิจกรรมของศูนยฯ มี ผูปกครอง / ชุมชนเขารวมกิจกรรม 

๓๔. มีกิจกรรมสรางความเขาใจระหวางอาสาสมัครผูดูแลเด็กและผูปกครอง 
แนวทางการประเมิน 
-  ใหมีการจัดประชุมผูปกครองอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๓๕. การประสานความรวมมือ/สนับสนุนดานทรัพยากร จากบุคคล หรือหนวยงานตางๆ 
แนวทางการประเมิน 
-  ไดรับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณจากหนวยงานอื่น 
-  มีศักยภาพในการพัฒนาศูนยฯดวยตนเอง 
 
เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน จํานวนขอท่ีตองผานการประเมิน ขอท่ีตองผานการประเมิน 

ระดับดีมาก ๓๕ ขอที่ ๑,๒,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๘,๑๙,๒๔,๒๘,๒๙,๓๓  และ 
ขอที่  ๓,๔,๑๐,๑๕,๑๖,๒๐,๒๑,๒๕,๒๖,๓๐,๓๔  และ 
ขอที่  ๕,๖,๗,๑๑,๑๒,๑๗,๒๒,๒๓,๒๗,๓๑,๓๒,๓๕ 

ระดับดี ๒๓ ขอที่ ๑,๒,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๘,๑๙,๒๔,๒๘,๒๙,๓๓  และ 
ขอที่  ๓,๔,๑๐,๑๕,๑๖,๒๐,๒๑,๒๕,๒๖,๓๐,๓๔ 

ระดับพ้ืนฐาน ๑๒ ขอที่ ๑,๒,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๘,๑๙,๒๔,๒๘,๒๙,๓๓ 
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ภาคผนวก ญ 
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 

ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกัน              
การบาดเจบ็ในเด็ก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 
 
 เด็กชวงอายุ ต้ังแต แรกเกิด-๕ ป เปนชวงวัยที่มีความสําคัญในการพัฒนาในดานตางๆ พอ แม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก 
ตลอดจนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู จะตองมีสวนเกี่ยวของเปนหนาที่หลักที่จะตองดูแลเด็กใหไดรับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ใหเด็กไดอยูรอด
ปลอดภัย และมีโอกาสในการพัฒนาอยางเสมอภาค  ในขณะเดียวกันผูดูแลเด็กในเวลากลางวัน คือ พอ แม ผูปกครอง นําเด็ก
ฝากเลี้ยงไวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงนับวาศูนยเด็กเปนบานที่สองของเด็กที่จะตองใหเด็กอยูอยางปลอดภัย 
 ศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการสรางเสริมความปลอดภัยอยางเสมอภาค  
โดยมีเกณฑความปลอดภัยขั้นต่ําที่เด็กทุกคนควรจะไดรับอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนความรู การฝกทักษะ การดูแลปกปอง 
และส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย  ซึ่งจะนําไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการสงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และ
การจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเด็กในทุกกลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หมายถึง  ศูนยเด็กเล็กที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยดวยการคนหาปญหา และ
ปจจัยเส่ียงของการบาดเจ็บ การเฝาระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยง ส่ิงแวดลอมเสี่ยง และ วางแผน-ดําเนินการแกไข 
 
