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๑   

 

  
 
 
 

  ๑.  ความนํา 

 การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการจัด
การศึกษาที่วางรากฐานการเรียนรูของเด็กในอนาคต วัยเด็กเล็กเปนวัยที่ตองวางพื้นฐานการพัฒนา 
ทุกดาน เพื่อการเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต พื้นฐานดังกลาวครอบคลุมพัฒนาการทางดาน
รางกาย สติปญญา สังคม และดานจิตใจ อารมณ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๑       
และปรับปรุงเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อใหหนวยงานทุกสังกัด โรงเรียน หรือ  
ศูนยพัฒนาเด็กประเภทตาง ๆ สามารถนําหลักสูตรนี้ไปใชได โดยปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับเด็กและสภาพทองถ่ิน ซ่ึงไดพบวามีสถานศึกษาหลายแหงสามารถจัดการศึกษาไดดีเยี่ยม      
ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการใหสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
พัฒนาการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการโดย
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
จึงมีมติใหเพิ่มรางวัลสําหรับสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาดีเดนขึ้น และไดมี  
การดําเนินการคัดเลือกตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๒ เปนตนมา 
 คูมือการประเมินสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเลมนี้ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบัน และสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งไดกําหนดเกณฑการประเมินที่ใหรายละเอียดในการตัดสินได
ชัดเจนยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มั่นใจวาคูมือเลมนี้จะเกิดประโยชนในการประเมิน
สถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอีกดวย 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เปนงานที่มีเกียรติสูง เปน
สิริมงคล สมควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินและ
คัดเลือก คณะกรรมการประเมินตองกระทําอยางมีหลักเกณฑ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใชความสามารถ และดุลพินิจใน
การพิจารณาตัดสินอยางถูกตอง มีใจเปนกลาง ไมโนมเอียงไปฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อใหไดบุคคลหรือสถานศึกษาที่
สมควรไดรับรางวัลพระราชทานอยางแทจริง คณะกรรมการประเมินทุกขั้นตอนตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ระดับจังหวัด  และระดับกลุมจังหวัด จึงควรศึกษาคูมือการประเมินนี้อยางละเอียดกอนที่จะดําเนินการประเมิน 
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๒   

 
 
   ๒. คุณสมบัติของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการประเมิน เพื่อการคัดเลือกใหเขารับ
รางวัลพระราชทาน มีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑.  เปนโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็ก หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หรือหลักสูตรอื่นที่สอดคลองกับหลักสูตรนี้ (เปนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับเด็กที่จะเขา
เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑) 
  ๒.  จัดการศึกษาไดมาตรฐานและมีคณุภาพในดานตอไปนี้  
 ดานที ่ ๑ ผลพัฒนาการของเด็ก 
 ดานที ่ ๒ การบริหารงานวิชาการ 
 ดานที ่ ๓ การบริหารการจัดการ 
 ดานที ่ ๔ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
 ดานที ่ ๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร 

  ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกลาวตองไมเคยไดรับรางวัลพระราชทานหรือเคยไดรับ
รางวัลพระราชทานมาแลวไมนอยกวา ๓ ป จึงจะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมิน ทั้งนี้ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยรางวัลพระราชทานแกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๑๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดในแตละป 
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๓   

 

 

  ๓.  การดําเนินการคัดเลือก 

 ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน      
มีรายละเอียดการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ 

๓.๑  การแตงตัง้คณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธาน 
๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับกอนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่นั้น 
 

กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา  /  ศึกษานเิทศก  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)   นักวิชาการ ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผล        
การประเมิน และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 
  ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา ซ่ึงอยูในเขตพื้นทีน่ั้น 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับกอนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร    กรรมการและเลขานุการ 
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๔   

 ระดับจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ไดรับเลือก)         ประธาน 
๒)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)        รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษา     
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษา ซ่ึงอยูในจังหวัดนัน้ 
 

กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก       

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
 

กรรมการ 
๖)   นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่        
 ไดรับเลือกเปนประธาน ที่ประธานเหน็สมควร         กรรมการและเลขานกุาร 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน
และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 

  ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงอยูในจังหวัดนัน้ 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับกอนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหตุ การแตงตั้งประธานเพื่อการดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ใหเขตพื้นที่
การศึกษา ทุกเขต (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน  และประกาศใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูรวมกัน  
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๕   

 ระดับกลุมจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

 ๑) ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประธาน 
๒)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทีไ่ดรับเลือกใหเปน 

ศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
 

รองประธาน 
๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุมจังหวัดนั้น กรรมการ 
๔)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกใหเปน

ศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน(จํานวน ๑ คน) 

 
 

กรรมการ 
๕)  ผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับกอนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๖)   ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา     

ระดับกอนประถมศึกษา ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
๙)   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่  
 ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ไดรับเลือกเปนรองประธาน         กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๐)  นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นทีท่ี่ผูอํานวยการไดรับเลือก           
     เปนรองประธาน  ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. คณะกรรมการประเมิน  
 สวนกลาง ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการเหน็สมควร ประธาน 
๒)  ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจดัการศึกษา   

ระดับกอนประถมศึกษา 
 

กรรมการ 
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๖   

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนัน้ 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับกอนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

สวนภูมิภาค ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจดัการศึกษา   
ระดับกอนประถมศึกษา 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนัน้ 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับกอนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
 หมายเหตุ  
 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัด หรือระดับกลุมจังหวัดก็ตาม 
ตองไมแตงตั้งบุคคลที่เคยเปนกรรมการประเมินสถานศึกษาซ้ํากับที่เคยประเมินมาแลวไมวาในระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด  (ตัวอยางเชน นายยุติธรรม ใจเปนกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว หากเปนผูแทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุมจังหวัดอีก       
นายยุติธรรมตองไมเปนกรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเขารับการประเมินดวย           
หากโรงเรียนวิทยาศึกษาไดรับคัดเลือกเขารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุมจังหวัด) 
 ๓.๒  ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา (ทุกขนาด ทุกสังกัด) 
ดําเนินการดงันี้ 
 สวนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดําเนนิการดังนี ้
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา แจงความประสงคขอเขา
รับการประเมินและคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
   (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร แตละเขตพื้นที่คัดเลือกสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
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 (๓) สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับสถานศึกษาที่เขารับ
การประเมินและคัดเลือกตามผลคะแนนการประเมินจากลําดับสถานศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด  
 สวนภูมิภาค ดาํเนินการดังนี ้
 (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  แจงความ
ประสงคขอเขารับการประเมินและคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดที่
ผูอํานวยการไดรับเลือกเปนประธานการคัดเลือกระดับจงัหวัด (กรณีจงัหวัดที่มหีลายเขต)  
 (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง      
สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด นั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดดําเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับสถานศึกษาที่เขารับการประเมินและคัดเลือก ตามผลคะแนนการ
ประเมินจากลําดับสถานศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด 
สงผลการประเมินพรอมแนบแบบประเมินท่ีกรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและ
ฉบับสรุปรวม (ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ผลการประเมินแตละดาน แบบสรุปคะแนน และความเห็น
ของกรรมการประเมิน ในภาพรวม) พรอมท้ังเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ป
การศึกษายอนหลัง และขอมูลประกอบอื่นๆ  สงไปยัง สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลตอ
คณะกรรมการอํานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ตามจํานวนรางวัลที่กําหนดตอไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือก ใหดําเนินการตามแบบประเมินและคูมือการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเครงครัดทุกขั้นตอน 
 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน 
แตไมผานเกณฑ ใหระบุใหชัดเจนวา  “ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษาท่ี     
เขารับการประเมินไมผานเกณฑ” 
 ๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา ใหคณะกรรมการอํานวยการระดับกลุมจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของคะแนน
การประเมิน ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง และขอมูล สวนอื่นใหถูกตองครบถวน  
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        แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับกอนประถม (สวนกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ประกาศผลการคัดเลือกฯ   
  เตรียมการเขาเฝาฯ  

พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ผานการ   
       ตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 

 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
       ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

สถานศึกษา 
 

  แจงความประสงคขอเขารับการประเมินและคดัเลือก 
       ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู  

  ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจากระดับ 
         เขตพื้นที่การศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา      

ขนาดละ  ๓  แหง เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,... 
  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกให  
       เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 
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๙   

                  
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแผนภูมิแสดงขั้นตอนการคดัเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน    

ระดับระดับกอนกอนประถมศึกษประถมศึกษาา  (สวนภูมิภาค)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
  ประกาศผลการคัดเลือกฯ   
  เตรียมการเขาเฝาฯ  

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ผานการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 

  ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
     ระดับกลุมจังหวัด ที่ ๑ - ๑๒ 

 เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

  แจงความประสงคขอเขารับการประเมินและคดัเลือก 
       ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู  

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจากระดับ
จังหวัด ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ  

         ๓ แหง เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,... 
  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับจังหวัด  

สถานศึกษา 
 

คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการดําเนินงานระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมจังหวัด ท่ี ๑ -๑๒ 

 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจากระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

 เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด 
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๑๐   

๔.  ขอบเขตการประเมิน   

 ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา มีขอบเขตการ
ประเมินครอบคลุมดานผลผลิต กระบวนการ และปจจัย ซ่ึงแตละดานมีรายการประเมิน ดังนี้ 
  ดานที่ ๑   ผลพัฒนาการของเด็ก 
       ๑.๑  พัฒนาการดานรางกาย 
       ๑.๒  พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
       ๑.๓  พัฒนาการดานสังคม 
       ๑.๔  พัฒนาการดานสติปญญา 
  ดานที่ ๒  การบริหารงานวิชาการ 
       ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒.๒  การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ 
       ๒.๓  การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
       ๒.๔  การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 
       ๒.๕  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ดานที่ ๓  การบริหารการจัดการ 
       ๓.๑  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
       ๓.๒ งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  

    ๓.๓ งานอาคารสถานที่ 
       ๓.๔  การใหบริการแกเด็ก 
  ดานที่ ๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
       ๔.๑  การใหบริการแกผูปกครองและชุมชน 
                               ๔.๒  ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
  ดานที่ ๕  บุคลากรและการบริหารบุคลากร 
       ๕.๑  คุณลักษณะของผูบริหาร 
 ๕.๒  คุณลักษณะของครู/ผูดูแลเด็ก 
 ๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรอื่น  
 ๕.๔  การบริหารงานบุคคล 
 น้ําหนักคะแนนของแตละดานมีสัดสวนดังนี้ คือ 
 ดานที่ ๑ : ดานที่ ๒ : ดานที่ ๓ : ดานที่ ๔ : ดานที่ ๕  =  ๓ : ๓ : ๒ : ๒ : ๒  ตามลําดับ                 
แตละรายการประเมินในแตละดาน   มี คะแนนเทากับ  ๔  คะแนน 
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๑๑   

สรุปภาพรวมการประเมนิ พรอมท้ังวิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 

ดานที ่ รายการประเมิน วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑.ผลพัฒนาการของเด็ก 
 
 
 
 

๑.๑ พัฒนาการดานรางกาย 
๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
๑.๓ พัฒนาการดานสังคม 
๑.๔ พัฒนาการดานสติปญญา 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจริงที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณเด็ก 
      เปนรายบุคคลและรายกลุม   
๓. สัมภาษณครู ผูดูแลเด็ก 
    พ่ีเลี้ยงเด็ก ผูปกครอง 

๒. การบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
๒.๒ การจัดทําแผนและการจัด 
          ประสบการณ  
๒.๓ การประเมนิพัฒนาการของเด็ก 
๒.๔ การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 
๒.๕ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และรองรอยการปฏิบัติงาน 
๒.  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
๓.  สังเกตการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
        ทั้งภายในหองเรียนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๕. สังเกตพฤติกรรมเด็ก 

๓. การบรหิารการจัดการ 
 
 
 
 

๓.๑  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๓.๒ งานธุรการ การเงิน และพัสดุ    
๓.๓ งานอาคารสถานที่ 
๓.๔ การใหบริการแกเด็ก 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน   
    และรองรอยการปฏิบัติงาน 
๒.สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 
๔. สํารวจรองรอยการใหบริการ 

๔. ความสัมพันธระหวาง 
    สถานศึกษากับ 
    ผูปกครองและชุมชน 
 

๔.๑   การใหบริการแกผูปกครอง 
              และชุมชน 
๔.๒ ความรวมมือระหวาง    
         สถานศึกษากับผูปกครอง 
         และชุมชน 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และรองรอยการปฏิบัติงาน 
๒. สํารวจสภาพจริงที่ปรากฏ 
๓. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 

๕. บุคลากรและการ 
บริหารบุคลากร 

๕.๑ คุณลักษณะของผูบริหาร 
๕.๒ คุณลักษณะของครู/ผูดูแลเด็ก 
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรอื่น  
๕.๔ การบริหารงานบุคคล 

