คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๑

๑. บทนำ
การจั ดการศึก ษาที่ วางรากฐานการเรียนรู้ของเด็ก ในอนาคต ได้แก่ การจั ดการศึก ษาระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะวัยเด็กเล็กเป็นวัยที่ต้องวางพื้นฐานการพัฒนาทุกด้าน
เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต พื้นฐานการพัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจึงต้อง
ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ปัจจุบัน หลักสูตรระดับ ก่อ นประถมศึก ษาที่ ป ระกาศใช้คือ หลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ หน่วยงานทุกสังกัด โรงเรียน หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กประเภทต่างๆ สามารถนาหลักสูตรนี้ไปจัดทาเป็น
หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ เด็กและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ พบว่ามีสถานศึกษา
หลายแห่ง สามารถจัด การศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึก ษาได้อ ย่างดี เยี่ย ม ดัง นั้ นเพื่ อเป็ น การกระตุ้ น และ
เสริม สร้างขวัญ ก าลั งใจในการให้ส ถานศึก ษาระดับ ก่ อนประถมศึก ษาพัฒ นาการจั ดการศึก ษาให้ป ระสบ
ความสาเร็จเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการอานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จึงมีมติให้เพิ่มรางวัลสาหรับสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาดีเด่นขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้มีการดาเนินการคัดเลือกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ก ารประเมิ น และคัดเลือ กสถานศึก ษาระดับ ก่ อนประถมศึก ษามี เกณฑ์ ก ารประเมิ นที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป ระบบการประเมินและการประกัน คุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและคู่มือการประเมินนี้
การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นสิริมงคล
อีกทั้งเป็นงานที่สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น และได้รับการยอมรับจากทุ กฝ่าย
อย่างต่อเนื่องยาวนาน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ คณะกรรมการประเมิน
พึง ระลึ ก อยู่เสมอว่า “ต้ องดำเนินกำรด้ วยควำมบริสุท ธิ์ ยุ ติธ รรม เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
ใช้ ควำมสำมำรถและดุลพิ นิจในกำรพิจำรณำตัดสินอย่ำ งถูกต้อง มีใจเป็ นกลำง ไม่โ น้มเอีย งไปฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง” เพื่อให้ได้ส ถานศึกษาที่สมควรได้รับ รางวัลพระราชทานอย่างแท้ จริง คณะกรรมการประเมินทุ ก
ขั้นตอนตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด จึงควรศึกษาคู่มือการประเมินนี้
อย่างละเอียดก่อนที่จะดาเนินการประเมิน

๒. คุณสมบัติของสถำนศึกษำ
สถานศึ ก ษาระดั บ ก่ อนประถมศึก ษาที่ มี สิท ธิ์ เข้ ารับ การประเมิ น เพื่ อการคั ดเลือกให้ เข้ารับ รางวัล
พระราชทาน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็น โรงเรีย น/ศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก หรือ ที ่เ รีย กชื่อ เป็น อย่า งอื่น ทั ้ง ของภาครัฐและเอกชนที่ จัด
การศึกษาสาหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ตามหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือหลักสูตรอื่นที่
สอดคล้องกับหลักสูตรนี้ (เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑)

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๒

๒. จัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพใน ๔ ด้าน ต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพเด็ก
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการ
ด้านที่ ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานหรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน

๓. แนวปฏิบตั ิในกำรประเมินและคัดเลือก
๓.๑ กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก
๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ได้รบั มอบหมาย
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มสี ถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิ น ท าหน้ าที่ ประเมิ นสถานศึกษาระดับก่ อนประถมศึก ษา โดยให้ ประธาน
คณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๓

๒) ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ได้รับเลือก)
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิ น ท าหน้าที่ ประเมิ นสถานศึกษาระดั บก่ อนประถมศึกษา โดยให้ประธาน
คณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพื่อการดาเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน
๓) ระดับกลุ่มจังหวัด
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร หน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กลั่นกรอง
ผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ผู้อานวยการสานัก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รบั เลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่ จังหวัด
รองประธาน
๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุม่ จังหวัดนั้น
กรรมการ

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๔

๔) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ได้รบั เลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่ จังหวัดที่ได้รบั มอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จานวน ๑ คน)
กรรมการ
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๖) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มสี ถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุม่ จังหวัดนั้น
กรรมการ
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ
กรรมการ
๘) นักวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๙) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาได้รบั เลือก
เป็นรองประธาน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการได้รับเลือก
เป็นรองประธานทีป่ ระธานเห็นสมควร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิน
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน
คณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน
คณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๕

หมำยเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้อง
ไม่ แต่งตั้งบุคคลที่ เคยเป็นกรรมการประเมิ นสถานศึกษาซ้ากับ ที่ เคยประเมินมาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรมต้องไม่เป็น
กรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับการประเมิน ด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุ่มจังหวัด)

๓.๒ กำรดำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
๑) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑) สถานศึกษาทุ กสังกัดที่จัดการศึก ษาระดับก่อ นประถมศึก ษา แจ้งความประสงค์ขอ
เข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
๑.๑.๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา โดยแยก
ตามสังกัด และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๓) สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับสถานศึกษาที่เข้า
รับการคัดเลือกตามผลคะแนนการประเมินจากลาดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลง
มาถึงต่าสุด
๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๒.๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ
การประเมินและคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
๑.๒.๒) สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาแต่ละเขตพื้นที่ ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ได้รับเลือก
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)
๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมิ นและคัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึก ษา
ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น
๑.๒.๔) คณะกรรมการระดับ กลุ่มจังหวัดดาเนินการประเมิ นและคัดเลือกสถานศึก ษาตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามผล
คะแนนการประเมินจากลาดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่าสุด

