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รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศกึษาและคาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา / ประเด็นพิจารณา คาเปาหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

     1.1 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี   
          และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

 

     1.2 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม  
          และแสดงออกทางอารมณได 

     1.3 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง  
          และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

     1.4 รอยละ 80 ของเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  
          มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ 
          บริบทของทองถ่ิน ระดับ ดีเลิศ 

 

     2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ระดับ ดีเลิศ 

     2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
          ระดับ ดีเลิศ 
     2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย  
          และเพียงพอ ระดับ ดีเลิศ 

     2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน 
          การจัดประสบการณ ระดับ ดีเลิศ 

     2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  
          ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

     3.1 รอยละ 80 ของครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ 
          ทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  

 

     3.2 รอยละ 80 ของครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน 
          และปฏิบัติอยางมีความสุข 

     3.3 รอยละ 80 ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ  
          และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

     3.4 รอยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล 
          การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
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รายละเอียดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปญจรักษ 

ระดับปฐมวัย 

----------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 

1. มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

 เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดด ีใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตัวและปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกับ 

ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณที่

เสี่ยงอันตราย 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 รอยละของเด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค  

สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 

 

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

 เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสมรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ

พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด  

กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตร ีและการเคลือ่นไหว 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม 

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี 

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก 

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน 

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
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3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวม 

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย  

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 

พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง  

โดยปราศจากการใชความรุนแรง 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง 

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน 

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ

ผูใหญ เปนตน 

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม  

พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

3.6 รอยละของเด็กเลน และทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง 

 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

 เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คำตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด  

การคดิเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรือ่งงาย ๆ ได 

สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน  

และใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหา

ความรูได 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 

4.2 รอยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ 

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคดิรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

การคดิแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได 

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง 

การเลนอิสระ เปนตน 

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือ 

ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  
  ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ปานกลาง - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  
  ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กที่ยังไมบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ด ี - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศกึษากำหนด 

ดีเลิศ - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศึกษากำหนด 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ยอดเย่ียม - มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา บรรลุตามเปาหมาย 
  ที่สถานศึกษากำหนด มีความพรอมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
- มีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  เสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- มีสวนรวมของพอแมครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เก่ียวของในการสงเสริม 
  พัฒนาการของเด็ก 

 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)   =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    

 

    

    

    

    

 



7 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร 

ดานขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน  

โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานอยางเปนระบบ

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา

ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือ

ปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ 

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 

 สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย 

หรือผานการอบรมศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 จัดครคูรบชั้นเรียน 

2.2 จัดครใูหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ 

2.3 จัดครไูมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

2.4 จัดครจูบการศึกษาปฐมวัย 

2.5 จัดครจูบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
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3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  

มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัด

กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก 

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม มีการสังเกต และ 

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัว 

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน 

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ 

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน  

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู 

4.5 จัดหองประกอบท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสำหรับครู 

 สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณและพัฒนาครู 

ประเด็นพิจารณา 

5.1 อำนวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู 

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ 

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ 

5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ 
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6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม

ผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครอง และผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

ประเด็นพิจารณา 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ

ของสถานศึกษา 

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน 

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย 

มีสวนรวม 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  และบริบทของทองถ่ิน 
- มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปานกลาง - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและ 
  บริบทของทองถิ่น 
- มีระบบบริหารคุณภาพ แตไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ด ี - มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย และ 
  บริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอ 
  คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมสีื่อเพ่ือการเรียนรูอยางพอเพียง 
  และหลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ของสถานศึกษาและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ดีเลิศ - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร 
  การศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอ 
  คุณภาพเด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางพอเพียงและ 
  หลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหวางการปฏิบัติการ 
  ปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน 
  และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 
  ปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น 
- จัดครใูหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
- มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอคุณภาพ 
  เด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน 
  การเรียนรูทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ 
  หลากหลาย 
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด 
  ประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและตอเนื่องมีการชี้แนะ 
  ระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการ 
  การปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางท่ีดี 
  และไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 

 ครจูัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล และ 

สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทำผานประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ 

ตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ 

 

1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

 ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน 

ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง 

เพียงดานเดียว 

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 

1.2 จัดทำแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ในหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และ

ดานสติปญญา โดยไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 

 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

 ครจูัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ  

ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ

จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 

ประเด็นพิจารณา 

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง

ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

2.3 จัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือกระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
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3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 ครจูัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ

และการจัดกิจกรรมเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน  

ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล 

คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ เปนตน 

ประเด็นพิจารณา 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก 

3.2 จัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม  

เปนตน 

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน  

กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ เปนตน 

 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 ครปูระเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

ไมใชแบบทดสอบวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม และนำผลการ

ประเมินที่ไดไปพัฒนาคณุภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจดัประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจารณา 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม 

4.3 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ 
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การใหระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

กำลังพัฒนา - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา ไมสมดุล 
- ไมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ 
  ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถของเด็ก 

ปานกลาง - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุล 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ 
  ตามความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

ด ี - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรูลงมือทำ 
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและ 
  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญา อยางสมดุลเต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว  
  ชุมชน และผูเก่ียวของ 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ  
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน  
  รวม ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 
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วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (รอยละ)    =      100 x จำนวนครูผานเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
รอยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเย่ียม - จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
  และสติปญญาอยางสมดุลเต็มศกัยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว 
  ชุมชนและผูเก่ียวของ และเปนแบบอยางที่ดี 
- สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ  
  และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน 
  รวม ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
  และผูเก่ียวของมีสวนรวมนำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ 
  และพัฒนาเด็ก 
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ภาคผนวก 
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โรงเรียนปญจรักษ 

๑๓๓ หมู ๔ บานนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

คำสั่งที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  

และกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๘ ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีกำหนดให

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับกระทรวงศกึษาธิการ ไดมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนปญจรักษจะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศกึษา และจัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ

ผูมีสวนเก่ียวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำคาเปาหมาย

ความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี ้
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบดวย 

  ๑. คุณครปูระนอม ปญจรักษ ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.สงา ไชยมัง  ผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

  ๓. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย กรรมการ 

  ๔. คุณครูทัศวรรณ ยอดคำมี ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

  ๕. คุณครูสังวาลย โนนแกว รองผูอำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที ่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกคณะกรรมการตาง ๆ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการให

ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสำเร็จของแตละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   ประกอบดวย 

  ๑. คุณครูเอ้ียงอุมา มิไพทูรย หัวหนางานวิชาการ ฝายปฐมวัย ประธานกรรมการ 

  ๒. คุณครนูัยณภา มาศวรรณา หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 

  ๓. คุณครูเสาวลักษณ สุไชยชิต หัวหนาระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 

  ๔. คุณครูนัฎณฎิา สุริยะวงค คร ู    กรรมการ 
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