๑.  พิจารณาจากหลักฐาน 
    และสภาพจริงที่ปรากฏ 
๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร 
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๑๒   

   
 ๕. รายการประเมินและวิธีการประเมิน 
 

 การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา มีขอบขายการประเมิน ๕ ดาน        
แตละดานมีคําอธิบาย หัวขอพิจารณา  แนวทางการใหระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน   และแหลงขอมูล ดังนี้ 

ดานที่ ๑  ผลพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๑  พัฒนาการดานรางกาย 
    คําอธิบาย พัฒนาการดานรางกาย หมายถึง การที่เด็กมีผลการพัฒนาน้ําหนักและสวนสูง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการและสมรรถภาพ
เหมาะสมตามวัย มีความคลองตัวและวองไวตอการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ การประสานสัมพันธ
ของกลามเนื้อเปนไปอยางดี การควบคุมและบังคับการทรงตัวไดดี (กลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ 
ประสานสัมพันธกันดี) มีสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ไมเจ็บปวยบอย อยูในสภาพแวดลอมที่สะอาด
ปลอดภัย รับประทานอาหารที่เปนประโยชน นอนหลับ พักผอนอยางเพียงพอและเปนเวลา เด็กมี   
สุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัย เชน ลางหนา แปรงฟน ใชหองน้ํา หองสวม เก็บที่นอน       
รักษาความสะอาด รับประทานอาหารครบ ๕ หมู  และรูจักรักษาความปลอดภัยของตนเอง  
 หัวขอพิจารณา 
 ๑)  เด็กมีน้ําหนักและสวนสงูตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๒)  เด็กใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน และเหมาะสมกับวัย 
 ๓)  เด็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
 ๔)  เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
 ๕)  เด็กมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัย 
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 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)   เด็กมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน         
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ เดก็มีพัฒนาการดานน้ําหนกัและสวนสูงเบีย่งเบนไปจากมาตรฐาน นอยกวารอยละ ๕ 
๓ เดก็มีพัฒนาการดานน้ําหนกัและสวนสูงเบีย่งเบนไปจากมาตรฐาน อยูระหวาง 

รอยละ ๖ - ๑๐ 
๒ เด็กมีพัฒนาการดานน้ําหนักและสวนสูงเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน อยูระหวาง 

รอยละ ๑๑ - ๑๕ 
๑ เดก็มีพัฒนาการดานน้ําหนกัและสวนสูงเบีย่งเบนไปจากมาตรฐาน  

มากกวา  รอยละ ๑๕ 

๒)  เด็กใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน และเหมาะสมกับวัย 
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ เดก็รอยละ ๙๐ ขึ้นไป ใชกลามเนือ้ใหญ กลามเนือ้เล็กไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน  เหมาะสมกบัวัย 
๓ เด็กรอยละ ๘๐ - ๘๙ ใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน  เหมาะสมกับวัย 
๒ เด็กรอยละ ๗๐–๗๙ ใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน 

เหมาะสมกับวยั 
๑ เดก็นอยกวารอยละ ๗๐ ใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว สัมพนัธกัน 

เหมาะสมกับวยั   
๓) เด็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เดก็รอยละ ๘๐  ขึ้นไปใชประสาทสัมผัสเพือ่บอกลักษณะและคณุสมบัต ิ

ของสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน 
๓ เด็กรอยละ ๗๐ - ๗๙ ใชประสาทสัมผัสเพือ่บอกลักษณะและคุณสมบัต ิ

ของสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน 
๒ เด็กรอยละ ๖๐ - ๖๙ ใชประสาทสัมผัสเพือ่บอกลักษณะและคุณสมบัต ิ

ของสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน 
๑ เดก็นอยกวารอยละ ๖๐ ใชประสาทสัมผัสเพื่อบอกลกัษณะและคณุสมบัติ 

ของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองและครบถวน 
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๑๔   

๔)  เด็กมีสุขภาพแขง็แรง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง 
๓ เด็กรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีสุขภาพแข็งแรง 
๒ เด็กรอยละ ๖๐ – ๖๙ มีสุขภาพแข็งแรง 
๑ เดก็นอยกวารอยละ ๖๐ มีสุขภาพแข็งแรง 

๕)  เด็กมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีนิสัยที่ดีในการรักษาสุขภาพและอนามัย ปฏิเสธ 

ส่ิงที่ไมมีประโยชนตอรางกาย และรูจกัสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
๓ เด็กรอยละ ๗๐– ๗๙ มีนิสัยที่ดีในการรกัษาสุขภาพและอนามัย ปฏิเสธสิ่งที่ไมมี

ประโยชนตอรางกาย และรูจกัสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
๒ เด็กรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีนิสัยที่ดีในการรกัษาสุขภาพและอนามัย ปฏิเสธสิ่งที่ไมมี

ประโยชนตอรางกาย และรูจกัสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๖๐ มีนสัิยที่ดีในการรักษาสุขภาพและอนามัย ปฏิเสธสิ่งที่ 

ไมมีประโยชนตอรางกาย และรูจักสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 

 วิธีประเมินและแหลงขอมูล 
    ๑)  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เชน สมุดบันทึกประจําตัวเด็ก สมุดรายงาน    
                    พัฒนาการของเด็ก แฟมสะสมงานของเด็ก ภาพถายกิจกรรมสงเสริมพัฒนา 
                    การดานรางกาย บันทึกตาง ๆ  
 ๒)  สังเกตเด็กเปนรายบุคคลทั้งดานสภาพทางรางกายและดานสุขนิสัย (อาจสุม 
                                เด็กจํานวนหนึ่งในหอง หรือสุมเปนรายหอง หรือสังเกตเด็กทั้งหอง           
                                แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษา) 
 ๓) สัมภาษณ ครู ผูดูแลเด็ก เด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

 ๑.๒  พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
  คําอธิบาย พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ หมายถึง การที่เด็กมีอุปนิสัย บุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพ โดยแสดงออกถึงความราเริง ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและ
ผูอ่ืน รักการออกกําลังกาย รักดนตรี และชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความมั่นใจใน
ตนเอง  และกลาแสดงออก แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย เชน โกรธหรือเสียใจก็รองไห     
ดีใจก็ยิ้มหัวเราะ  มีความอดทน รูจักการรอ คอย ฯลฯ 
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๑๕   

 หัวขอพิจารณา 
 ๑)  เด็กมคีวามราเริง มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
 ๒)  เดก็รักการออกกําลังกาย ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 ๓)  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก 
 ๔)  เด็กแสดงออกทางอารมณไดสอดคลองกับสถานการณและเหมาะสมกับวยั  

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  เด็กมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป ราเริงแจมใส มีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๓ เด็กรอยละ ๘๐-๘๙ ราเริงแจมใส มีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๒ เด็กรอยละ ๗๐–๗๙ ราเริงแจมใส มีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ ราเริงแจมใส มีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 

๒)  เด็กรักการออกกําลังกาย ศิลปะดนตร ีธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป สนใจและเขารวมกจิกรรมการออกกําลังกาย ศิลปะ ดนตรี   

ดวยความเต็มใจ สนใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรอบตวั ไมทาํลายและชวยดแูลรักษา 
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 

๓ เด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ สนใจและเขารวมกจิกรรมการออกกาํลังกาย ศิลปะ ดนตรี  
ดวยความเต็มใจ สนใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรอบตวั ไมทาํลายและชวยดแูลรักษา 
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 

๒ เด็กรอยละ ๗๐ – ๗๙ สนใจและเขารวมกจิกรรมการออกกาํลังกาย ศิลปะ ดนตรี  
ดวยความเต็มใจ สนใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรอบตวั ไมทาํลายและชวยดแูลรักษา 
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 

๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ สนใจและเขารวมกจิกรรมการออกกําลังกาย ศิลปะ ดนตรี  
ดวยความเต็มใจ สนใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรอบตวั ไมทาํลายและชวยดแูลรักษา 
ส่ิงแวดลอมรอบตัว 
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๑๖   

๓)  เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก         

ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
๓ เด็กรอยละ ๘๐ - ๘๙ มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก           

ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
๒ เด็กรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก           

ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออก       

ในการปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 

๔) เด็กแสดงออกทางอารมณไดสอดคลองกบัสถานการณและเหมาะสมกับวัย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
๓ เด็กรอยละ ๘๐-๘๙ มีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวยัและสถานการณ 
๒ เด็กรอยละ ๗๐-๗๙ มีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวยัและสถานการณ 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ มีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ          

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน บันทึกการดูแลเดก็ กิจกรรมที่จัดใหเดก็  การแสดงออก         
                            ของเด็กในสถานการณปจจุบัน เปนตน 

๒)  สังเกตพฤติกรรมของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม 
๓)  สัมภาษณเด็กเปนรายบคุคลและรายกลุม ครู ผูดูแลเด็ก พี่เล้ียงเดก็ ผูปกครอง 

๑.๓  พัฒนาการดานสงัคม 
คําอธิบาย พัฒนาการดานสังคม หมายถึง การที่เด็กสามารถชวยเหลือตนเองได 

รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน แตงตัวได ใสรองเทาได รับประทานอาหาร
แลวรูจักเก็บจาน เลนแลวรูจักเก็บของเขาที่ เปนตน สามารถเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดี ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและของชั้นเรียน      
ทําตามขอตกลงของชั้นเรียน ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว รวมถึงแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 
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๑๗   

 หัวขอพิจารณา 
 ๑)  เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัได 
 ๒)  เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 
 ๓)  เด็กมีวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได 
 ๔)  เด็กรูจักประหยดั รูจักใช และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ๕)   เด็กมีมารยาทและปฏิบตัิตนตามวัฒนธรรมไทยไดเหมาะสมกับวยั 
 ๖)   เด็กแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏบิัติกิจวัตรประจําวันได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เดก็รอยละ ๙๕ ขึ้นไป สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัได  
๓ เด็กรอยละ ๘๕-๙๔ สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏบิัติกิจวตัรประจําวนัได  
๒ เด็กรอยละ ๗๕-๘๔ สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏบิัติกิจวตัรประจําวนัได  
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๕ สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  

๒)  เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ  ๙๕ ขึ้นไป เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอ่ืน และเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
๓ เดก็รอยละ ๘๕-๙๔ เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  และเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
๒ เด็กรอยละ ๗๕-๘๔ เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน  และเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๕ เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับฟงความคิดเหน็ของ

ผูอ่ืน  และเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
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๑๘   

๓)  เด็กมีวินัย มีความรับผดิชอบ และปฏิบตัิตามขอตกลงรวมกันได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๕ ขึ้นไป จัดเก็บของเลนของใชเปนที่ รอคอยตามลําดับกอนหลัง  

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน  
๓ เด็กรอยละ ๘๕-๙๔ จัดเก็บของเลนของใชเปนที่ รอคอยตามลําดับกอนหลัง  

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน 
๒ เด็กรอยละ ๗๕-๘๔ จัดเก็บของเลนของใชเปนที่ รอคอยตามลําดับกอนหลัง  

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๕ จัดเก็บของเลนของใชเปนที่ รอคอยตามลําดับกอนหลัง 

ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน 

๔) เด็กรูจักประหยัด รูจักใช และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๕ ขึ้นไป ทิ้งขยะถูกที่ ชวยดแูลความสะอาดบริเวณโรงเรียน                

ใชส่ิงของเครื่องใชอยางถูกวิธี ไมทิ้งขวาง ไมทําลาย และใชน้ํา ใชไฟเทาที่จําเปน 
และปดทุกครัง้ที่เลิกใช  

๓ เด็กรอยละ ๘๕-๙๔ ทิ้งขยะถูกที่ ชวยดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
ใชส่ิงของเครื่องใชอยางถูกวิธี ไมทิ้งขวาง ไมทําลาย และใชน้ํา ใชไฟเทาที่จําเปน 
และปดทุกครัง้ที่เลิกใช 

๒ เด็กรอยละ ๗๕-๘๔ ทิ้งขยะถูกที่ ชวยดแูลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
ใชส่ิงของเครื่องใชอยางถูกวิธี ไมทิ้งขวาง ไมทําลาย และใชน้ํา ใชไฟเทาที่จําเปน 
และปดทุกครัง้ที่เลิกใช 

๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๕ ทิ้งขยะถูกที่ ชวยดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
ใชส่ิงของเครื่องใชอยางถูกวิธี ไมทิ้งขวาง ไมทําลาย  และใชน้ํา  ใชไฟเทาทีจ่ําเปน          
และปดไฟทุกครั้งที่เลิกใช 
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๑๙   

๕) เด็กมีมารยาทและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทยไดเหมาะสมกับวัย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๕ ขึ้นไป มีมารยาทในการพดู การฟง การรับประทานอาหาร  

การไหวหรือแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวยั  
๓ เด็กรอยละ ๘๕-๙๔ มีมารยาทในการพดู การฟง การรับประทานอาหาร  

การไหวหรือแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวยั 
๒ เด็กรอยละ ๗๕-๘๔ มีมารยาทในการพดู การฟง การรับประทานอาหาร  

การไหวหรือแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวยั 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๕ มีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทานอาหาร  

การไหวหรือแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับวยั 

๖) เด็กแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส  
๓ เด็กรอยละ ๘๐-๘๙ แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 
๒ เด็กรอยละ ๗๐-๗๙ แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน บันทึกพัฒนาการของเด็ก บันทึกการจัด 

                         กิจกรรม บันทึกของผูปกครอง ฯลฯ 
 ๒)  สัมภาษณเด็กเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ครู ผูดูแลเดก็ พี่เล้ียงเดก็ เพื่อนในชั้นเรยีน 
                                   ผูปกครอง     
 ๓)  สังเกตพฤติกรรมของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม 

 ๑.๔  พัฒนาการดานสติปญญา 
 คําอธิบาย พัฒนาการทางดานสติปญญา หมายถึง การที่เด็กมีความสามารถในการใช
ภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย บอกความตองการของตนเองได ตั้งคําถามโดยใชคําวา อะไร ทําไม 
สนทนา หรือเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจได สามารถสังเกตและเปรียบเทียบ เชน รูจักจําแนก และ             
จัดหมวดหมูของสิ่งของไดรูจักคาและจํานวน รูจักน้ําหนักและรูปราง รูปทรง เวลา รูจักการ
คาดคะเน สามารถคิดแกปญหา และตัดสินใจไดเหมาะสมกับวัย จากการเลน การกระตุนของครู และ 
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๒๐   

จากชีวิตประจําวัน เชน เมื่อตองการขับถายหรือไมสบายสามารถบอกครูได เปนตน รวมถึงการที่
เด็กมีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชน สามารถเลาเรื่อง วาดภาพ อธิบายจินตนาการ
ของตนเองได เปนตน 

 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  เด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
 ๒) เด็กมีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ 
 ๓)  เด็กมีความคิดรวบยอดและแกปญหาไดเหมาะสมกบัวัย 
 ๔)  เด็กมีจนิตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 ๕)  เด็กมีทักษะในเรื่องมิตสัิมพันธ 
 ๖)  เด็กมีความสนใจ ใฝรู 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  เด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ เด็กรอยละ ๙๐ ข้ึนไป สามารถบอก / เลา / ถายทอดความตองการ ความรูสึกของ 
ตนเอง และถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นรับรูและเขาใจไดเหมาะสมกับวัย   

๓ เด็กรอยละ ๘๐–๘๙ สามารถบอก / เลา / ถายทอดความตองการ ความรูสกึของตนเอง    
และถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นรบัรูและเขาใจไดเหมาะสมกับวัย  

๒ เด็กรอยละ ๗๐–๗๙ สามารถบอก / เลา / ถายทอดความตองการ ความรูสึกของตนเอง  
และถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นรบัรูและเขาใจไดเหมาะสมกับวัย 

๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ สามารถบอก / เลา / ถายทอดความตองการ ความรูสึกของตนเอง
และถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นรบัรูและเขาใจไดเหมาะสมกับวัย 

๒) เด็กมีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรยีบเทียบ  
๓ เดก็รอยละ ๘๐–๘๙  มีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรียบเทยีบ 
๒ เด็กรอยละ ๗๐–๗๙  มีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรยีบเทียบ 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐  มีความสามารถในการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ 
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๒๑   

๓) เด็กมีความคิดรวบยอดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป สามารถบอกลักษณะคณุสมบัติความเหมือน ความตาง  

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ได ตัดสินใจ และแกปญหาในเรื่องงาย ๆ เกี่ยวกับ 
การเลนหรือการทํากิจกรรมได  

๓ เด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ สามารถบอกลักษณะคุณสมบัติความเหมือน ความตาง  
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ได ตัดสินใจ และแกปญหาในเรื่องงาย ๆ เกี่ยวกับ 
การเลนหรือการทํากิจกรรมได 

๒ เด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ สามารถบอกลักษณะคุณสมบัติความเหมือน  ความตาง  ความสัมพันธ 
ของส่ิงตาง ๆ  ได ตัดสินใจ  และแกปญหาในเรื่องงาย  ๆ   เกี่ยวกับการเลนหรือการทํากิจกรรมได 

๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ สามารถบอกลักษณะคุณสมบตัิความเหมือน ความตาง 
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ได ตัดสนิใจ และแกปญหาในเรื่องงาย ๆ เกีย่วกบั 
การเลนหรือการทํากจิกรรมได 

๔)  เด็กมีจินตนาการและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป  มีจนิตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
๓ เด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙  มีจินตนาการและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๒ เด็กรอยละ ๗๐ – ๗๙  มีจินตนาการและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ มีจนิตนาการและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

๕)  เด็กมีทักษะในเรื่องมิตสิัมพันธ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป สามารถบอก อธิบายเปรียบเทยีบ และสื่อความหมายของ

ความสัมพนัธของสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได 
๓ เด็กรอยละ ๘๐– ๘๙ สามารถบอก อธิบายเปรียบเทียบ และส่ือความหมายของ

ความสัมพนัธของสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได 
๒ เด็กรอยละ ๗๐–๗๙ สามารถบอก อธิบายเปรียบเทียบ และส่ือความหมายของ

ความสัมพนัธของสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ สามารถบอก อธิบายเปรียบเทยีบ และสื่อความหมายของ 

ความสัมพนัธของสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได 
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๒๒   

๖)  เด็กมีความสนใจ ใฝรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ เดก็รอยละ ๙๐ ขึ้นไป รูจักตองคําถามในสิ่งที่อยากรู แสวงหาคําตอบดวยวิธีตาง ๆ   

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสนุกกับการเรียนรู 
๓ เดก็รอยละ ๘๐ – ๘๙ รูจักตองคําถามในสิ่งที่อยากรู แสวงหาคําตอบดวยวิธีตาง ๆ   

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสนุกกับการเรียนรู 
๒ เด็กรอยละ ๗๐ – ๗๙ รูจักตองคําถามในสิ่งที่อยากรู แสวงหาคําตอบดวยวิธีตาง ๆ   

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสนุกกับการเรียนรู 
๑ เด็กนอยกวารอยละ ๗๐ รูจักตองคําถามในสิ่งที่อยากรู แสวงหาคําตอบดวยวธีิตาง ๆ   

ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสนุกกับการเรียนรู 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน ผลงานของเด็ก บันทึกพฒันาการของเด็ก  

 บันทึกการจัดกิจกรรม เปนตน 
 ๒)  สัมภาษณเด็กเปนรายบคุคลและรายกลุม ครู ผูดูแลเด็ก พี่เล้ียงเดก็ ผูปกครอง 
 ๓)  สังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม 

ดานที่ ๒  การบริหารงานวิชาการ 
 ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 คําอธิบาย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
อยางเปนระบบ นับตั้งแตการวิเคราะหและวางแผนพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการ การกํากับ  
ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
จนไดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณที่เกิดขึ้น 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)   หลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลองกับปรัชญา หลักการ และเปาหมาย 
                                 การศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเหมาะสมกับเด็กและทองถ่ิน 
 ๒)  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิผลการใชหลักสูตร 
 ๓)  การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร 
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๒๓   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ และเปาหมายการศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง 
      เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่น 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ และเปาหมาย 

การศึกษาปฐมวัย เหมาะสมกับเด็กและสอดคลองกับทองถ่ิน 
๓ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ และเปาหมาย 

การศึกษาปฐมวัย เหมาะสมกับเด็ก 
๒ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ และเปาหมายการศึกษาปฐมวยั    
๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีบางประเด็นที่ไมสอดคลองกับปรัชญา หลักการ     

และเปาหมายการศึกษาปฐมวัย 

๒) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีแผนและดําเนินการไดตามแผน  รวมทั้งมีการสรุปและ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลไวครบถวน 
๓ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีแผนและดําเนินการตามแผนไดบางสวน  รวมทั้ง 

มีการสรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลไวครบถวน 
๒ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีแผนและดําเนินการตามแผนไดบางสวน  รวมทั้ง 

มีการสรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลไมครบถวน 
๑ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ มีแผนแตไมไดดําเนนิการตามแผน 

๓)  การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ไดครบถวนสมบูรณ 
๓ มีการนําผลการประเมินการใชหลักสูตร แตมีการนําผลไปใชในการปรับปรุง 

บางประเด็น ทําใหการพัฒนาหลักสูตรไมสมบูรณ 
๒ มีการนําผลการประเมินการใชหลักสูตรบางประเด็น และนําผลไปใชในการ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบาง 
๑ มีผลการประเมินการใชหลักสูตรอยางหยาบ ๆ และไมสามารถระบุรองรอยการนําผล

การประเมนิไปใชในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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๒๔   

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เชน หลักสูตรสถานศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โครงการและกิจกรรมตามแผน บันทึกการ
ดําเนินงาน บันทึกการประชุม รายงานประจําป เปนตน 
 ๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 ๒.๒  การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ          
 คําอธิบาย การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ หมายถึง การที่สถานศึกษามีการ
จัดทําแผนการจัดประสบการณ/กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับปรัชญา หลักการ และจุดมุงหมาย
หลักสูตร สภาพแวดลอมวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมความเปนไทย และเอื้อตอการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ลักษณะแผนการจัดประสบการณตองจัดในรูปแบบบูรณาการผานการเลน                  
จัดกระบวนการพัฒนาเด็ก บนพื้นฐานความเชื่อที่วาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูได โดยคํานึงถึง
พัฒนาการความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งในดานวิธีการเรียนรู เวลาที่ใชในการเรียนรู         
ความตองการและความสนใจ (เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจตามความสนใจ) มุงเนนใหมีความสมดุล 
และมุงเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  การจดัทําแผนการจัดประสบการณที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวยั                  
                            ของเด็กและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒)  การจัดประสบการณสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ   
 ๓)  การจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ ความ 
                       แตกตางระหวางบคุคลและความคิดสรางสรรคของเด็ก   
 ๔)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเดก็ไดเรียนรูจาก 

  ประสบการณตรง  
 ๕)  การจัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการสงัเกต สํารวจ  
                            คนควา ทดลอง และแกปญหาดวยตนเอง 
 ๖)  การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดประสบการณ 
 ๗)  การพัฒนาการเรียนรูของเด็กโดยใชกระบวนการวจิัย 
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๒๕   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็กและ 
     สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๑๐๐  มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่ตอบสนองความสนใจ

เหมาะสมกับวยัเด็กและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา              
๓ ครูรอยละ ๙๐-๙๙ มีการจัดทาํแผนการจัดประสบการณทีต่อบสนองความสนใจ

เหมาะสมกับวยัเด็กและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา   
๒ ครูรอยละ ๘๐ -๘๙ มีการจดัทําแผนการจัดประสบการณที่ตอบสนองความสนใจ

เหมาะสมกับวยัเด็กและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา   
๑ ครูนอยกวารอยละ ๘๐ มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่ตอบสนองความสนใจ

เหมาะสมกับวยัเด็กและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา         

๒) การจัดประสบการณสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ   
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ                  
๓ ครูรอยละ ๘๐-๘๙ จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ                   
๒ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ                   
๑ ครูนอยกวารอยละ ๗๐ จัดกจิกรรมไดสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ 

๓) การจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ ความแตกตางระหวางบคุคล 
      และความคิดสรางสรรคของเด็ก  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป จัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนพัฒนาการทางสมอง  

ตอบสนองความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและความคิดสรางสรรค 
๓ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ จัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนอง 

ความสนใจ  ความแตกตางระหวางบุคคลและความคิดสรางสรรค  
๒ ครูรอยละ ๖๐-๖๙ จัดกจิกรรมการเรียนรูกระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความ

สนใจ  ความแตกตางระหวางบุคคลและความคิดสรางสรรค 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ จัดกิจกรรมการเรยีนรูกระตุนพฒันาการทางสมอง 

ตอบสนองความสนใจ  ความแตกตางระหวางบุคคลและความคิดสรางสรรค  
 



  คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกอนประถมศึกษา    

                                                                
                                              สํานักทดสอบทางการศึกษา    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                 
 

               
๒๖   

๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง   
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป จดักจิกรรมการเรยีนรู เนนการเรยีนรูโดยบูรณาการจากการเลน 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูเด็ก 
๓ ครูรอยละ ๗๐- ๗๙ จัดกิจกรรมการเรียนรู เนนการเรียนรูโดยบูรณาการจากการเลน

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูเด็ก 
๒ ครูรอยละ ๖๐-๖๙ จัดกจิกรรมการเรียนรู เนนการเรียนรูโดยบูรณาการจากการเลน 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูเด็ก 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู เนนการเรียนรูโดยบูรณาการจากการเลน