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
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๑.๒.๕) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดส่งผลการประเมิ นพร้อมแนบแบบประเมิ นที่ กรอก
คะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่ วไป
ผลการประเมิน แต่ล ะด้าน แบบสรุป คะแนน และความเห็นของกรรมการประเมิ น
ในภาพรวม) พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา
ย้อ นหลั ง และข้ อมู ลประกอบอื่ นๆ ส่ งไปยังส านั กทดสอบทางการศึ กษา ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
ตรวจสอบและเสนอผลต่อ คณะกรรมการอานวยการระดับ กระทรวงศึก ษาธิก าร
ตามจานวนรางวัลที่กาหนดต่อไป
๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก
ให้ ด าเนิ น งานตามคู่ มื อ การประเมิ น และแบบประเมิ น สถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวัล พระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับก่อนประถมศึกษำ ในส่วนกลำง
สถำนศึกษำ

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกต่อสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำ โดยแยกตำมสังกัด และขนำดของ

สถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ศน
ู ย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับ
กลุ่มกรุงเทพมหำนคร

คณะกรรมกำร
ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับ

เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ
เรียงลำดับ 1, 2, 3
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะกรรมกำรระดับ
กรุงเทพมหำนคร

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับกลุ่ม

กรุงเทพมหำนคร
 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร

คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ

จำกคณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ

 ประกำศผลกำรคัดเลือก
 เตรียมกำรเข้ำรับพระรำชทำน

กระทรวงศึกษำ
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คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับก่อนประถมศึกษำ ในส่วนภูมิภำค
สถำนศึกษำ

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกต่อ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตั้งอยู่

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ

ขนำดละ 1 แห่ง
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับจังหวัด

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด

คณะกรรมกำรระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับเขตพืน
้ ที่

กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับจังหวัด

ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำขนำดละ 3 แห่ง
เรียงลำดับที่ 1, 2, 3,….
 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะกรรมกำร
ระดับกลุ่มจังหวัดที่
1 - 12

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับ

กลุ่มจังหวัด ที่ 1 – 12

 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำร

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก

คณะกรรมกำรดำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ

กระทรวงศึกษำธิกำร

คณะกรรมกำร
อำนวยกำร

 ประกำศผลกำรคัดเลือก
 เตรียมกำรเข้ำรับพระรำชทำน

๘
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๙

๔. ขอบเขตกำรประเมิน
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน
๔ ด้าน ครอบคลุมด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย ซึ่งแต่ละด้านมีรายการประเมิน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก
๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม
๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
๒.๔ การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก
ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำร
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
3.2 การพัฒนาองค์กร
๓.3 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
๓.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
๓.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้ำนที่ ๔ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๔.๑ การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
๔.๒ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน
๔.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน
๔.๔ การนาผลประเมินพัฒนาการไปใช้
น้าหนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้ คือ ด้ำนที่ ๑ : ด้ำนที่ ๒ : ด้ำนที่ ๓ : ด้ำนที่ ๔ : เท่ากับ
๓ : 2 : 3 : 2 ตามลาดับ แต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน
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สรุปภำพรวมกำรประเมิน พร้อมทั้งวิธกี ำรประเมินและแหล่งข้อมูล
ด้ำนที่
๑.คุณภาพเด็ก

รำยกำรประเมิน
๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม
๑.๔ พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจริงที่
ปรากฏ
2) สังเกตและสัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์ ครู ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย
การปฏิบัตงิ าน
2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
3) สังเกตบรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
ทั้งภายในห้องเรียนและภายในบริเวณ
โรงเรียน
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย
การปฏิบัตงิ าน
2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ

๒. การบริหารหลักสูตร ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และงานวิชาการ ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิง่ แวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้
๒.๔ การจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
๓. การบริหารและ
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
การจัดการ
3.2 การพัฒนาองค์กร
3.3 การใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
3.4 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๓.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
๔. การจัดประสบการณ์ ๔.๑ การจัดทาแผนการจัด
1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจริง
การเรียนรูท้ ี่เน้น
ประสบการณ์
ที่ปรากฏ
เด็กเป็นสาคัญ
๔.๒ การจัดประสบการณ์และ
2) สังเกตการจัดกิจกรรมทั้งในและ
การจัดการชั้นเรียน
นอกห้องเรียน
๔.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็ก 3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ครูพี่เลี้ยง เด็ก
ในชั้นเรียน
ผู้ปกครอง และผูเ้ กีย่ วข้อง
๔.๔ การนาผลประเมินพัฒนาการไปใช้

๑๐

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๑๑

๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน
การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน ๔ ด้าน แต่ละ
ด้านมีคาอธิบาย หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูล ดังนี้

ด้ำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก
คุณ ภำพเด็ก หมายถึง ผลการประเมิ น พัฒ นาการของเด็ก ครอบคลุม ทุ ก ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
รำยกำรประเมิน
๑.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม
๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา
๑.๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย พิจารณาจากเด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุ ข มี ค วามสามารถในการใช้ ก ล้ ามเนื้ อ ใหญ่ กล้ า มเนื้ อ เล็ ก และมี ก ารประสานสั ม พั น ธ์ กั น ดี
มีความคล่องตัวและว่องไวในการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ การควบคุมและบังคับการทรงตัว มีสุขภาพแข็งแรง
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ สะอาดปลอดภัย รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ มี สุขนิสัยใน
การรักษาสุขภาพและอนามัย รวมทั้งรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเอง
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔  เด็กมีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ
ทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยม
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันได้
อย่างดีเยี่ยม
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และรู้จกั เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอและเป็นเวลา
๓  เด็กมีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ
ทรงตัวได้อย่างดี
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และรู้จกั เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ
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๑๒