มาตรฐานการดําเนินงานความปลอดภัย ๖ ดาน    ประกอบดวย 
๑.  มาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 
ภายนอกอาคาร 
 ร้ัว  มีความมั่นคง แข็งแรง  หมั่นตรวจสอบประตูรั้ว  โดยเฉพาะประตูซึ่งมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก วามีความ
มั่นคงหรือไม ประตูนี้อาจหลุดจากรางและลมทับเด็กได 
 ทางเขา-ออก  จากตัวอาคาร ตองมีความเหมาะสม หากเกิดอุบัติภัย หรือเหตุรายแรงใดๆสามารถเคลื่อนเด็กออก
จากตัวอาคารไดสะดวก  อยางนอยตองมีทางเขา-ออก ๒ ทาง แตละทางความกวางไมนอยกวา  ๘๐ เซนติเมตร หากมีทาง
เดียวตองกวางอยางนอย ๑ เมตร 
 แหลงนํ้า  พ้ืนที่โดยรอบ มีรั้วกั้นแหลงน้ํา เชน สระวายน้ํา สระน้ํา  คลอง บอ ดังนั้นตองกําจัดแหลงน้ําที่ไมจําเปน     
ในศูนยฯ และละแวกศูนยฯ หรือแยกเด็กออกจากแหลงน้ําโดยกั้นรั้ว กั้นประตูไมใหเด็กอยูใกลแหลงน้ําได 
 ถนนภายในศูนยฯ และรอบๆศูนยฯ  แยกพ้ืนที่การเลนและการจราจรออกจากกันโดยเด็ดขาด  ตองแยกพื้นที่เด็ก
เลนไมใหอยูใกลพ้ืน ผิวถนน หรือบริเวณที่ยานพาหนะเขา ออก และจํากัดความเร็วของยานพาหนะ 
 สนามเด็กเลน  ไดมาตรฐานตามขอกําหนดความปลอดภัย ความสูงของเครื่องเลนสนามตองไมสูงเกิน ๑๕๐ ซม.        
แตละชิ้นตองวางหางกัน ๑๘๐ ซม.  และมีการยึดติดฐาน ไมลมทับ พ้ืนสนามเด็กเลนที่ลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของสมอง  
จากการตกจากเครื่องเลน คือ พ้ืนทรายที่มีความหนาตั้งแต ๒๐ เซนติเมตรขึ้นไป หรือพ้ืนยางสังเคราะหชนิดความหนา
เหมาะสมกับความสูงของเครื่องเลน 
 ตนไม  ตนไมภายในศูนยฯ ตองไมมียาง  ไมมหีนามที่จะกอใหเกิดพิษได  หรือตนไมประเภทที่มีลูก และอาจจะหลน
ลงมาเปนอันตรายตอเด็ก 
 สัตว  ไมมีสัตวจรจัด 
ภายในอาคาร 
 หองพักเด็กและที่พักอาศัย  มีประตู หนาตางที่แข็งแรง หนาตางตองอยูสูงจากพื้นประมาณ ๑ เมตร เตียงนอน         
ไมควรวางไวชิดหนาตางโดยเด็ดขาดเพื่อปองกันการปนและตกหนาตาง 
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 หองพักเด็กปวย  ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา เครื่องเวชภัณฑที่จําเปน เด็กตองอยูในสายตา
ของผูดูแลตลอดเวลา  กรณีไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยเปนการเฉพาะได  ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวน             
ตามความเหมาะสม 
 หองสวม พื้น ประตู อุปกรณ  โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย ประตู 
จะตองไมมีกลอน หรือ ตัวลอค ภายใน และไมใสกุญแจ  มีสวนสูงที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใชวัสดุกันล่ืน ในบริเวณ
หองน้ํา-หองสวม  และเก็บสารจําพวกเคมี หรือน้ํายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย พนมือเด็ก 
 หองครัว หรือบริเวณที่ประกอบอาหาร  ควรมีประตูกั้นเพ่ือมิใหเด็กเขาไปในบริเวณนั้นได โดยเฉพาะในเวลาที่
ทําอาหาร 
 บันได ระเบียง มีประตูกั้นท่ีบันได  เปนประตูที่เปดเขาหาตัวไดทิศทางเดียว และปดกลอนไวเสมอเพ่ือปองกันเด็ก
ไมใหปนปายบันไดได ราวบันไดและระเบียงตองมีชองหางไมเกิน ๙ ซม. 
 พื้นตางระดับ  เชน ระเบียง เฉลียง หรือพ้ืนที่ยกระดับ  จะตองมีแนวเขต กั้นที่แข็งแรงเพียงพอ 
 เสา  มนไมมีมมุเหล่ียม 
 ไฟฟา  ติดตั้งปล๊ักไฟสูง ๑.๕ เมตร  หรือมีตัวครอบปลั๊ก  เพ่ือไมใหเด็กเลนได ตอสายดินกับอุปกรณไฟฟาที่เปนส่ือ
นําไฟฟาได เชน ตูแชแข็ง  ตูกดน้ําดื่ม  ตอเคร่ืองมือตัดไฟอัตโนมัติ 
 แหลงนํ้า  กั้นประตูไมใหเด็กเขาใกลแหลงน้ํา  เทน้ําออกจากถังทิ้งเมื่อไมจําเปนตองใช  ปดฝาถังน้ํา ตุมน้ํา 
 สีผนัง  ที่เคลือบนั้นตองไมเปนสารพิษ  หรือ ระคายเคืองตอผิวหนังหรือการหายใจ  ทั้งในเวลาการใชงานปกติหรือ
เวลาที่วัสดุเคลือบผิวนั้นทําปฏิกิริยากับความชื้น 
 