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก และสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูเด็ก 

๕) การจัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการสงัเกต สํารวจ คนควา 
      ทดลอง และแกปญหาดวยตนเอง 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป จัดประสบการณเนนใหเดก็ไดรับประสบการณตรง              

จากการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง และแกปญหาไดดวยตนเอง 
๓ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ จัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง                  

จากการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง และแกปญหาไดดวยตนเอง 
๒ ครูรอยละ ๖๐-๖๙ จัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง                    

จากการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง และแกปญหาไดดวยตนเอง 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ จัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง          

จากการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง และแกปญหาไดดวยตนเอง 

๖)  การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ 
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๑๐๐ มีการจัดประสบการณโดยการใชแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน  
๓ ครูรอยละ ๙๐-๙๙ มีการจัดประสบการณโดยการใชแหลงเรียนรู 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒ ครูรอยละ ๘๐-๘๙ มีการจดัประสบการณโดยการใชแหลงเรียนรู 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๘๐ มีการจัดประสบการณโดยการใชแหลงเรียนรู 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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๒๗   

 
๗) การพัฒนาการเรียนรูของเด็กโดยใชกระบวนการวิจัย 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีงานวิจัยที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก    
๓ ครูรอยละ ๘๐-๘๙ มีงานวิจัยที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก       
๒ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ มีงานวิจัยที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก       
๑ ครูนอยกวารอยละ ๗๐ มีงานวิจัยที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก   

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เชน แผนปฏิบัติการ   

 ประจําป โครงการและกจิกรรมตามแผน บันทึกการดําเนินงาน บันทึกการประชุม ฯลฯ 
 ๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 ๓)  สังเกตการจัดกิจกรรมในหองเรียน 

 ๒.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 คําอธิบาย การประเมินพัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการเก็บขอมูล รวบรวม 
วิเคราะห สรุปความกาวหนาของเด็กอยางเปนระบบ เปนรายบุคคล ครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน 
ไดแก พัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา การเก็บขอมูล 
ใชวิธีการสังเกตและจดบันทึก เนนการประเมินตามสภาพจริง (ไมใชการทดสอบ) และมีการนําผล
การประเมินมาใชปรับปรุงการจัดประสบการณ 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  การประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคลครบทุกดานโดยใชวิธีที่หลากหลาย และ 
                             ประเมินตามสภาพจริง 
 ๒)  การบันทกึขอมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กและรายงานใหผูปกครอง 
                              ทราบอยางเปนระบบ 
 ๓)  การนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา            
                              การเรียนรูของเด็ก 
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๒๘   

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) การประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคลครบทุกดานโดยใชวิธีท่ีหลากหลาย และประเมิน   
     ตามสภาพจริง 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๑๐๐ มีการประเมนิพัฒนาการเดก็เปนรายบุคคลทุกคน ครบทุกดาน  

ดวยวิธีการที่หลากหลาย และเนนการประเมินตามสภาพจริง 
๓ ครูรอยละ ๙๐-๙๙ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลทุกคน ครบทุกดาน  

ดวยวิธีการที่หลากหลายและเนนการประเมินตามสภาพจริง 
๒ ครูรอยละ ๘๐-๘๙  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบคุคลทุกคน ครบทุกดาน  

ดวยวิธีการที่หลากหลายและเนนการประเมินตามสภาพจริง 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๘๐  มีการประเมินพัฒนาการเดก็เปนรายบุคคลทุกคน ครบทุกดาน 

ดวยวิธีการที่หลากหลาย และเนนการประเมินตามสภาพจริง 

๒) การบันทึกขอมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กและรายงานใหผูปกครองทราบ            
      อยางเปนระบบ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการบันทึกขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กเปนระบบ  

ถูกตอง  ครบทุกดาน  เปนปจจุบัน และรายงานใหผูปกครองทราบ 
๓ มีการบันทึกขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กเปนระบบ  

ถูกตอง  ครบทุกดาน  เปนปจจุบัน และแตไมไดรายงานใหผูปกครองทราบ 
๒ มีการบันทึกขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กเปนระบบ  

ถูกตอง  ครบทุกดาน  แตไมเปนปจจุบนั  
๑ มีการบันทึกขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กไมเปนระบบ  

๓)  การนําผลการประเมินพฒันาการมาปรบัปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรยีนรูของเด็ก            
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และนําผลไป 

ปรับปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก      
๓ ครูรอยละ ๘๐-๘๙ มีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และนําผลไป 

ปรับปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก    
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๒๙   

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ มีการบนัทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก และนาํผลไป 

ปรับปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก             
๑ ครูนอยกวารอยละ ๗๐ มีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเดก็ และนําผลไป 

ปรับปรุงการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก     

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)   พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เชน แผนการประเมินพัฒนาการของเด็ก  
                                 เครื่องมือประเมิน แบบบันทึกพฤติกรรม สมุดรายงาน เอกสารเกี่ยวกับการ       
                                  ดําเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟมผลงานของเด็ก เปนตน 
    ๒) สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน เด็ก ครู  ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง เปนตน 

 ๒.๔ การจัดสิง่แวดลอมเพื่อการเรียนรู 
 คําอธิบาย การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดใหมี
สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ เชน แหลงการเรียนรู สื่อ พื้นที่ และมุมประสบการณ ฯลฯ            
และทางจิตภาพ เชน บรรยากาศ ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก ครูกับครู เปนตน  
 หัวขอการพิจารณา 

๑)  การจัดและใชแหลงการเรียนรูและสื่อภายนอกหองเรียนมีความหลากหลาย 
และคุมคา 

๒)  การจัด การใชพื้นที่และมุมประสบการณที่เหมาะสมกับสภาพหองเรียน ตอบสนอง    
        ความสนใจ ความตองการของเด็กเปนรายบุคคล 

 ๓)  การจัดบรรยากาศที่อบอุน เปนกันเอง สงผลใหเด็กรูสึกเปนสวนหนึ่งของชั้นเรียน 
๔)  การใชกลยุทธในการสรางบรรยากาศใหเกิดการยอมรับนับถือและเคารพซึ่งกัน 

   และกัน ระหวางครูกับครู ครูกับเด็ก และเด็กกับเดก็ 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 
๑) การจัดและใชแหลงการเรยีนรูและสื่อภายนอกหองเรียนมีความหลากหลายและคุมคา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูและสื่อภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย  

มีการใชประโยชนอยางสม่ําเสมอและคุมคา 
๓ สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูและสื่อภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย  

มีการใชประโยชนอยูบอย ๆ แตไมคอยคุมคา 
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๓๐   

 
ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ สถานศึกษามแีหลงการเรียนรูและสื่อภายนอกหองเรยีนอยางหลากหลาย แตใช 

ประโยชนไดนอยและไมคุมคา หรือสถานศึกษามแีหลงการเรียนรูและสื่อภายนอก
หองเรียนไมคอยหลากหลาย แตใชประโยชนไดอยางคุมคา  

๑ สถานศึกษามแีหลงการเรียนรูและสื่อภายนอกหองเรยีนไมหลากหลาย  
และใชประโยชนไมคุมคา               

๒)  การจัด การใชพื้นท่ีและมุมประสบการณที่เหมาะสมกับสภาพหองเรียน  
      ตอบสนองความสนใจ ความตองการของเด็กเปนรายบุคคล 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมตาง ๆ ภายในหองเรียนไดเหมาะสมกับสภาพหองเรียน  

มีการผลัดเปลี่ยนสื่อ ของเลนตามมุมสม่ําเสมอ ส่ือและของเลนสวนใหญสนอง 
ความสนใจและความตองการของเด็ก           

๓ สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมตาง ๆ ภายในหองเรียนไดเหมาะสมกับสภาพหองเรียน  
มีการผลัดเปลี่ยนสื่อ ของเลนตามมุมสม่ําเสมอ ส่ือและของเลนบางสวนไมสนอง
ความสนใจและความตองการของเด็ก           

๒ สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมตาง ๆ ภายในหองเรียนไดเหมาะสมกับสภาพหองเรียน  
มีการผลัดเปลี่ยนสื่อ ของเลนตามมุมไมบอย ส่ือและของเลนสวนใหญสนอง 
ความสนใจและความตองการของเด็กนอย           

๑ สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมตาง ๆ ภายในหองเรียน แตไมคอยเหมาะสมกับสภาพ 
หองเรียน มกีารผลัดเปลี่ยนสื่อและของเลนนอยมาก 

๓) การจัดบรรยากาศที่อบอุน เปนกันเอง สงผลใหเด็กรูสึกเปนสวนหนึง่ของชั้นเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษาจดับรรยากาศทีอ่บอุน เปนกนัเอง สงผลใหเด็กรอยละ ๙๐ ขึ้นไป 

มีความรูสึกเปนเจาของชั้นเรยีน 
๓ สถานศึกษาจดับรรยากาศทีอ่บอุน เปนกนัเอง สงผลใหเด็กรอยละ ๘๐-๘๙  

มีความรูสึกเปนเจาของชั้นเรยีน 
๒ สถานศึกษาจดับรรยากาศทีอ่บอุน เปนกนัเอง สงผลใหเด็กรอยละ ๗๐-๗๙  

มีความรูสึกเปนเจาของชั้นเรยีน 
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๓๑   

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๑ สถานศึกษาจดับรรยากาศทีอ่บอุน เปนกนัเอง สงผลใหเด็กนอยกวารอยละ ๗๐ 

มีความรูสึกเปนเจาของชั้นเรยีน 

๔)  การใชกลยทุธในการสรางบรรยากาศใหเกิดการยอมรับนับถือและเคารพซึ่งกันและกัน 
     ระหวางครูกับครู  ครูกับเด็ก  และเด็กกับเด็ก 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีเทคนิควิธีการในการสรางบรรยากาศใหเกดิการยอมรับนบัถือซ่ึงกัน 

และกันระหวางครูกับครู  ครูกับเด็ก และเดก็กับเดก็ไดผลดีมากทุกกลุม 
๓ สถานศึกษามีเทคนิควิธีการในการสรางบรรยากาศใหเกดิการยอมรับนบัถือซ่ึงกัน 

และกันระหวางครูกับครู  ครูกับเด็ก และเดก็กับเดก็ไดผลดีมากเปนสวนใหญ 
๒ สถานศึกษามีเทคนิควิธีการในการสรางบรรยากาศใหเกดิการยอมรับนบัถือซ่ึงกัน 

และกันระหวางครูกับครู  ครูกับเด็ก และเดก็กับเดก็ไดผลดีพอประมาณ 
๑ สถานศึกษามีเทคนิควิธีการในการสรางบรรยากาศใหเกดิการยอมรับนบัถือ 

ซ่ึงกันและกันระหวางครกูับครู  ครูกับเด็ก และเดก็กับเดก็ไดผลนอย 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน บันทึกการใชและการพฒันาอาคารสถานที่ภายใน 
                             สถานศึกษา โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ฯลฯ 
              ๒)  สัมภาษณผูรับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งเด็ก ๆ และผูปกครอง 
 ๓)  สํารวจจากสภาพจริงที่ปรากฏทั้งภายในหองเรียน ภายนอกหองเรียน รอบอาคารเรียน 
                          และบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 

 ๒.๕  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 คําอธิบาย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็กทุกคน 
เพื่อเสริมสรางวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ  การสนใจใฝรู รักธรรมชาติ อนุรักษส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมไทย  
 หัวขอการพิจารณา 

๑)  การจัดกิจกรรมสรางเสริมนิสัยการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
๒)  การจัดกิจกรรมสรางเสริมวินัยและรูจักรับผิดชอบตอสวนรวมใหแกเด็ก 
๓)  การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญทางศาสนา  

                          รวมทั้งเทศกาลและประเพณีทองถ่ิน 
 ๔)  การจัดกิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสัยสนใจ ใฝรู 



  คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกอนประถมศึกษา    
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๓๒   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) การจัดกิจกรรมสรางเสริมนิสัยการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผลให

ผูเกี่ยวของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๑๐๐ 
๓ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๘๐-๙๙ 
๒ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๗๐-๗๙ 
๑ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  นอยกวารอยละ ๗๐ 

๒) การจัดกิจกรรมสรางเสริมวินัยและรูจักรับผิดชอบตอสวนรวมใหแกเด็ก 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๑๐๐ 
๓ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๘๐-๙๙ 
๒ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๗๐-๗๙ 
๑ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  นอยกวารอยละ ๗๐ 

๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญทางศาสนา รวมท้ังเทศกาล และประเพณีทองถิ่น 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๑๐๐ 
๓ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๘๐-๙๙ 
๒ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๗๐-๗๙ 
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๓๓   

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๑ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  นอยกวารอยละ ๗๐ 

๔) การจัดกิจกรรมสรางเสริมลักษณะนิสัยสนใจ ใฝรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๑๐๐ 
๓ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๘๐-๙๙ 
๒ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  รอยละ ๗๐-๗๙ 
๑ สถานศึกษามกีารจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  สรุป และรายงานผล 