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๒  เด็กมีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติ เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และทรงตัวได้
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติและประสานสัมพันธ์กัน
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี หรือรับประทานอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ หรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๑  เด็กมีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง แต่เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว และทรงตัวได้ไม่ดี
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติ แต่ยังไม่ประสานสัมพันธ์กัน
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี หรือรับประทานอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ หรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิ จารณาจากหลักฐานที่ ปรากฏ เช่น สมุ ดบันทึกประจาตัว เด็ก สมุ ดรายงานพัฒ นาการของเด็ก
แฟ้มสะสมงานของเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย บันทึกต่าง ๆ
2) สังเกตเด็ก เป็ นรายบุ คคลทั้ ง ด้านสภาพทางร่างกายและด้ านสุขนิสัย (อาจสุ่ม เด็ก จ านวนหนึ่ ง
ในห้ องหรือ สุ่ม เป็ นรายห้อ ง หรือ สังเกตเด็ก ทั้ งห้ องแล้วแต่ก รณี ทั้ ง นี้ ขึ้นอยู่กั บ ความเหมาะสมกั บ ขนาด
ของสถานศึกษา)
3) สัมภาษณ์ ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ พิจารณาจากเด็กมีอุปนิสัย บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เห็นได้
จากความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการออกกาลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 เด็กมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ปรากฏอย่างชัดเจน
 เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกกาลังกาย
 เด็กรักธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ปรากฏอย่างชัดเจน
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามจุดเน้นของสถานศึกษา ปรากฏอย่างชัดเจน
๓
 เด็กมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกกาลังกาย
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ระดับ





คำอธิบำยระดับคุณภำพ
เด็กรักธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีความรู้สกึ ที่ดีเฉพาะต่อตนเอง
เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
เด็กมี

๑๓

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
๔

๓

๒

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีวินยั ในตนเอง และรับผิดชอบตนเองได้ดีเยี่ยม
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดีเยี่ยม
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดีเยี่ยม
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
 เด็กมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และบุคคลอื่น โดยแสดงออกอย่างชัดเจน
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยแสดงออกอย่างชัดเจน
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ได้อย่างมีความสุขที่แสดงออกชัดเจน
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทัง้ ภายในและนอกห้องเรียน
 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีและเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีวินยั ในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ดี
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดี
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดี
 เด็กแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น
 เด็กแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทัง้ ภายในและนอกห้องเรียน
 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 เด็กมีวินยั ในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
 เด็กมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และบุคคลอื่น
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

๑๔
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ระดับ
๑

๑๕

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 เด็กมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไม่เหมาะสมกับวัย
 เด็กขาดวินยั ในตนเองและขาดความรับผิดชอบตนเอง
 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เหมาะสมกับวัย
 เด็กไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
 เด็กขาดความระวังภัยจากคนแปลกหน้า
 เด็กขาดทักษะในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เด็กไม่มสี ัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือบุคคลอื่น
 เด็กไม่สามารถแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 เด็กไม่สามารถอยูร่ ่วมกับครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง และบุคคลอืน่ ได้ตามปกติ
 เด็กไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิ จ ารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึ ก การดูแลเด็ก กิจ กรรมที่ จัดให้ เด็ก การแสดงออกของเด็ก ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
2) สังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ปกครอง
๑.๔ พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ
พัฒ นำกำรทำงด้ำ นสติปั ญ ญำ พิ จ ารณาจากเด็ก มี ค วามสามารถในการใช้ ภาษาสื่อ สารได้
เหมาะสมกั บวัย สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อ่านเขียนภาพและสัญ ลักษณ์ได้ สามารถสังเกต
จาแนก เปรียบเทียบ รู้ค่าและจานวน น้าหนัก รูปร่าง รูปทรง เวลา การคาดคะเน สามารถคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดรวบยอด มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จาแนก เปรียบเทียบได้อย่างดีเยี่ยม
 เด็กมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาคาตอบและแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย ปรากฏอย่างเด่นชัด
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๑๖

ระดับ
๓

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดี
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จาแนก เปรียบเทียบได้อย่างดี
 เด็กมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้อย่างดีเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเหมาะสมกับวัย
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาคาตอบและแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ ได้เหมาะสมกับวัย
๒
 เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จาแนก เปรียบเทียบได้
 เด็กมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้พอสมควร
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้
 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
๑
 เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้ แต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต แต่ไม่สามารถจาแนก เปรียบเทียบได้
 เด็กไม่มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 เด็กคิดแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถตัดสินใจและคิดรวบยอดได้
 เด็กมีจินตนาการ แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ แต่ขาดความกระตือรือร้นทีจ่ ะหาคาตอบและแสวงหาความรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิ จ ารณาจากหลัก ฐาน เช่น บันทึ ก การดูแลเด็ก กิจ กรรมที่ จัดให้ เด็ก การแสดงออกของเด็ก ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน บันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น
2) สังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ปกครอง

ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ จัดกิ จกรรมเสริม หลั กสูตร พั ฒ นาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่ อการเรียนรู้ และจัดระบบการประเมิ น
พัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รำยกำรประเมิน
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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๑๗

๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
๒.๔ การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก
๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม นาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง ได้ชัดเจน มีการกากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการใช้หลักสูตรที่มีระบบและต่อเนื่อง รวมถึงมีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ มี คุณภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกั บบริบ ทของสถานศึก ษาและสภาพการณ์ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องครบทุกฝ่าย
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่กาหนด บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมาย
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรเป็นระบบและต่อเนื่อง
 สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่ พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้
3
 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา แต่มีชุมชน สังคม และท้องถิ่น ร่วมดาเนินการไม่
ครบทุกฝ่าย หรือขาดประเด็นพิจารณาทีเ่ กี่ยวข้องไปบ้าง
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่กาหนด
บรรลุผลตามจุดมุง่ หมาย
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรทีเ่ ป็นระบบ
 สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่ พัฒนา มีแนวโน้มว่าจะเป็นหลักสูตรที่นาไปขยายผลได้
๒
 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และท้องถิ่น มีส่วนร่วมน้อย
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์ แต่ยังไม่บรรลุผล
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร แต่ยังไม่มี
การรายงานผล
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๑๘

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 มีร่องรอยการสรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แต่ไม่มีรายงานที่ชัดเจน
๑
 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยมาก
หรือไม่มสี ่วนร่วมเลย
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แต่หลักสูตรยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะนาไปใช้
 นาหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์ ขั้นตอนการออกแบบไม่ชัดเจน
 ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นระบบ หรือไม่มี
การดาเนินการ
 ไม่มีการสรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และไม่มกี ารประเมินการใช้หลักสูตร
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการและกิ จกรรมตามแผน บันทึก การดาเนินงาน
บันทึกการประชุม รายงานประจาปี แผนการจัดประสบการณ์ รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นต้น
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒.๒ กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กำรจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร พิจ ารณาจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรให้กับ เด็ก
ทุกคน โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ัดเน้นการเสริมสร้างวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีทักษะชีวิต การสนใจใฝ่รู้
รักธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง และรักวัฒนธรรมไทย โดยมีการดาเนินโครงการตามแนว
พระราชดาริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อย่างน้อย ๑ โครงการ รวมถึงโครงการ/กิจกรรม
อื่นๆ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ทุกโครงการ/กิจกรรมมีแผนดาเนินการ การนาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
มีการสรุปรายงานผล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวม รวมทัง้ ผลสรุปความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง ชุมชน มาจัดทาโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก โดยมีโครงการตามแนว
พระราชดาริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ
 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน
 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล
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ระดับ

๑๙

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
กิจกรรมกลุม่ เด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข
 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความสาเร็จอย่างโดดเด่นมากกว่า ๓ โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป
๓
 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวม รวมถึงผลสรุปความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง มากาหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา
สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่ครอบคลุมจุดเน้นของ
สถานศึกษาทั้งหมด โดยมีโครงการตามแนวพระราชดาริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ
 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน
 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล
กิจกรรมกลุม่ เด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข
 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความสาเร็จอย่างโดดเด่น ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒
 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มากาหนดโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่
ครอบคลุมจุดเน้นของสถานศึกษาทั้งหมด
 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่ชัดเจน
 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม
เด็กส่วนใหญ่ได้แสดงออกอย่างมีความสุข
 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความสาเร็จ ๒ โครงการ/กิจกรรม
๑
 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มากาหนดโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษาเพียงบางประเด็น
 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบางกลุ่มชัดเจน
 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม เด็กบางกลุ่มได้
แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข
 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความสาเร็จ ๑ โครงการ/กิจกรรม
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น โครงการ/แผนงาน บันทึกผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม รายงานการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
๒) สัมภาษณ์เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓) สังเกตพฤติกรรมของเด็ก
๔) สารวจสภาพที่ปรากฏจริงทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
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๒๐

๒.๓ กำรพัฒนำสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้
สื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ พิจารณาจากสถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ตอบสนองความสนใจและความต้อ งการของเด็ก และมี ก ารประชาสัม พันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับสู่วงวิชาการ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู เด็ก รวมทั้งผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความต้องการใช้สอื่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสือ่ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 ออกแบบ วางแผน ดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อทีม่ ีคุณภาพอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับเด็ก
 จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่ อื้อต่อการจัดประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมทั้งทีม่ ีในสถานศึกษา ท้องถิ่น
และชุมชน นาไปใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ที่ได้รบั การยอมรับ
เป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย
๓
 รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู รวมทั้งผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 ออกแบบ วางแผน ดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อทีม่ ีคุณภาพ สอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรอย่างครบถ้วน
 จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่ อื้อต่อการจัดประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมทั้งทีม่ ีในสถานศึกษา ท้องถิ่น
และชุมชน โดยเลือกนาไปใช้อย่างเหมาะสม
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการที่นาไปสู่การเผยแพร่ได้
๒
 รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกีย่ วกับความต้องการใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ ใช้ในการออกแบบและวางแผนงานจัดหา
สื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 ออกแบบ วางแผน ดาเนินการจัดหาสื่อทีส่ อดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร เพียงพอ
สาหรับเด็ก
 จัดแหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ ต่อการจัดประสบการณ์
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๒๑