๒.  มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
 เฟอรนิเจอร  โตะ  ตู  แข็งแรง มั่นคง  วางบนพ้ืนราบ  ไมลมงายเมื่อเด็กโหน  หรือยึดติดกําแพงเพ่ือปองกันการลม
คว่ําเมื่อเด็กเข็น  ดัน หรือปนปาย ไมมีมุมแหลมคม  หรือใสอุปกรณกันกระแทกที่มุมขอบทุกมุม 
 ของเลน  เลือกผลิตภัณฑที่เด็กใชใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เชน เลือกของเลนที่มีเครื่องหมายผาน         
การตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม เด็กอายุนอยกวา ๓ ป ไมใหเลนของเลนที่มีขนาดเล็กกวา ๓.๑๗x ๕.๗๑ เซนติเมตร 
เพราะของเลนขนาดนี้อาจทําใหสําลักอุดทางเดินหายใจ ไมใหเลนของเลนอันตราย เชน ของเลนที่มีความแหลมคมมีความแรง 
เชน ปนอัดลม หรือ วัตถุระเบิด เชน พลุ ดอกไมไฟ  เปนตน 
 เคร่ืองมือการเรียนรู  สีเทียน  สีผง ปากกา ดินสอ  ลูกปด  จะตองไดมาตรฐานไมมีสารพิษและขนาดเหมาะสมตาม
วัย 
 นํ้ายา ยา สารพิษ  ตองเก็บสารตางๆที่อาจกอพิษแกเด็กไดใหมิดชิด  และเด็กไมสามารถจะหยิบไดเอง มีฝาปดแบบ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก (child proof cap) ไมนําเอาสารพิษใสภาชนะที่มีลักษณะคลายกับภาชนะที่บรรจุอาหารเครื่องดื่มและไม
วางอยูในที่เดียวกับที่วางอาหารและเครื่องดื่ม 
 
๓.  มาตรฐานการเดินทางปลอดภัย  (safe route to daycare) 
 รถจักรยาน  เด็กที่โดยสารรถจักรยาน  ควรมีที่นั่งพิเศษสําหรับเด็ก โดยท่ีนั่งยึดติดกับรถจักรยานอยางแข็งแรง  มี
เข็มขัดยึดเด็กติดกับที่นั่ง  มีที่วางเทาเพ่ือปองกันเทาเขาซี่ลอ และเด็กควรสวมใสหมวกนิรภัย 
 รถจักรยานยนต  เด็กอายุมากกวา ๒ ป โดยสารรถจักรยานยนต  ตองใสหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐานเด็กอายุ ๒-๕ ป 
ใชหมวกขนาดเสนรอบวง ๕๐๐ – ๕๓๐ มม. 
 รถยนต  เด็กโดยสารรถยนตใชที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก ติดตั้งบนที่นั่งดานหลังรถสําหรับรถปคอัพใหติดตั้งดานหนา
ขางคนขับ และหามใชถุงลมนิรภัยดานขางคนขับ 



 

(ราง) คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาปฐมวัย(๒-๕ ป)  ๑๓๔ 

 

 ถนนปลอดภัย  จํากัดความเร็วของยานพาหนะบริเวณศูนยเด็กเล็ก  โดยออกกฎระเบียบและการออกแบบถนน   
เพ่ือไมใหยานยนตตางๆใชความเร็วไดมากกวา ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 
๔. มาตรฐานระบบปองกันภัยจากบุคคล 

ระบบการคนพบปญหา  ปกปองเด็กจากบุคคลอันตราย เชน บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มีปญหาทางดานอารมณ  
บุคคลที่เสพติดทางเพศ  หรือเมาสุรา 

ระบบรายงาน  ผูพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหจะตองใหการชวยเหลือเบ้ืองตน และแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยมิชักชา (ตามมาตรา ๒๔ 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖) 

ระบบการรักษาความปลอดภัย  การรับจายเด็ก การปองกันคนแปลกหนา ไมปลอยใหเด็กอยูกับคนที่ไมคุนเคย
ตามลําพัง  หรือไปกับคนแปลกหนา 

ระบบการขอความชวยเหลือ  รูวิธีการส่ือสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (๑๖๖๙)  ศูนยพิษวิทยา 
(๐๒๒๐๑๑๐๘๓)  รวมท้ังรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 
 
๕. มาตรฐานระบบฉุกเฉิน 

แผนฝกซอมการปองกันภัย  มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ฝกการกูชีพ  ฝกอบรมบุคลากร ในเน้ือหาดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกันอุบัติภัยและความเจ็บปวย
ฉุกเฉินของเด็ก รูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพพ้ืนฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ และการตบหลัง              
กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดส่ิงแปลกปลอมออกจากหลอดลม)  และการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก มีระบบสงตอเมื่อ
เจ็บปวย 
 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน  ของสวนราชการตางๆ เชน สถานีตํารวจ หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โรงพยาบาล ไวเพ่ือติดตอไดอยางทันทวงที กรณีเกิดเหตุการณคับขัน หรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก และควรมีอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฐมพยาบาลติดประจําไวในที่เปดเผย 
 อุปกรณรักษาความปลอดภัย  ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟ เครื่องจับควัน 
ภายในบริเวณอาคาร 
 อุปกรณดับเพลิง  จัดใหมี ติดตั้งไวในที่มองเห็นชัดเจนหยิบใชไดสะดวก และมีสภาพพรอมใชงานโดยใหพิจารณา
ติดตั้งอยางนอย ๑ เครื่องตอพ้ืนที่ ๑๕๐ ตารางเมตร ผูดูแลเด็กทุกคนสามารถใชอุปกรณดับเพลิงไดอยางถูกตอง 
 
๖.  มาตรฐานความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 แผนประเมินความเสี่ยงในแตละกิจกรรม  การสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องความปลอดภัย 
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