ใหผูเกีย่วของทราบ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย  นอยกวารอยละ ๗๐ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏ เชน โครงการ/แผนงาน บันทึกผล 
                การจัดกิจกรรม/โครงการ ฯลฯ 
 ๒)  สัมภาษณเด็ก ครู  ผูดูแลเด็ก  พี่เล้ียงเด็ก และผูที่เกีย่วของ 
 ๓)   สังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
 ๔)   สํารวจสภาพที่แทจริงที่ปรากฏทั้งในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  

ดานที่ ๓  การบริหารการจัดการ 
 ๓.๑  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 คําอธิบาย การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษามี
กระบวนการบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด  โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพ
ของทองถิ่นและสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนางานอยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
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๓๔   

 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  
 ๒) การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิผล       
 ๓)  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา 
                  คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๔) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน      
                            ที่เกี่ยวของทราบ 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับเปาหมาย 

นโยบายการจดัการศกึษา ศักยภาพของสถานศกึษา และความตองการของทองถ่ิน  
มีกลวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน ประสบความสําเร็จมาก จัดลําดับกิจกรรมปฏิบัติงาน
เปนเหตุเปนผล มีผูรับผิดชอบและจดัในชวงเวลาทีเ่หมาะสม 

๓ แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับเปาหมาย  
นโยบายการจดัการศกึษา ศักยภาพของสถานศกึษา และความตองการของทองถ่ิน  
มีกลวิธีการพฒันาคอนขางชดัเจน ประสบความสําเรจ็นอย จัดลําดับกิจกรรม 
ปฏิบัติงานเปนเหตเุปนผล มีผูรับผิดชอบและจดัในชวงเวลาที่เหมาะสม              

๒ แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา และแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับเปาหมาย  
นโยบายการจดัการศกึษา ศักยภาพของสถานศกึษา แตไมสอดคลองกบั 
ความตองการของทองถ่ิน มีกลวิธีการพัฒนาไมชัดเจน แผนปฏิบัติงานมีกิจกรรม  
ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาดาํเนนิงานตามปกต ิ

๑ มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาํป แตไมไดดาํเนินงานตาม
แผนที่กําหนดไว                
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๓๕   

๒) การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิผล       
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ  ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และประสบ

ความสําเร็จทกุโครงการ/กิจกรรม 
๓ มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ  ครบทุกโครงการ/กิจกรรม แตประสบ

ความสําเร็จไมครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
๒ มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ  ไมครบทุกโครงการ/กิจกรรม และประสบ

ความสําเร็จไมครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
๑ มีการดําเนินงานตามแผนไมเปนระบบ และดําเนินการไดไมครบทุกโครงการ/

กิจกรรมในแผน  

๓)  การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพ     
      การศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีคณะทํางาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการพัฒนาคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ดําเนินงานไดครบถวนตามแผน   มีรายงานสรุปผลการประเมิน  และมกีารนําผลการ
ประเมนิไปใชอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

๓ มีคณะทํางาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการพัฒนาคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ดําเนินงานไดครบถวนตามแผน   มีรายงานสรุปผลการประเมิน  และมกีารนําผลการ
ประเมนิไปใชบาง 

๒ มีคณะทํางาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการพัฒนาคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ดําเนินงานไดครบถวนตามแผน   แตไมมีรายงานสรปุผลการประเมนิ  

๑ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินโดยผูบริหารหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

๔) การรายงานผลการพฒันาคุณภาพ ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทราบ อยางทั่วถึงกลุมเปาหมาย  ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  
๓ มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทราบ อยางทั่วถึงกลุมเปาหมาย  ดวยวิธีการที่ไมหลากหลาย 
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๓๖   

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปใหผูเกี่ยวของทราบ แตไมครบถวน 

ทุกกลุมเปาหมาย 
๑ มีแตสรุปผลการพัฒนาคุณภาพประจําป แตไมไดรายงานผล 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พจิารณาจากหลักฐานและรองรอยท่ีปรากฏ เชน แผนพัฒนาคณุภาพฯ  

แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  บันทึกการดาํเนินงาน   
 บันทึกการประชุม  รายงานประจําป เปนตน 

 ๒) สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

 ๓.๒  งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  
 คําอธิบาย การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ หมายถึง สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่อยางเปนระบบและเหมาะสม 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  การจัดระบบงานสารบรรณมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และ  
                            เปนปจจุบนั    
 ๒) การติดตาม สรุปผลการใชงบประมาณมีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
 ๓) การใหบริการดานพัสด ุครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 ๔)  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) การจัดระบบงานสารบรรณมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ การจัดระบบงานสารบรรณมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง  

และเปนปจจุบนั ผลการดําเนินงานประจกัษชัด              
๓ การจัดระบบงานสารบรรณมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง  

แตไมคอยเปนปจจุบัน       
๒ ระบบงานสารบรรณขาดความคลองตัว ไมคอยทันเหตกุารณ แตมีความถูกตอง 
๑ งานสารบรรณดําเนินการไมเปนระบบและไมเปนปจจุบนั 

 
 
 



  คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกอนประถมศึกษา    

                                                                
                                              สํานักทดสอบทางการศึกษา    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                 
 

               
๓๗   

๒)  การติดตาม สรุปผลการใชงบประมาณมีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามรีะบบการติดตาม สรุปผลการใชงบประมาณ โปรงใส  

สามารถตรวจสอบไดอยางเปดเผยตลอดเวลา           
๓ สถานศึกษามีระบบการติดตาม สรุปผลการใชงบประมาณ แตเปดโอกาสใหตรวจสอบ 

เปนบางสวน  
๒ สถานศึกษามกีารติดตาม สรุปผลการใชงบประมาณ แตการดําเนนิงาน 

ไมเปนระบบ ตรวจสอบการใชเงินไดไมชัดเจน         
๑ สถานศึกษาไมมีระบบการติดตาม และสรุปผลการใชงบประมาณ 

๓) การใหบริการดานพัสด ุครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ การใหบริการเหมาะสม ใชบริการไดสะดวก ทันตอการใชงาน มีผลงาน 

ประจักษชัด ครูและเด็กพึงพอใจการใหบริการมากที่สุด 
๓ การใหบริการเหมาะสม ใชบริการไดสะดวก ทันตอการใชงาน มีผลงานประจักษชัด  

ครูและเด็กพึงพอใจมาก 
๒ การใหบริการเหมาะสม ใชบริการไดสะดวก ทันตอการใชงานบางสวน  

ครูและเด็กพึงพอใจการใหบริการนอย 
๑ การใหบริการเหมาะสม ใชบริการไดสะดวก ไมทันตอการใชงาน ครูและเด็ก 

ไมพึงพอใจการใหบริการ    

๔) การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานธุรการการเงนิและพัสด ุ 

โดยคณะกรรมการ และปฏิบตัิงานตามแผนอยางจริงจัง ครบถวน ตอเนือ่ง สม่ําเสมอ 
๓ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานธุรการการเงนิและพัสด ุ 

โดยคณะกรรมการ และปฏิบตัิงานตามแผนอยางจริงจัง ครบถวนไมตอเนื่อง   
๒ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานธุรการการเงนิและพัสด ุ 

โดยคณะกรรมการ และปฏิบตัิงานตามแผนบางสวน   
๑ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานธุรการการเงนิและพัสด ุ 

โดยคณะกรรมการ แตสวนใหญไมปฏิบัติงานตามแผน  
 



  คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับกอนประถมศึกษา    

                                                                
                                              สํานักทดสอบทางการศึกษา    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                 
 

               
๓๘   

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการ สมุดรับ - สงหนงัสือ  

                          บัญชีการรับจายเงิน บัญชี เบิกจายพัสดุครุภัณฑ บันทึกการซอมแซม บันทึก 
                           การใหบริการ ระเบียบวธีิการปฏิบัติ ฯลฯ 

๒) สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ครู  ผูดูแลเด็ก เจาหนาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
๓)  สังเกตสภาพที่ปรากฏ 

 ๓.๓  งานอาคารสถานที ่ 
 คําอธิบาย การบริหารงานอาคารสถานที่ หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดดําเนินการให
อาคารเรียน สถานที่ทุกแหง (หองเรียน หองน้ํา หองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ) สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย (มี
ร้ัวรอบขอบชิด) อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ใหเด็กไดทํากิจกรรมและเคลื่อนไหวเหมาะสมทั้ง
เปนรายบุคคลและรายกลุม อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร (ช้ันหนังสือ ของเลน ฯลฯ)         
รอบบริเวณ (สนามเด็กเลน ฯลฯ) หรือมุมกิจกรรมตาง  ๆอยูในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ มีระบบ
การซอมบํารุงที่เหมาะสมและทันตอเหตุการณ มีระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา อยูใน
สภาพใชการไดดี ปลอดภัย มีระบบการปองกันอันตรายที่เตรียมพรอมนํามาใชการไดตลอดเวลา 
 หัวขอการพิจารณา  
 ๑)  อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง เหมาะสม                        
                          แกการทํากิจกรรม 
 ๒)    อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ อยูในสภาพดี  ปลอดภัย   
                                  และมีปริมาณเพียงพอ 
 ๓)  การจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 
  ๔)  ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
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๓๙   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 
๑) อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ม่ันคงแข็งแรง เหมาะสมแกการทํากิจกรรม 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ อาคารสถานที่ทุกแหง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบประจําทุกป  

สะอาด เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม มีระบบดแูลความปลอดภยัของเด็กทั้งในและ 
รอบสถานศกึษาอยางทัว่ถึง                    

๓ อาคารสถานที่ทุกแหง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบประจําทุกป เหมาะสม 
กับการจัดกิจกรรม สะอาด มีระบบดูแลความปลอดภัยของเด็กพอสมควร แตไมทั่วถึง 

๒ อาคารสถานที่ทุกแหง ดูสภาพภายนอกมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบ 
ประจําทุกป   เหมาะสมกับการจัดกจิกรรม แตไมสะอาด มีระบบดแูล 
ความปลอดภยัของเด็ก แตไมทั่วถึง             

๑ อาคารสถานที่โดยรวมดูมั่นคงแข็งแรง แตไมสะอาด ไมเหมาะแกการ     
จัดกิจกรรม ไมมีระบบการตรวจสอบหรือระบบดแูลความปลอดภยัใหแกเดก็              

๒) อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ อยูในสภาพด ีปลอดภัย  
    และมีปริมาณเพียงพอ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ อยูในสภาพด ี 

ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ   
๓ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ อยูในสภาพด ี 

ปลอดภัย และมีปริมาณไมเพียงพอ 
๒ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ  

มีปริมาณไมเพียงพอ และมบีางสวนอยูในสภาพใชการไมไดหรือไมปลอดภัย 
๑ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ  

มีปริมาณไมเพียงพอ อุปกรณสวนใหญอยูในสภาพใชการไมไดและไมปลอดภัย     
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๔๐   

๓) การจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ การจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน เหมาะสม ดําเนินการไดทันตอเหตกุารณ ผลงาน 

ปรากฏชัดเจน            
๓ การจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน เหมาะสม ดําเนินการไดทันเฉพาะเหตกุารณที่สําคัญ    
๒ การจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน แตดําเนินการไดลาชา 
๑ การซอมบํารุงไมเปนระบบ 

 

๔) ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกัน 

อันตราย และดําเนินการตรวจสอบสม่าํเสมอ       
๓ ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกัน 

อันตราย แตดาํเนนิการตรวจสอบเปนบางครั้ง    
๒ ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกัน 

อันตราย แตไมมีการตรวจสอบเพือ่ปองกันอันตราย    
๑ มีระบบสาธารณูปโภคหลายสวนที่บงบอกสภาพการใชงานที่ 

ไมคอยปลอดภัย และขาดการเอาใจใสในการตรวจสอบเพื่อปองกันอนัตราย      

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยท่ีปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการ เอกสารตาง  ๆ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน เด็ก ครู  ผูดูแลเด็ก เจาหนาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
๓)  สังเกตสภาพที่ปรากฏ 

 ๓.๔  การใหบริการแกเด็ก                                    
 คําอธิบาย การใหบริการแกเด็ก หมายถึง การที่สถานศึกษาเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกเด็ก เชน น้ําดื่ม อาหารกลางวัน อาหารวาง นม เปนตน ซ่ึงจะตองถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการใหบริการตรวจสุขภาพ และสงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจติใจ เชน 
การตรวจสุขภาพฟน การฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง  ๆ เปนตน หากพบวาสุขภาพเด็กไมดี รีบแจงผูปกครอง
เพื่อใหการรักษาแกเด็กอยางทันทวงที มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกเด็ก เชน  มีครู ผูดูแลเด็ก 
หรือพี่เล้ียงเด็ก ดูแลดานหนาและรอบบริเวณสถานศึกษาตลอดเวลา ฯลฯ มีการใหความชวยเหลือเด็กในรูปแบบ 
ตาง  ๆอยางเหมาะสมกับความตองการของเด็กเปนรายบุคคล เชน เด็กที่มีพัฒนาการลาชา สมาธิส้ัน เปนตน 
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๔๑   