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษา ท้องถิ่น และชุมชน
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ ที่สถานศึกษากาลัง
พัฒนาขึ้น และมีแนวโน้มว่านาไปสู่การเผยแพร่ได้
๑
 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูและผูท้ ี่มีส่วนเกีย่ วข้องเกี่ยวกับความต้องการใช้
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ แต่เลือกใช้ข้อมูลทีส่ ถานศึกษาสนใจนามา
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสือ่ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 ออกแบบ วางแผน ดาเนินการจัดหาสื่อทีส่ อดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแต่ยังไม่
เพียงพอสาหรับเด็ก
 จัดแหล่งเรียนรู้ และสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ ต่อการจัดประสบการณ์ แต่ตอบสนอง
ความสนใจและความต้องการของเด็กไม่ทั่วถึง
 สนับสนุนให้ครูบางส่วนใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
 ยังไม่มีนวัตกรรมการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษา
ที่เด่นชัดพอทีจ่ ะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ได้ หรือไม่มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อใน
สถานศึกษา
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ บันทึกการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เด็กๆ และผู้ปกครอง
๓) สารวจจากสภาพจริงที่ปรากฏทัง้ ภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน รอบอาคารเรียน และบริ เวณ
รอบ ๆ สถานศึกษา
๒.๔ กำรจัดระบบกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก
กำรจั ด ระบบกำรประเมิ น พั ฒ นำกำรของเด็ ก พิ จ ารณาจากการบริ ห ารและการจั ด การ
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการตัดสิน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกาหนดระเบียบการประเมิน พัฒนาการของ
เด็กเป็นหลักในการดาเนินงาน มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ จัดทาเอกสารประกอบการ
ประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ก สรุป รายงานเสนอผู้เกี่ ยวข้องรับ ทราบ และนาผลไปใช้พัฒ นาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผูป้ กครอง และ
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอื่น สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก
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ระดับ
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๒๒

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กเป็นระบบ สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความ
ต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็กทุกคน
จัดทาเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรุปรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
นาผลไปใช้พฒ
ั นาการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดประสบการณ์
ของครู ในทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็กทัง้ สถานศึกษา
พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผูป้ กครอง และ
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่ม และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก
สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ และมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบ สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็ก
จัดทาเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรุปรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง เป็นปัจจุบนั
นาผลไปใช้พฒ
ั นากระบวนการจัดประสบการณ์ของครูในทุกประสบการณ์และพัฒนาการ
ทุกด้านของเด็กทั้งสถานศึกษา
พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
แต่แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กไม่ค่อยชัดเจน
มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผูป้ กครอง และ
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องบ้าง และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก
สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลแต่ยังไม่หลากหลาย มีระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเด็ก แต่การนาไปใช้ยังไม่คล่องตัว เครื่องมือบางอย่างไม่สอดคล้องกับการ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก
จัดทาเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่
เป็นปัจจุบัน แต่มีการสรุปรายงานเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี่ยวข้อง
นาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้พฒ
ั นากระบวนการจัดประสบการณ์ของครู แต่ไม่
ครอบคลุมทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็ก
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๒๓

ระดับ
๑

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 จัดทาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กจากข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ไม่ชัดเจน
 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก แต่ขาดการมีส่วน
ร่วมของครู ผู้ปกครอง และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
 มีร่องรอยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล แต่เครือ่ งมือบางอย่างไม่
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก การเก็บรวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินไม่เป็นระบบ
เครื่องมือวัดและประเมินหลายอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ
 จัดทาเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็ก แต่ไม่สรุปรายงานเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไม่ถูกนาไปใช้เพื่อพัฒนาพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดประสบการณ์ของครู หรืออาจมี
การนาไปใช้แต่ไม่ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิ จ ารณาจากหลัก ฐานที่ ป รากฏ เช่น แผนการประเมิ นพัฒ นาการของเด็ก เครื่องมื อประเมิ น
แบบบันทึกพฤติกรรม สมุดรายงานประจาตัวเด็ก เอกสารเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟ้มผลงาน
ของเด็ก เป็นต้น
๒) สังเกตวิธีการประเมินพฤติกรรมเด็กในห้องเรียน
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น

ด้ำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กระบวนกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแสดงภาวะผู้ น าใน
การพัฒ นาสถานศึก ษาให้บ รรลุเป้าหมาย โดยยึดหลัก การบริหารแบบมี ส่วนร่วม สร้างผลงานโดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ดาเนินการ
จัดหาและพั ฒ นาสื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริห ารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้ม ค่า
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
รำยกำรประเมิน
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
๓.๒ การพัฒนาองค์กร
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
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๒๔

3.1 ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ภำวะผู้นำของผู้บริหำร พิจารณาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบ
มี ส่ว นร่ วม มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง าน วางแผนพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา จัดทาหลั
สถาฒิ
บ กสูตรสถานศึ1กษาที่พัฒนาคุณภาพเด็กทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็นประชาธิปไตย
สามารถบริหารและจัดการได้ดี มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญกาลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคว
มี ระจับร
ร ฯด็ ถซ.ป

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

๒๕

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิ จ ารณาจากหลัก ฐานที่ ป รากฏ เช่น ประวัติก ารปฏิ บัติ ร าชการ แฟ้ ม สะสมงาน ภาพถ่ าย
การปฏิบัติราชการ เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ นักการ
ผู้ให้บริการด้านอาหาร เป็นต้น
3.2 กำรพัฒนำองค์กร
กำรพัฒ นำองค์กร พิ จ ารณาจากการสร้างระบบและจัดท าแผนเพื่อ พัฒ นาการเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้เกิดประสิทธิผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก มีการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม
อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกประจาอาคารมีปริมาณเพียงพอ ครู เด็ก และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการรับฟังความคิดเห็น
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทาแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และนาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน
 สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะทางาน
และผูร้ ับผิดชอบชัดเจน
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดงี าม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเด็ก ทีส่ อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัย สะอาด
มีระบบการดูแลความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมชัดเจน
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่ง
อานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้
 สถานศึกษาส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับรเด็ก ครูและ
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ
 สถานศึกษาส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกบั เด็ก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ
2  สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กได้ความเหมาะสม
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และเด็ก แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยร่มรื่น อาคารและสถานที่ปลอดภัยแต่ค่อนข้างไม่สะอาด
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกบั เด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ายค่อนข้างพึงพอใจ
1
 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรที่ยังไม่ชัดเจน
 สถานศึกษามีระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่ยงั ไม่ชัดเจน
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และเด็ก เพียงบางประเด็นบางกลุม่ เป้าหมาย
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่รม่ รื่น อาคารและสถานที่ไม่สะอาดและค่อนข้างไม่ปลอดภัย
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างครูกบั เด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มกี ารดาเนินการ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
3) สังเกตสภาพที่ปรากฏจริงขณะประเมิน

3.3 กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษาดาเนินการจัดหาและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ ตลอดถึงนาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก และเพื่อการ
บริหารและการจัดการได้ตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด ครบทุกกลุม่ เป้าหมาย
 สถานศึกษากาหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก และเพือ่
การบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดได้อย่างเหมาะสม
 สถานศึกษากากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สารเพือ่ การเรียนรู้สาหรับ
เด็ก และเพื่อการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 สถานศึกษามีระบบการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาและดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก และเพื่อการ
บริหารและการจัดการได้ตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดเกือบครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
 สถานศึกษากาหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กและเพื่อ
การบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดชัดเจน
 สถานศึกษากากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาค่อนข้าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
 สถานศึกษามีระบบการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และดาเนินการให้
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาได้ตามแผนงาน/โครงการ
ที่กาหนดเฉพาะกลุ่มทีจ่ าเป็น
 สถานศึกษากาหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาได้เหมาะสม
 สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่อง
 สถานศึกษามีการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาและดาเนินการให้ใช้งานได้
1  สถานศึกษามีการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
 สถานศึกษากาหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาได้เท่าที่จาเป็น
 สถานศึกษาขาดการกากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา
 สถานศึกษาไม่มีศักยภาพในการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
หรือไม่ดาเนินการ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบงาน ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น
3) สังเกตสภาพการใช้งานจริง
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3.4 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ กากับ
ติดตาม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กโดยรวม
อย่างเป็นรูปธรรม มีรปู แบบเฉพาะทีเ่ หมาะกับบริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการชัดเจน
และบรรลุผลสาเร็จอย่างเด่นชัด เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิน่ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูงมาก
3
 สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นรูปธรรม มีกระบวนการชัดเจน และบรรลุผลสาเร็จอย่างชัดเจน มีแนวโน้มว่าสามารถ
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเต็มที่ในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิน่ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
2
 สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบที่
กาหนด แต่มีความพยายามที่จะพัฒนาให้เกิดระบบทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
 ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิน่ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง
1
 สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบทีก่ าหนด
 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มบางคนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิน่ และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับน้อย
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯลฯ
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๒) สัม ภาษณ์บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผู้รับ ผิดชอบงาน ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ท้องถิ่น เป็นต้น
3.5 กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
กำรจั ด ระบบข้ อ มู ล และสำรสนเทศ พิ จ ารณาจากสถานศึ ก ษามี ก ารจัด ระบบข้อ มู ล และ
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการสืบค้นเพื่อการ
ใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการให้บริการ ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและทันสมัย มีการพัฒ นาและตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา และถูกนาไปใช้ในการ
บริห ารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึก ษาอย่างมีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้ ง นาไปใช้ พัฒ นาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่
ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กหลากหลายวิธีและน่าสนใจ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
ในการสืบค้นเพื่อการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการให้บริการ มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา
 ข้อมูลและสารสนเทศถูกนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่าง
เหมาะสม
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ มีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ
3  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
ในการสืบค้นเพื่อการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อมูลและ
สารสนเทศบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน
 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการให้บริการ มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา
 ข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่นาไปใช้ในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่น่าสนใจผ่านหลายช่องทาง มีผลงานชัดเจน ทุกฝ่ายพึงพอใจ
2  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ถกู ต้องสมบูรณ์
 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เรียกใช้งานได้ทันเวลา
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนไม่ถูกนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการ และไม่นาไปใช้
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กด้วย
วิธีการที่น่าสนใจแต่ไม่หลากหลาย มีผลงานชัดเจน ทุกฝ่ายพึงพอใจ
1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ส่วนใหญ่ยงั ไม่เป็นปัจจุบัน
 ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ ัดเก็บ ขาดการพัฒนาและตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา และ
นาไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กไม่คมุ้ ค่า
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ที่ยังไม่น่าสนใจ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น
3) สังเกตระบบการปฏิบัติการในสถานการณ์จริง

ด้ำนที่ ๔ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
กำรจัดประสบกำรณ์ ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัด ประสบการณ์
การเรียนรู้ของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก ตรงตามปรัชญาการศึกษา มาตรฐานและ
คุณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต ร วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เด็ ก เป็ น รายบุ ค คล จัด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ และจั ด
ประสบการณ์ ให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ต ามแผนบู ร ณาการผ่ า นการเล่ น บริ ห ารและจั ด การชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กได้รับการกระตุ้นและพัฒนาสมองอย่าง
เหมาะสม มีวิธีการ/แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่เด็กและเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก
รำยกำรประเมิน
4.1 การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
4.2 การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน
4.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน
4.4 การนาผลประเมินพัฒนาการไปใช้
4.1 กำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรจั ดท ำแผนกำรจั ดประสบกำรณ์ พิ จ ารณาจากครูมี ก ารวิเคราะห์ห ลั ก สูต ร ออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กที่เกิดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทา
แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เหมาะสมกั บ วัย ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
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ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
๔