 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  การบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และ 
                            เพียงพอกบัจํานวนเดก็ 
 ๒)  การตรวจและสงเสริมสขุภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ ใหการรักษาพยาบาล 
                            เบื้องตนที่เหมาะสม 
 ๓)  การดูแลรักษาความปลอดภัยแกเด็กจัดไดอยางเปนระบบ ทั่วถึงและตลอดเวลา 
 ๔)   การใหความชวยเหลือเดก็ในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของเด็ก 
                            เปนรายบุคคล 
 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ การใหบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดถูกสขุลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ  

และเพยีงพอกบัจํานวนเดก็ ผลปรากฏชัดเจน 
๓ การใหบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดเพียงพอกับจํานวนเด็ก ถูกสุขลักษณะ        

แตบางครั้งอาจไมเปนไปตามหลักโภชนาการ  
๒ การใหบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดเพียงพอกับจํานวนเด็ก ถูกสุขลักษณะ        

แตสวนใหญไมคํานึงถึงหลักโภชนาการ 
๑ การใหบริการอาหารและน้ําดื่ม จัดไดเพียงพอกับจํานวนเด็ก แตไมคอยถูก 

สุขลักษณะ และไมคอยคํานงึถึงหลักโภชนาการ                  

๒)   การตรวจและสงเสริมสุขภาพทัง้ดานรางกายและจติใจ ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
        ท่ีเหมาะสม 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนการตรวจและสงเสริมสุขภาพเด็กประจําป ดําเนินการไดตามแผน  

ใหการรักษาพยาบาลเด็กในเบื้องตนไดอยางเหมาะสมทันเหตกุารณ และดูแลทั่วถึง 
๓ มีแผนการตรวจและสงเสริมสุขภาพเด็กประจําป ดําเนินการไดตามแผน  

ใหการรักษาพยาบาลเด็กในเบื้องตนไดทันการณ 
๒ มีการตรวจและสงเสริมสุขภาพเด็กประจําป แตไมมแีผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  

ใหการรักษาพยาบาลเด็กในเบื้องตนไมคอยทันเหตุการณ     
๑ มีการตรวจและสงเสริมสุขภาพเด็กตามจังหวะและโอกาส ไมมีแผน 

การดําเนินงาน การใหการรกัษาพยาบาลเด็กในเบื้องตนมักมีอุปสรรค 
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๔๒   

 
๓) การดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกเด็กจัดไดอยางเปนระบบ ท่ัวถึงและตลอดเวลา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแกเด็กอยางทั่วถึงทุกคน  

และดําเนินการตลอดเวลาอยางเครงครัด                           
๓ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแกเด็กอยางทั่วถึงทุกคน  

และการดําเนนิการไมคอยเครงครัด 
๒ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแกเด็กอยางทั่วถึงทุกคน การดําเนินการ

หละหลวม 
๑ มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแกเด็ก ดําเนินการหละหลวม              

ไมปลอดภัย หรือไมมีแผนการดําเนินงานใด ๆ   

๔) การใหความชวยเหลือเดก็ในรปูแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความตองการของเดก็เปนรายบุคคล 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีโครงการ กิจกรรม หรือทุนการศึกษาที่เปนการชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการชา  

หรือมีความสามารถพิเศษ หรือมีปญหาทางทุนทรัพย โดยจัดใหเด็กไดทั่วถึง     
และเหมาะสม 

๓ มีโครงการ กิจกรรม หรือทุนการศึกษาที่เปนการชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการชา  
หรือมีความสามารถพิเศษ หรือมีปญหาทางทุนทรัพย โดยจัดใหเด็กไดรับ 
อยางเหมาะสมเปนสวนใหญ 

๒ มีโครงการ กิจกรรม หรือทุนการศึกษาที่เปนการชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการชา  
หรือมีความสามารถพิเศษ หรือมีปญหาทางทุนทรัพย โดยจัดใหเด็กไดรับบาง 
แตไมครอบคลุมทุกกลุม 

๑ มีการวางโครงการชวยเหลือเด็ก หรือมีแนวคิดอยูบางแตยงัไมไดดําเนินการ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏ เชน โครงการใหบริการดานตาง ๆ  แผนการ 
                           ใหบริการ บันทึกการใหบริการ ฯลฯ 
 ๒)  สัมภาษณบุคลากรทีเ่กีย่วของ เชน ครู ผูดูแลเดก็ พี่เล้ียง ครูพยาบาล ผูปกครอง ฯลฯ 
 ๓)  สํารวจรองรอยการใหบริการ 
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๔๓   

 
ดานที ่๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

 ๔.๑  การใหบริการแกผูปกครองและชุมชน 
 คําอธิบาย การใหบริการแกผูปกครองและชุมชน หมายถึง สถานศึกษาจัดใหมีการให
ความรูแกผูปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีบริการใหยืมหนังสือ ส่ือการเรียนรู ของ
เลน ฯลฯ แกผูปกครอง นําไปใชกับบุตรหลานในครอบครัว เปนศูนย/แหลงบริการทางวิชาการ เชน 
เปนแหลงศึกษาดูงานฝกสอน ทําวิจัย แหลงคนควาความรูเกี่ยวกับเด็ก ฯลฯ 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)   การใหบริการความรูเกีย่วกับการอบรมเลี้ยงดูเดก็แกผูปกครองและชมุชน  
 ๒)  การแนะแนวใหความชวยเหลือผูปกครอง เกีย่วกับการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
                                 อยางทั่วถึง 
 ๓)  การบรกิารใหยืมหนงัสือ ส่ือการเรยีนรูหรือของเลนนําไปใชกับเด็กที่บานตามโอกาส 
 ๔)  การเปนแหลงบริการทางวชิาการและเผยแพรขาวสารแกผูปกครองและชุมชน 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การใหบริการความรูเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครองและชมุชน  
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนงานโครงการในการใหความรูแกผูปกครอง และมีการดําเนินการจัดอบรม

ผูปกครองใหสาระความรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ จัดมากกวา  
๔ คร้ังขึ้นไป/ป มีการประเมนิและติดตามผล มีการสรุปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน              

๓ มีแผนงานโครงการในการใหความรูแกผูปกครอง และมีการดําเนินการจัดอบรม 
ผูปกครองใหสาระความรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ จัด ๔  
คร้ัง/ป มีการประเมินและติดตามผลมีการสรุปรายงานสั้น ๆ   

๒ มีแผนงานโครงการในการใหความรูแกผูปกครอง และมีการดําเนินการจัดอบรม 
ผูปกครองใหสาระความรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ จัดนอย 
กวา ๔ คร้ัง/ป  

๑ มีแผนงานโครงการในการใหความรูแกผูปกครอง แตไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการ 
ไมตรงกับเปาหมาย        
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๔๔   

๒)  การแนะแนวใหความชวยเหลือผูปกครอง เก่ียวกับการสงเสริมการเรียนรูของเด็กอยางทั่วถึง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครู/ผูดูแลเด็ก รอยละ ๑๐๐ สามารถแนะแนวและใหความชวยเหลือผูปกครอง 

เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กไดด ีและผูปกครองพบไดทุกโอกาส  
๓ ครู/ผูดูแลเด็ก รอยละ ๙๐-๙๙ สามารถแนะแนวและใหความชวยเหลือผูปกครอง 

เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กไดด ีและผูปกครองพบไดทุกโอกาส  
๒ ครู/ผูดูแลเด็ก รอยละ ๘๐-๘๙ สามารถแนะแนวและใหความชวยเหลือผูปกครอง 

เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กไดด ีผูปกครองมีโอกาสพบครูไดไมคอยสะดวก 
๑ ครู/ผูดูแลเด็กนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถแนะแนวและใหความชวยเหลือผูปกครอง

เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กได ผูปกครองมโีอกาสพบครูเฉพาะบางโอกาส 
๓) การบริการใหยืมหนังสือ สื่อการเรียนรูหรือของเลนนําไปใชกับเด็กท่ีบานตามโอกาส        

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ใหบริการยืมหนังสือ  ส่ือการเรียนรู  หรือของเลนแกเด็กหรือผูปกครองนําไปใช 

ที่บานตอสัปดาห  รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๓ ใหบริการยืมหนังสือ  ส่ือการเรียนรู  หรือของเลนแกเด็กหรือผูปกครองนําไปใช       

ที่บานตอสัปดาห  รอยละ ๗๐-๗๙ 
๒ ใหบริการยืมหนังสือ  ส่ือการเรียนรู  หรือของเลนแกเด็กหรือผูปกครองนําไปใช   

 ที่บานตอสัปดาห  รอยละ ๖๐-๖๙ 
๑ ใหบริการยืมหนังสือ  ส่ือการเรียนรู  หรือของเลนแกเด็กหรือผูปกครองนําไปใช       

ที่บานตอสัปดาห  นอยกวารอยละ ๖๐ 
๔)  การเปนแหลงบริการทางวิชาการและเผยแพรขาวสารแกผูปกครองและชุมชน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีผูทรงคุณวุฒิ หองสมุด/มุมวิชาการที่สามารถใหบริการแกผูปกครองและ 

ผูสนใจไดตลอดเวลา ผูปกครองและชุมชนพอใจมาก 
๓ มีผูทรงคุณวุฒิ หองสมุด/มุมวิชาการที่สามารถใหบริการแกผูปกครองและ 

ผูสนใจไดคอนขางบอย ผูปกครองและชุมชนพอใจ  
๒ จัดมุมวิชาการ/ปายนิเทศใหบริการขาวสารวิชาการแกผูปกครองและผูสนใจ 

ทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนขาวสารตามเหตุการณบางโอกาส 
๑ จัดมุมวิชาการ/ปายนิเทศใหบริการขาวสารวิชาการแกผูปกครองและผูสนใจ 

ทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนขาวสารนอยมาก     
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๔๕   

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)   พิจารณาทกุหลักฐานที่ปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการ บันทึกการประชุม  
                            เอกสารสิ่งพิมพที่เผยแพร สถานที่จัดใหบริการ รายงานผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
 ๒)  สัมภาษณถามบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 
 ๓)  สํารวจสภาพตามที่ปรากฏจริง 

 ๔.๒  ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

 คําอธิบาย ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน หมายถึง           
การที่สถานศึกษาจัดใหมีการจัดประชุมครูและผูปกครองเพื่อรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับสถานศึกษาอยางนอยปละ ๒ คร้ัง (ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง) 
ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชนในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เชน 
การดูแลหรือ จัดทําอาหารกลางวัน การจัดทําสื่อการเรียนรูหรือเคร่ืองเลนใหเด็ก การไดรับความ
รวมมือจากวัด พิพิธภัณฑ หองสมุดประชาชน ฯลฯ  เปนแหลงความรูใหแกเด็ก การรวมมือ
ระหวางสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ในการดูแลเด็ก ฯลฯ ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุน
จากผูปกครองและชุนชนในการพัฒนาสถานศึกษา เชน การปองกันอัคคีภัย (จากหนวยดับเพลิง)        
การซอมแซมระบบสาธารณูปโภค (จากหนวยงานที่เกี่ยวของ) การอนุรักษส่ิงแวดลอม                  
ในสถานศึกษา เปนตน มีการติดตอส่ือสารกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ  เชน 
จดหมาย วารสาร แผนพับ / ใบปลิว เสียงตามสาย ฯลฯ 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)   การประชมุรวมกันระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 
 ๒)  การไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
                            และสงเสริมการเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง 
 ๓)  การทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากบัผูปกครองและชุมชน 
 ๔)  การติดตอส่ือสารระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
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๔๖   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การประชมุรวมกันระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการสํารวจความตองการของผูปกครอง และนําผลมาใชกําหนดสาระการประชุม

ระหวางครกูับผูปกครอง โดยจัดประชุมอยางนอยปละ ๒ คร้ัง  
๓ มีการสํารวจความตองการของผูปกครอง แตไมนําผลมาใชกําหนดสาระการประชุม

ระหวางครกูับผูปกครอง โดยจัดประชุมอยางนอยปละ ๒ คร้ัง  
๒ มีการจัดประชมุระหวางครกูบัผูปกครอง โดยจดัประชุมอยางนอยปละ ๒ คร้ัง 

ผูปกครองเพียงแตรับรูขอมูลที่สถานศึกษาแจงใหทราบ 
๑ มีการจัดประชมุระหวางครกูบัผูปกครองบางตามแตโอกาสที่สถานศึกษาตองการ 

๒)   การไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาและสงเสริม    
        การเรียนรูของเด็กอยางตอเนื่อง 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูปกครองและคนในชุมชนสวนใหญใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และ