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้อง
บริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและชัดเจน
 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลายตามที่ออกแบบไว้อย่าง
เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
๓
 ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์อย่างครบถ้วน
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเหมาะกับ
บริบทของสถานศึกษา
 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ
ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
๒
 ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แต่สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์ในภาพกว้าง ไม่มปี ระเด็นที่ชัดเจน
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แต่ไม่เหมาะ
กับบริบทของสถานศึกษา
 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ
ความสนใจ แต่ตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นบางกลุ่ม
๑
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แต่ไม่มีการสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ และ
ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่ครูเห็นว่าเหมาะสม บางกิจกรรมไม่เหมาะกับ
บริบทของสถานศึกษา
 ครูมีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนทั้งหมด
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์
ข้อมู ลเด็กเป็นรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ รายงานผลการวิเคราะห์เด็ก รายบุคคลและ
ภาพรวมของสถานศึกษา ฯลฯ
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น
4.2 กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน
กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน พิจารณาจากครูจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ด้วยการสังเกต สารวจ ค้น คว้า ทดลอง และแก้ปัญ หาด้วยตนเอง บูรณาการผ่านการเล่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเด็กครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ให้สอดคล้องกับการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง
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ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง
ให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและนับถือซึ่งกันและกัน ให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรู ณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยให้เด็กได้เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ๕ สอดคล้องกับการทางานของสมอง เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว
สารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัตกิ ิจกรรมแบบร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูส้ อดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดขี องเด็กกับผู้อื่นได้อย่างดี
เยี่ยม เด็กยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างดีเยี่ยม
3
 ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรู ณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย
โดยให้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สอดคล้องกับการทางานของสมอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว สารวจ สังเกต
สืบค้น ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัตกิ ิจกรรมแบบร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูส้ อดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง 4 ด้านอย่างหลากหลาย
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดขี องเด็กกับผู้อื่นได้อย่างดี
เด็กยอมรับข้อตกลงการอยูร่ ่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเข้าใจ
2
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรู ณาการผ่านการเล่น โดยให้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ สอดคล้องกับการทางานของสมอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เคลือ่ นไหว สารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง
สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัตกิ ิจกรรมแบบร่วมมือบ้าง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาจัดตามความเหมาะสม
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดขี องเด็กกับผู้อื่น เด็กส่วน
ใหญ่ยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ระดับ
1

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นเป็นส่วนน้อย เด็กได้เรียนรูผ้ ่าน
ประสาทสัมผัสไม่ครบทัง้ ๕ ด้าน หรือไม่สอดคล้องกับการทางานของสมอง
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เคลือ่ นไหว สารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง
สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เพียงบางส่วน
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัตกิ ิจกรรมแบบร่วมมือน้อยมาก
 ครูจัดประสบการณ์ที่เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนน้อย
ครั้ง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กมีน้อยหรือไม่มี
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนทีเ่ สริมสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดกี บั ผู้อื่นเป็นบางครั้ง มีเด็กบางกลุ่ม
ไม่ยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันหรือไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือไม่มีการ
สร้างข้อตกลงการอยูร่ ่วมกัน แต่ให้ยึดกฎระเบียบตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิ จ ารณาจากหลัก ฐานที่ ป รากฏ เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ผลงานเด็ก เอกสารที่เกี่ ยวกั บ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
๒) สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น
4.3 กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในชั้นเรียน
กำรประเมิ น พั ฒ นำกำรของเด็ ก ในชั้ น เรี ย น พิ จ ารณาจากครู ป ระเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก
เป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย เช่น สังเกต สนทนา สัม ภาษณ์ ตลอดทั้งมีวิธีการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลจากหลายแหล่ง บันทึกพฤติกรรมครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จัดเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่าง
เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อ มูล และนาผลการประเมิ น ไปใช้ ป รับ ปรุงและพัฒ นาการจัดประสบการณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
๔
 ครูประเมินพัฒ นาการของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัด
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 ครูนาข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กครบทั้ง ๔ ด้านอย่างต่อเนื่อง
๓
 ครู ป ระเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก เป็ น รายบุ ค คล ด้ ว ยวิ ธีก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัด
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน แต่มีข้อมูล
บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน
 ครูนาข้อมู ลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒ นาเด็กครบทั้ ง ๔ ด้าน แต่ขาด
ความชัดเจนบางส่วน
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ระดับ
๒