สงเสริมการเรียนรูของเด็กตามศักยภาพดวยความเต็มใจอยางดี  มีการวางแผนและ
ดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง 

๓ ผูปกครองและคนในชุมชนสวนใหญใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กตามศักยภาพดวยความเต็มใจอยางดีและมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  แตไมมีการวางแผน 

๒ ผูปกครองและคนในชุมชนสวนใหญใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กตามศักยภาพดวยความเต็มใจอยางดี  แตดําเนินงานไมตอเนื่อง   

๑ ผูปกครองและคนในชุมชนสวนนอยใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
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๔๗   

๓)   การทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษากบัผูปกครองและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมรวมกัน เกิดประโยชน 

ตอเด็กเต็มที ่การดําเนินการราบรื่น มีบรรยากาศที่ด ีเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน   
๓ สถานศกึษากบัผูปกครองและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมรวมกัน เกดิประโยชนตอ 

สถานศกึษา การดําเนินการราบรื่น มีบรรยากาศทีด่ ีเคารพและยอมรับซึ่งกันและกนั 
๒ สถานศกึษากบัผูปกครองและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมรวมกัน เกดิประโยชน 

ตามสมควร  การดําเนินการราบรื่น      
๑ สถานศกึษากบัผูปกครองและชุมชน มีแผน/โครงการทีจ่ะทํากิจกรรมรวมกัน  

แตดาํเนนิการไดบางไมไดบาง ผลงานสวนใหญไมบรรลุเปาหมาย 

๔)   การติดตอสื่อสารระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการแจงขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่องเปนลายลักษณ 

อักษรทุกครั้งเมื่อมีการจดักจิกรรมสําหรับเดก็ รวมถึงประชาสัมพันธดวยวธีิอ่ืน ๆ  ดวย 
๓ มีการแจงขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง          

เฉพาะเมื่อตองการจัดกจิกรรมสําคัญ ๆ และประชาสัมพนัธดวยวิธีอ่ืน ๆ บาง          
๒ มีการแจงขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษร 

เฉพาะบางโอกาสแตคอนขางนอย 
๑ มีการแจงขอมลูขาวสารตาง ๆ ใหผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษรนอยมาก         

ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบไดไมทัว่ถึง     

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏ  เชน  หนังสือโตตอบ/ประสานงาน รายงาน  

                            การประชมุ ระเบยีบตาง ๆ ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ  เชน  ครู เจาหนาที่สถานศึกษา ผูปกครอง         

                            หนวยงานรอบ ๆ สถานศึกษา ฯลฯ 
 ๓)  สํารวจสภาพตามที่ปรากฏจริง 
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๔๘   

 
ดานที่ ๕  บคุลากรและการบริหารบุคลากร 
 ๕.๑  คุณลักษณะของผูบริหาร 
 คําอธิบาย คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา มีความเปน
ประชาธิปไตย ยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม และมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี 
เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 หัวขอการพิจารณา 

๑)  ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ 
๒)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนาํ 
๓)  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
๔)  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ  

                          ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  ผูบริหารมคีวามรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารมีความสามารถทั้งงานวิชาการและงานบริหารการจดัการโดดเดน ผลการพัฒนา 

ประจักษชัด 
๓ ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจดัการโดดเดนอยางใด 

อยางหนึ่ง มีผลการพัฒนาที่เห็นได      
๒ ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจดัการในระดับที่สามารถ 

บริหารสถานศึกษาไดตามปกติ       
๑ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดแตขาดความรูทางวิชาการที่จะชวย 

แนะนําบุคลากร 
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๔๙   

๒)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนาํ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารมีวิสัยทัศนเฉียบคมเปนของตนเอง บรรลุผลได กระตุนและพัฒนาภาวะ 

ผูนําของบุคลากรโดยเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถเต็มที่ มีความ 
รับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน มีการวางแผนติดตาม 

  งานอยางเปนระบบ นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา    
  และสนับสนนุปจจยัตาง ๆ  อยางเต็มที่ ชุมชนใหการยอมรบัดวยความศรทัธาอยางจริงใจ 

๓ ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา กระตุนและพัฒนาภาวะ 
ผูนําของบุคลากรโดยเลือกกลุมที่มีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบและ 
แสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษา เปนที่รับรูเฉพาะกลุมผูรวมงาน มีการ 
ติดตามประเมนิงานตามเวลาที่กําหนด นําชมุชนมาชวยวางแผนพฒันาสถานศกึษา 
บางโอกาส ไดรับการสนับสนุนปจจยัตางๆ เพียงพอ ชุมชนใหการยอมรับ  

๒ ผูบริหารเรียนรูการพัฒนาการศึกษาอยูเสมอ เปดโอกาส หรือสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถของบุคลากรเฉพาะกลุมที่ตนไววางใจ มกีารกํากับติดตามงานอยางไมเปน
ทางการ นําชุมชนมารวมพัฒนาสถานศึกษาไดบางตามโอกาส ชุมชนใหการยอมรับ 

๑ ผูบริหารบริหารการจัดการในสถานศึกษาไดตามปกติ มกีารกํากับติดตามงาน  
เทาที่จําเปน 

๓)  ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของทุกฝาย  ซ่ึงรวมถึง

ผูปกครองชุมชน ใหความสําคัญกับขอคิดเห็นเหลานั้น  มีการกําหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนางานที่เปนระบบ  สม่ําเสมอ          
มุงผลประโยชนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถประสานสําคัญไดดีกับเพือ่ครูใน
สถานศึกษา  ผูปกครอง  คณะกรรมการ และองคอรตาง ๆ ในชุมชน 
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๕๐   

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๓ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของภายในสถานศกึษา     

และผูเกีย่วของจากภายนอกสถานศึกษาบางกลุม นําขอมูลความคิดเห็นเหลานั้นมา
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอน และนโยบายการบริหารงานตาม
ความเหมาะสม สามารถประสานสัมพันธไดดีกับเพื่อนครูในสถานศึกษา 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของภายในสถานศกึษา         
มีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนนโยบายเทาที่จําเปน            
มีการประสานงาน เฉพาะกับกลุมบุคคลที่ไววางใจ บุคลากรในสถานศกึษา         
ใหการยอมรับ 

๑ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงาน ปรับเปล่ียนนโยบายและ
ขั้นตอนการดําเนินงานเทาทีจ่ําเปน 

๔)  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางทีด่ี เปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของท้ังใน            
    และนอกสถานศึกษา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ     

จนไดรับการยกยองจากบุคคลในสถานศึกษา  ชุมชน และองคกรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
๓ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาทีต่น

นับถือ เปนแบบอยางที่ด ีไดรับการยกยองจากกลุมบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
๒ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา    

ที่ตนนับถือ  ผูปกครองและชมุชนใหความเคารพ 
๑ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา    

ที่ตนนับถือ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
     ๑)   พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ เชน ประวัติการปฏิบัติราชการ แฟมสะสมงาน           

     ภาพถายการปฏิบัติราชการ วุฒิบัตร รางวัลตาง ๆ 
  ๒)  สัมภาษณผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 
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๕๑   

 ๕.๒  คุณลักษณะของคร/ูผูดูแลเด็ก 
 คําอธิบาย คุณลักษณะของครู/ผูดูแลเด็ก หมายถึง ครู/ผูดูแลเด็กตองเปนบุคคลที่มี
ความรู ความเขาใจหลักสูตร จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก สามารถนําความรูความเขาใจมาสงเสริมและ
พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล มีทักษะในการจัดประสบการณ/กิจกรรม เขากับผูเรียนได มีความสามารถ   
ในการจัดชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ มุงมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ  
ในหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี และมีการพัฒนาตนเอง 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)   ครู/ผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจหลักสูตรและจิตวทิยาพัฒนาการของเด็ก  
 ๒)  ครู/ผูดูแลเด็กมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความ 

คิดเห็น ใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๓)  ครู/ผูดูแลเด็ก มีความสามารถในการจดัชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็ก 

และผูที่เกีย่วของ 
 ๔)   ครู/ผูดูแลเด็กมุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม  
                            ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี 
 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) ครู/ผูดูแลเดก็มีความรูความเขาใจหลักสูตรและจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ มีความรูความเขาใจหลักสูตร และจิตวิทยา 

พัฒนาการของเด็ก  สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเดก็เปนรายบุคคล 
๓ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๙๐ – ๙๙ มีความรูความเขาใจหลักสูตร และจิตวิทยา 

พัฒนาการของเด็ก สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเดก็เปนรายบุคคล       
๒ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ มีความรูความเขาใจหลักสูตร และจิตวิทยา 

พัฒนาการของเด็ก สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเดก็เปนรายบุคคล 
๑ ครู/ผูดูแลเด็กนอยกวารอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจหลักสูตร และจิตวทิยา 

พัฒนาการของเด็ก สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเดก็เปนรายบุคคล          
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๕๒   

๒) ครู/ผูดูแลเด็กมีการแสวงหาความรูและเทคนคิวิธีการใหม ๆ รับฟงความคดิเห็น ใจกวาง               
       และยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครู / ผูดูแลเดก็รอยละ ๑๐๐ มีการปรับวิธีการสอน/การจดัการเรียนรูใหทนัสมัย 

เหมาะกับเดก็ นําความรูใหม ๆ มาปรับปรุงการสอน/การจัดการเรียนรู   
จนเกดิเปนรูปแบบของตนเอง 

๓ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๙๐ – ๙๙ มีการปรับวิธีการสอน/การจัดการเรียนรูใหทันสมัย  
เหมาะกับเดก็ นําความรูใหม ๆ มาปรับปรุงการสอน/การจัดการเรียนรูจนเกิดเปน 
รูปแบบของตนเอง 

๒ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ มีการปรับวิธีการสอน/การจัดการเรียนรูใหทันสมัย  
เหมาะกับเดก็  นําความรูใหม ๆ มาปรับปรุงการสอน/การจัดการเรียนรูจนเกิดเปน 
รูปแบบของตนเอง 

๑ ครู/ผูดูแลเด็กนอยกวารอยละ ๘๐ มีการปรับวิธีการสอน/การจัดการเรียนรูใหทันสมัย 
เหมาะกับเดก็ นําความรูใหม ๆ มาปรับปรุงการสอน/การจัดการเรียนรูจนเกิดเปน
รูปแบบของตนเอง   

๓) ครู/ผูดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรียนและมีปฏิสัมพนัธท่ีดีตอเด็กและผูท่ีเก่ียวของ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ มทีักษะในการจดัประสบการณและกิจกรรม 

ใหกับเด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรยีน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่
เกี่ยวของ 

๓ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๙๐ – ๙๙ มีทักษะในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหกับ 
เด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่เกี่ยวของ 

๒ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ มีทักษะในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหกับ 
เด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่เกี่ยวของ 

๑ ครู/ผูดูแลเดก็นอยกวารอยละ ๘๐ มีทักษะในการจัดประสบการณและกจิกรรม 
ใหกับเด็กมีความสามารถในการจัดชั้นเรยีน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและ 
ผูที่เกี่ยวของ 
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๕๓   

๔)  ครู/ผูดูแลเด็กมุงมั่นในการปฏิบัตงิานและรับผิดชอบในหนาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ มุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่  

มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ด ี
๓ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๙๐ – ๙๙ มุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที ่    

มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ด ี
๒ ครู/ผูดูแลเด็กรอยละ ๘๐ – ๘๙ มุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที ่     

มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ด ี
๑ ครู/ผูดูแลเดก็นอยกวารอยละ ๘๐ มุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที ่ 

มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏ เชน แฟมสะสมงานของครู/ผูดูแลเด็ก  
                            ภาพถายการปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษา ผลงาน รางวัลตาง ๆ 
 ๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 ๓)  สังเกตพฤติกรรมครู/ผูดูแลเด็ก 

 ๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรอ่ืน 
 คําอธิบาย คุณลักษณะของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรอื่น
นอกเหนือจากผูบริหารและครู/ผูดูแลเด็ก (เชน เจาหนาที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง          
พอคา แมคาในสถานศึกษา ผูปกครอง เปนตน) ตองเปนบุคคลที่เขาใจบทบาทหนาที่ของตน และ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหความรวมมือกับสถานศึกษา ตระหนัก
ในการเปนแบบอยางที่ดี มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  บุคลากรอื่นๆ เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
 ๒)  บุคลากรอื่นๆ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
 ๓)  บุคลากรอื่นๆ ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔)  บุคลากรอื่น  ๆ มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
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๕๔   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) บุคลากรอื่นๆ เขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน                

ดวยความรับผิดชอบ 
๓ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๘๐ – ๘๙ เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน                   

ดวยความรับผิดชอบ  
๒ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๗๐ – ๗๙ เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน                 

ดวยความรับผิดชอบ 
๑ บุคลากรอื่นๆ นอยกวารอยละ ๗๐ เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงาน             