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ครู ป ระเมิ นพั ฒ นาการของเด็ก เป็น รายบุค คล ใช้ วิธีก ารและเครื่องมื อ ที่ ห ลากหลาย แต่
เครื่องมือประเมินบางอย่างไม่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ แต่มีข้อมูลบางส่วนไม่เป็น
ปัจจุบัน
 ครูนาข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กแต่ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน
๑
 ครู ป ระเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก เป็ น รายบุ ค คล แต่ ใ ช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ไม่
หลากหลาย หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
 ครูวิเคราะห์ข้อมู ลและบันทึก ข้อมู ลพัฒ นาการของเด็กอย่างไม่เป็นระบบ หรือไม่ครบถ้วน
หรือมีข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน
 ครูไม่นาข้อมูลจากผลการประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็ก
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการประเมินพัฒนาการของเด็ก เครื่องมือประเมิน แบบ
บันทึกพฤติกรรม สมุดรายงาน เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟ้มผลงานของเด็ก
เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น
4.4 กำรนำผลประเมินพัฒนำกำรไปใช้
กำรนำผลประเมินพัฒนำกำรไปใช้ พิจารณาจากครูนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้
เพื่อพั ฒ นากระบวนการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เพื่อปรับ ปรุงการเรียนรู้ของเด็ก และนาไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4
 ครูนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน
 เด็กได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการได้เหมาะสมกับศักยภาพ
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้
ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาเด็กสม่าเสมอ
3
 ครูนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน
 เด็กส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้างพอสมควร
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ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
2
 ครูนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กแต่ไม่ครบทุกด้าน
 เด็กได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการประเมินพัฒนาการ
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมเด็กให้
ผู้ปกครองทราบตามความจาเป็น
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้าง ตามความจาเป็น
1
 ครูนาผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กน้อยมาก
 เด็กไม่ได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการ หรือมีนอ้ ยมาก
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้
ผู้ปกครองทราบเฉพาะเมื่อจบภาคเรียน
 ครูและผู้ปกครองมีโอกาสพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาเด็กร่วมกัน
น้อยมาก
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิ จารณาจากหลั ก ฐานที่ ป รากฏ เช่ น บั นทึ ก พฤติ กรรมเด็ ก บั นทึ ก หลั งการจั ดประสบการณ์
สมุดรายงาน หลักฐานการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครอง งานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก เป็นต้น

๖. ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนน
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่ละ
ด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินในแบบ
สรุปผลที่อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้
๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน
๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด
๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ที่ ๑ โดยการนาผลรวมจาก ข้อ ๒ ตั้ง หาร
ด้วยผลคูณของจานวนกรรมการทัง้ หมดกับจานวนรายการประเมินของด้านนั้น ๆ ใช้ทศนิยม ๓ ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษ
๔. นาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน (ผลจากข้อ ๓) คูณสัดส่วนน้าหนักคะแนน
๕. หาผลรวมของผลคูณตามข้อ ๔ ได้เป็นคะแนนรวม
๖. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุ ก ด้าน โดยนาผลรวมของสัดส่วนน้าหนัก ทั้ ง หมด (ในที่ นี้คือ ๑๐)
ไปหารคะแนนรวมในข้อ ๕
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จากนั้น นาผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใดเข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้ งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย
ให้เขียนชื่อคณะกรรมการประเมิ นพร้อมตาแหน่ง และสังกั ดในแผ่นสรุป ผลการประเมิ น ของแบบ
ประเมินสถานศึกษานั้นๆ
ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ ก. จำกคณะกรรมกำร (จำนวน ๕ คน)
(ข้อ ๑ )
(ข้อ ๒ ) (ข้อ ๓ )
(ข้อ ๔ )
ด้ำนที่ประเมิน
(จำนวน
รำยกำร)
ด้ำนที่ ๑
(4 ข้อ)
ด้ำนที่ ๒
(4 ข้อ)
ด้ำนที่ ๓
(5 ข้อ)
ด้ำนที่ ๔
(4 ข้อ)

กรรมกำรคนที่

๑

๒

๓

๔

๕

6

ผลรวมของ
คะแนน
7 แต่ละด้ำน

น้ำหนัก ผลคูณของ
ค่ำเฉลี่ย
คะแนน ค่ำเฉลี่ยแต่ละ
ด้ำนกับน้ำหนัก
แต่ละ
แต่ละ
คะแนน
ด้ำน
ด้ำน
แต่ละด้ำน

14 13 12 13 14 13 14

93

3.321

๓

9.964

13 12 14 13 12 12 13

89

3.178

๒

6.356

16 18 15 18 18 18 16

119

3.400

3

10.200

14 12 13 13 12 12 14

90

3.214

๒

6.428

๑๐

32.948
3.294

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทุกด้ำน

หมำย
เหตุ

(ข้อ ๕)
(ข้อ ๖)

จำกตำรำง
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๑ จากค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ปรากฏว่าสถานศึกษา ก. ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐๐)
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๒ จากค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม ปรากฏสถานศึกษา ก.ไม่ผ่านเกณฑ์รางวัล
พระราชทาน (คะแนนต่ากว่า ๓.๕๐๐)
ดังนั้น สถานศึกษา ก. ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชย (หากได้คะแนน
รองลงมาเป็นลาดับที่ ๒ หรือ ๓)
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๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
1) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑.1) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึก ษาตามแบบประเมิ นสถานศึก ษาแต่ ล ะด้านไม่ ต่ากว่า
๒.๐๐๐
1.๒) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาทุกด้านไม่
ต่ากว่า ๓.๕๐๐ (โดยสัดส่วนของด้านที่ ๑ - 4 เป็น ๓ : ๒ : ๓ : ๒)
1.๓) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
2) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลาดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับ รางวัลชมเชย (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้อง
ผ่านการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
2.๑) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา แต่ละด้านไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐๐
๒.2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาไม่
ต่ากว่า ๓.๐๐๐
ผลการประเมิ นสถานศึกษาจะถูก ส่งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิ จนถึงคณะกรรมการ
อานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึงคณะกรรมการ
แต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอานวยการ
จะเป็นผู้ตัดสินขั้นตอนสุดท้าย แล้วนาเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศผลให้ทราบ
โดยทั่วกันต่อไป