ดวยความรับผิดชอบ 

๒) บุคลากรอื่นๆ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือ   

กับสถานศึกษา 
๓ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๘๐ – ๘๙ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือ   

กับสถานศึกษา 
๒ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๗๐ – ๗๙ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือ   

กับสถานศึกษา 
๑  บุคลากรอื่นๆ นอยกวารอยละ ๗๐ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือ 

 กับสถานศึกษา 

๓) บุคลากรอื่นๆ ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ดี 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ด ี
๓ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๘๐ – ๘๙ ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ด ี
๒ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๗๐ – ๗๙ ตระหนักในการเปนแบบอยางที่ด ี
๑ บุคลากรอื่นๆ นอยกวารอยละ ๗๐ ตระหนกัในการเปนแบบอยางที่ด ี
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๕๕   

๔) บุคลากรอื่นๆ มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรูความเขาใจแนวทางการจดัการศึกษา           

และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
๓ บุคลากรอื่นๆ รอยละ ๘๐ – ๘๙ มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา            

และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
๒ บุคลากรอืน่  ๆรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศกึษา             

และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
๑ บุคลากรอื่นๆ นอยกวารอยละ ๗๐ มีความรูความเขาใจแนวทางการจดัการศึกษา           

และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก      

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)   พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เชน รองรอยการปฏิบัติงาน บันทึกผลการ 
                                ปฏิบัติงาน ทัศนคติ และความเขาใจที่มตีอการปฏิบัติงาน 
 ๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 ๓)  สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร 

  ๕.๔  การบริหารงานบคุคล             
 คําอธิบาย  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดโครงสรางและกําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกฝาย และพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
ตอเนื่อง และทั่วถึง 
 หัวขอการพิจารณา 
 ๑)  การจัดองคกร โครงสราง และบทบาทหนาที่ของบุคลากรไวชัดเจน 
 ๒)  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานของบุคลากรอยางเปนระบบ 
 ๓)  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                         ทุกฝายอยางเหมาะสม 
 ๔)  การพัฒนาบุคลากรดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 
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๕๖   

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) การจัดองคกร โครงสราง และบทบาทหนาท่ีของบุคลากรไวชัดเจน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔  มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน สายการบริหารงาน 

เหมาะสม กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรไดเหมาะสมและชัดเจนถึง 
รายบุคคล โดยพิจารณาไดจากคูมือการปฏิบัติงานในแตละตําแหนงทีส่ามารถ 
จัดเปนมาตรฐานใหตรวจสอบได 

๓ มีการจัดทาํโครงสรางการบริหาร ระบกุลุม/ฝาย/งานชดัเจน กําหนดบทบาทหนาที ่
ตามลักษณะ  กลุม/ฝาย/งาน มีคูมือนโยบาย คูมือการบริหาร หรือคูมือดาํเนินการ   
ใหตรวจสอบได 

๒ มีการจัดทาํโครงสรางการบริหาร ระบกุลุม/ฝาย/งานชดัเจน กําหนดบทบาทหนาที ่
เฉพาะกลุม/ ฝาย/งาน ที่เกิดปญหาการปฏิบตัิงานบอย ๆ มีหลักฐานใหตรวจสอบได 

๑ มีการจัดทําโครงสรางการบริหารตามกลุม/ฝาย/งาน 

๒) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานของบุคลากรอยางเปนระบบ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับ ติดตามงานทีว่างระบบไดด ีกําหนด 

ผูรับผิดชอบ ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผน และบรรลุเปาหมาย  
จัดทํารายงานใหผูมีสวนไดเสียรับทราบและมีการประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน 
อยางตอเนื่อง โดยพิจารณาไดจากรายงานการดําเนินงานของสถานศึกษา  

๓ มีแผนการนเิทศภายใน และแผนการกาํกับตดิตามงานที่ด ีกําหนดผูรับผิดชอบ     
ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผนบรรลุเปาหมาย และจัดทํารายงาน 
ใหผูมีสวนไดเสียรับทราบ 

๒ มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกาํกับติดตามงาน มีผูรับผิดชอบ แตชวง 
ระยะเวลาดําเนินการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ และการดําเนินงานสวนใหญ 
บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

๑ มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับติดตามงาน มีผูรับผิดชอบ และกําหนด 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายพอสมควร       
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๕๗   

๓)   การเสริมสรางขวัญและกําลังใจและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร  
        ทุกฝายอยางเหมาะสม      

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพจิารณาความดีความชอบที่เปนธรรมแกทุกฝาย  

มีขอตกลง/ กตกิาชดัเจนเหมาะสม ดําเนินการตามขอตกลง ทุกฝายไดรับทัว่ถึงและ 
เกดิความพึงพอใจ 

๓ มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบ มีขอตกลง/กติกา 
เปดเผย เปนทีย่อมรบั บุคลากรสวนใหญพงึพอใจตอส่ิงทีไ่ดรับ 

๒ มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบตามขอตกลงของ 
ผูบริหารระดับกลุม/ฝาย บุคลากรสวนใหญพึงพอใจตอส่ิงที่ไดรับ 

๑ มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่ไดรับการพิจารณา 
จากผูบริหารแตเพียงผูเดยีว      

๔)  การพัฒนาบุคลากรดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรวมกันจากกลุม/ฝายที่เกี่ยวของ กําหนดเปนแผน 

ระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนตามวิสัยทัศนและเปาหมาย  
ดําเนินการไดตามเปาหมาย บุคลากรไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละไมนอยกวา  
๒ คร้ังตอป นอกจากนีย้ังมกีารประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางบุคลากรใน 
สถานศกึษา ไมนอยกวา ๔ คร้ังตอป 

๓ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรวมกันจากกลุม/ฝายที่เกี่ยวของ กําหนดเปน 
แผนระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนตามวิสัยทัศนและเปาหมาย  
ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย บุคลากรไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละ        
ไมนอยกวา ๒ คร้ังตอป 

๒ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารและหัวหนากลุม/ฝาย/งาน มีแผนระยะสั้น 
และระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ดาํเนินการไดบรรลุตาม 
เปาหมาย บุคลากรสวนใหญไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละไมนอยกวา ๑  คร้ังตอป 

๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารดําเนินการตามความจําเปนและโอกาส  
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย บุคลากรไดรับการอบรมสัมมนาตามกลุม     
ความจําเปน 
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๕๘   

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เชน แผนพัฒนาบุคลากร แผนภูมิ   
                         โครงสรางการบริหาร คูมือการบริหารงานที่ระบุนโยบายและหนาที่ 
                           รับผิดชอบ แผนนิเทศภายใน เปนตน 
 ๒) สัมภาษณผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  หัวหนางานโครงการ และผูเกี่ยวของ 

 
   

๖.  ขั้นตอนการจัดทําคะแนนและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  

 ๖.๑ ขั้นตอนการจัดทําคะแนน 
 เมื่อคณะกรรมการประเมินแตละคนใหคะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแตละดานไวแลว  ใหประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายรวมกันใหไดขอยุติ 
และสรุปผลการประเมินในแบบสรุปผล  (อยูแผนหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้ 

๑.  ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการแตละคน 
๒. หาผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการทั้งชุด 
๓. หาคาเฉลี่ยของแตละดาน (เพื่อประเมินการผานเกณฑที่ ๑) โดยการนําผลรวมจาก         

ขอ ๒ ตั้ง หารดวยผลคูณของจํานวนกรรมการทั้งหมดกับจํานวนรายการประเมินของดานนั้นๆ        
(ใชทศนิยม ๓ ตําแหนง ไมปดเศษ)  ตัวอยาง  ๓๕๕ ÷ ( ๕ × ๒๑ ) = ๓.๓๘๐ 

๔.  นําคาเฉลี่ยแตละดาน (ผลจากขอ ๓) คูณสัดสวนน้ําหนักคะแนน 
 ๕.  หาผลรวมของผลคูณตามขอ ๔ ไดเปนคะแนนรวม 
 ๖. หาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกดาน โดยนําผลรวมของสัดสวนน้ําหนักทั้งหมด                
(ในที่นี้ คือ ๑๒)  ไปหารคะแนนรวมในขอ ๕ 
 จากนั้นนําผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปราย เพื่อตัดสินวาสมควรเสนอให
สถานศึกษาใด  เขารับรางวัลพระราชทาน หรือสมควรไดรับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะตองสรุปความคิดเห็นในภาพรวมวาเหตุใดสถานศึกษาจึงสมควรไดรับรางวัลพระราชทานหรือ
รางวัลชมเชยดวย 

 หมายเหตุ ใหเขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพรอมตําแหนงและสังกัดในแผนสรุปผล     
การประเมินฯ ของแบบประเมินสถานศึกษานั้นๆ 
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๕๙   

ตัวอยางสรุปผลการประเมินสถานศึกษา ก. จากคณะกรรมการ (จํานวน ๕ คน) 
                                         (ขอ ๑ )    (ขอ ๒ )        (ขอ ๓ )                             (ขอ ๔ ) 
 
 

ดานตาง ๆ          
ที่จะประเมิน 

(จํานวนรายการ) 

     ผลรวม
ของ

คะแนน 
แตละดาน 

คาเฉลีย่    
แตละดาน  

น้ําหนัก
คะแนน  
แตละดาน 

ผลคูณของ    
คาเฉลีย่กับ
คะแนน 
แตละดาน 

 
หมาย
เหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕      
ดานที ่๑        
(๒๑ ขอ) 

๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๒ ๗๐ ๓๕๕ ๓.๓๘๐ ๓ ๑๐.๑๔๐  

ดานที ่๒         
(๒๑ ขอ) 

๗๒ ๗๔ ๗๕ ๗๒ ๗๖ ๓๖๙ ๓.๕๑๔ ๓ ๑๐.๕๔๒  

ดานที ่๓         
(๑๖ ขอ) 

๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๔ ๕๒ ๒๕๖ ๓.๒๐๐ ๒ ๖.๔๐๐  

ดานที ่๔         
(๘ ขอ) 

๒๘ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๑๔๕ ๓.๖๒๕ ๒ ๗.๒๕๐  

ดานที ่๕         
(๑๖ ขอ) 

๕๑ ๕๕ ๕๗ ๕๙ ๖๐ ๒๘๒ ๓.๕๒๕ ๒ ๗.๐๕๐  

        ๑๒ ๔๑.๓๘๒ (ขอ ๕) 
         ๓.๔๔๘   (ขอ ๖) 

จากตาราง 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑที ่๑ จากคาเฉลี่ยแตละดาน (ขอ ๓) สถานศึกษา ก. ผานเกณฑ  

(ไมต่ํากวา ๓.๐๐๐) 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑที ่ ๒  จากคาเฉลี่ยของคะแนนรวม (ขอ ๖) สถานศึกษา ก.         

ไมผานเกณฑรางวัลพระราชทาน (ไมต่ํากวา ๓.๕๐๐) 
ดังนั้น สถานศึกษานี้ไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลพระราชทาน แตมีสิทธิ์ไดรับรางวัลชมเชย 

(กรณีที่ไดคะแนนรองลงมาเปนลําดับที่ ๒ หรือ ๓ )  
 
 
 
 

กรรมการคนที่ 

คะแนนรวม
คาเฉล่ียของคะแนนทุกดาน 
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๖๐   

 ๖.๒ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 
 สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิรับรางวลัพระราชทาน จะตองผานเกณฑ ดังนี ้

๑. ไดคาเฉลีย่ของคะแนนการจัดการศกึษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาแตละดานไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 

๒. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมิน
สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาทุกดานรวมกันไมต่ํากวา ๓.๕๐๐ (โดยสัดสวนของดานที่ ๑ - ๕ 
มีน้ําหนักเปน  ๓ : ๓ : ๒ : ๒ : ๒) 

๓. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจดัการศึกษาทุกดานสูงสุด และไดรับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแตละคนเกนิกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทีท่ําการประเมนิ 
 สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิรับรางวลัชมเชย  

สถานศึกษาที่ได รับการคัดเลือกเปนลําดับที่  ๒  และ  ๓  จะไดรับรางวัลชมเชย             
(มี ๒ รางวัล)  ซ่ึงตองผานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด เมื่อผานเกณฑ ตอไปนี้  

๑. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาแตละดานและทุกดานไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 

๒.ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษาทุกดานรวมกันไมต่ํากวา ๓.๐๐๐  
 ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกสงไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิในหนา ๘ 
และหนา ๙ จนถึงคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน  ขอมูลที่สงถึงคณะกรรมการแตละขั้นตอนตองตรวจสอบความถูกตอง และ
สรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอํานวยการฯ จะเปนผูตัดสินในขั้นตอนสุดทาย 
จากนั้นจึงจะนําเสนอผลการคัดเลือกตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาลงนามและประกาศผล 
ใหทราบโดยทั่วกันตอไป 

 

 

  
 

                         ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 


