ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และเกณฑการประเมิน
ระดับกอนประถมศึกษา
ตาม
มาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
มิถุนายน 2544

379.21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ส 649 ต ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และเกณฑการประเมินระดับกอนประถมศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ กรุงเทพฯ : สกศ. . 2545
….. หนา
ISBN : 974-241-393-2
1. ตัวบงชีท้ างการศึกษา - การศึกษาปฐมวัย 2. เกณฑการประเมินระดับกอนประถมศึกษา
3. ชือ่ เรือ่ ง

ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และเกณฑการประเมิน ระดับกอนประถมศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน
สิ่งพิมพ สกศ.
อันดับที่ 103/2545
ISBN
974-241-393-2
พิมพครัง้ ที่ 1
มีนาคม 2545
จํานวนพิมพ
10,000 เลม
ผูจ ดั พิมพเผยแพร สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักพิมพ

บริษทั สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด
216-220 ถนนบํารุงเมือง แขวงสําราญราษฏร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 0 2222 2788, 0 2222 4772

สารบัญ
หนา
บทนํา

1

ตอนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ระดับกอนประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และเกณฑการประเมิน
ระดับกอนประถมศึกษา
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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยสถาบันแหงชาติเพือ่ การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน และผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดดําเนินการ
จัดทําตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และเกณฑการประเมินระดับกอนประถมศึกษาขึน้ โดยยึดหลัก
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย และยึดสาระของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีไ่ ดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวเปนหลักในการ
ดําเนินการ
สํานักงานฯ จึงไดจัดพิมพเผยแพรเพื่อใหสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกในระดับกอนประถมศึกษาตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
มิถุนายน 2544

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 47 ไดกาหนดให
ํ
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดดาเนิ
ํ น
การจัดทํามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
อนุมัติในหลักการแลวเมื่อมกราคม 2543
เอกสารมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานฯ และหนวยงานที่จัดการ
ศึกษาระดับกอนประถมศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาบางมาตรฐาน ตัวชี้วัดยากเกินไป และไมสอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป จึงเห็นสมควรใหนามาตรฐานดั
ํ
งกลาวมาพิจารณาและปรับ
ใหเหมาะสม จัดทําเปนมาตรฐานที่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเด็กระดับกอนประถมศึกษา โดยยึดเอกสารมาตรฐาน
การศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนหลัก และปรับปรุงตัวบงชีใ้ นแตละ
มาตรฐาน (14 มาตรฐาน) ใหสอดคลองกับหลักการ ปรัชญา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป จัดทําเปนตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และเกณฑการประเมิน
ระดับกอนประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดจัดใหมีการสัมมนา 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดจากผูที่เกี่ยวของ ผูเขารวมสัมมนา
ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา ผูบริหารการศึกษา ครู พอแม ผูปก
ครอง และผูที่เกี่ยวของ
เอกสาร ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และเกณฑการประเมินระดับกอนประถมศึกษา ฉบับนี้
ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานปจจัย และมาตรฐานดานกระบวนการ รวม 14 มาตรฐาน
47 ตัวบงชี้ (มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี 14
มาตรฐาน 53 ตัวบงชี)้ และไดจัดทําเกณฑการประเมินมาตรฐานแตละมาตรฐาน ดวยการกําหนดสภาพที่
พึงประสงคในแตละตัวบงชี้ และการพิจารณาการบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 14 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความรู และทักษะเบือ้ งตน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานที่ 6 ผูเ รียนรักการเรียนรู มีทกั ษะในการแสวงหาความรู
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
* เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 13
มาตรฐานที่ 14

ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสยั ทีด่ ี
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
สถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปนระบบ
สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ

ศึกษา
มาตรฐานที่ 18
มาตรฐานที่ 20
มาตรฐานที่ 22
ผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 24
มาตรฐานที่ 25
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู

สถานศึกษามีการจัดประสบการณ การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ครูมคี วามสามารถในการจัดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
ครูมีคุณวุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ

เอกสารตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และเกณฑการประเมินระดับกอนประถมศึกษา สํานักงาน
ํ งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดนาส
(สมศ.) เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2544 เพือ่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการตอไป

2

ตอนที่ 1
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ระดับกอนประถมศึกษา

มาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน
2. มีมารยาทและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
3. มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
4. ประหยัด รูจ กั ใชและรักษาทรัพยากร
มาตรฐานที่ 4 ผูเ รียนมีความรูแ ละทักษะเบื้องตน
ตัวบงชี้
1. ทักษะในการใชกลามเนือ้ ใหญ - เล็ก
2. ทักษะในการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5
3. ทักษะในการสือ่ สาร
4. ทักษะในการสังเกตและสํารวจ
5. สามารถเชือ่ มโยงความรูแ ละทักษะตาง ๆ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
ตัวบงชี้
1. มีความคิดรวบยอด
2. แกปญ
 หาไดเหมาะสมกับวัย
3. มีจินตนาการ และความคิดริเริม่ สรางสรรค
4. มีทกั ษะในเรือ่ งมิตสิ มั พันธและการกะประมาณ
มาตรฐานที่ 6 ผูเ รียนรักการเรียนรู มีทกั ษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้
1. รักการเรียนรู
2. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู
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มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้
1. กระตือรือรนในการทํางาน
2. ทํางานจนสําเร็จ และภูมิใจในผลงาน
3. ทํางานรวมกับผูอื่นได
มาตรฐานที่ 10 ผูเ รียนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้
1. มีสุขภาพกายที่ดี
2. มีสุขภาพจิตที่ดี
3. มีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผูเ รียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
ตัวบงชี้
1. มีความชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
2. สามารถแสดงออกตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
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มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปนระบบ

ตัวบงชี้
1. มีรปู แบบการบริหารงานชัดเจน
2. มีปรัชญา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปของสุถานศึกษา
3. มีการปฏิบัติตามแผน
4. สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทํางานอยางตอเนื่อง
6. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ และทันตอการใชงาน
7. มีการประเมินภายในประจําป และนําผลการประเมินมาใช
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้
1. สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีและรวมกันพัฒนาการศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและสรางความเขาใจอันดีกับชุมชน
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดประสบการณ การเรียนรูโ ดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
ตัวบงชี้
1. มีแผนการจัดประสบการณเหมาะสมกับธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน
2. สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจอยากรู อยากเรียน รูจ กั คิดเปนระบบและรูจ กั ใชวธิ หี าคําตอบดวย
ตนเองเหมาะสมตามวัย
3. มีการนําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสือ่ ทีเ่ หมาะสมมาประยุกตใชในการจัดประสบการณ
4. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
5. สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพทั้งดานดนตรี ศิลปะและการเคลือ่ นไหว
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6. สงเสริมความเปนประชาธิปไตยการทํางานรวมกับผูอื่น
7. มีการติดตามผลการจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ

มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานที่ 20 ผูบ ริหารมีภาวะผูน าํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้
1. มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
2. มีความเปนผูนาํ
มาตรฐานที่ 22 ครูมคี วามสามารถในการจัดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก
2. ครูมีความรู ความเขาใจหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. ใชวิธีการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและสอดคลองกับสภาพจริงของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 24 ครูมคี ณ
ุ วุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบ และ
มีครูเพียงพอ
ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจ และความรับผิดชอบในหนาที่
2. มีปฏิสมั พันธทด่ี ี
3. ครูมีจํานวนตามเกณฑ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียนและทองถิน่ มีสื่อ
การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายการศึกษา
2. มีการจัดสภาพแวดลอมและสือ่ ทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูท เ่ี หมาะสม
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ตอนที่ 2
ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และเกณฑการประเมิน
ระดับกอนประถมศึกษา

แนวคิดการพัฒนาเกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา สําหรับการประเมินภายนอก
การพิจารณาคุณภาพ
1. การบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน (achievement) หมายถึง ผลการดําเนินงานบรรลุ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2. ความพยายาม (attempt) หมายถึง มีรองรอยความพยายามในการปรับปรุง แกไข พัฒนา
คุณภาพการดําเนินงาน
1. การบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน
เกณฑการพิจารณา มาตรฐานดานผูเรียน ดานปจจัย และดานกระบวนการ (achievement)
พิจารณาจากตัวบงชี้ 2 ประเภทดังนี้
1) ปริมาณ (quantity)
• ดานผูเ รียน
จํานวนมาก
หมายถึง ประมาณ 80% ขึน้ ไป
จํานวนปานกลาง หมายถึง ประมาณ 60-79% ขึน้ ไป
จํานวนนอย
หมายถึง ตํ่ากวา 60%
• ดานปจจัย
ปริมาณมาก
หมายถึง ปริมาณ 80% ขึน้ ไป
ปริมาณปานกลาง หมายถึง ประมาณ 60-79% ขึน้ ไป
ปริมาณนอย หมายถึง ปริมาณ ตํ่ากวา 60%
หมายเหตุ : เฉพาะมาตรฐานที่ 20 การประเมินใหใช ปรากฏ/ไมปรากฏ
• ดานกระบวนการ
ปรากฏ หมายถึง ปรากฏตามสภาพที่พึงประสงค
ไมปรากฏ หมายถึง ไมปรากฏตามสภาพทีพ่ งึ ประสงค
2) คุณภาพ (quality)
• คุณภาพดานผูเรียนที่ยอมรับได หมายถึง ผูเรียนที่สามารถบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค
• คุณภาพดานกระบวนการและดานปจจัยที่ยอมรับได หมายถึง มี หรือ ปฏิบัติไดตามสภาพที่
พึงประสงค
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2. การพิจารณาความพยายาม (attempt) เกณฑการพิจารณาความพยายามดานผูเรียน ดานปจจัย และดาน
กระบวนการพิจารณาความพยายามของสถานศึกษา ในการแสดงรองรอยหลักฐานของการดําเนินงานที่ชัดเจน
โดยมีความพยายามในการพัฒนาใหผูเรียน กระบวนการ และปจจัย ไดบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค
• ระดับคุณภาพดานผูเ รียน
ระดับ 1 - ควรปรับปรุง
ผู เ รี ย นจํานวนน อ ยบรรลุ
ตามสภาพที่พึงประสงคและ
ไมมีรองรอยความพยายาม
ในการพัฒนาผูเรียน

ระดับ 2 - ขั้นตําที
่ ย่ อมรับได

ระดับ 3 - คุณภาพดี

ผู เรี ยนจํานวนปานกลางบรรลุ ผู เ รี ย นจํานวนมากบรรลุ ต าม
ตามสภาพที่พึงประสงค
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
หรือผูเรียนจํานวนนอยบรรลุ
ตามสภาพที่ พึงประสงคแตมี
รองรอยความพยายามในการ
พัฒนาผูเ รียน

• ระดับคุณภาพดานกระบวนการ
ระดับ 1 - ควรปรับปรุง
ไม มี ร อ งรอยหลั ก ฐานของ
กระบวนการดําเนินงานและ
ไม มี ค วามพยายามที่ จ ะให
เกิดสภาพทีพ่ งึ ประสงค

ระดับ 2 - ขั้นตําที
่ ่ยอมรับได

ระดับ 3 - ขั้นตําที
่ ย่ อมรับได

มี ร อ ง ร อ ย ห ลั ก ฐ า น ข อ ง มี ห ลั ก ฐานของกระบวนการ
กระบวนการดําเนิ น งานตาม ดําเนินงานที่ชัดเจนตามสภาพที่
พึงประสงค
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
หรือไมมีหลักฐานของกระบวน
การ แตมีความพยายามที่จะให
เกิดสภาพที่พึงประสงค

• ระดับคุณภาพดานปจจัย
ระดับ 1 - ควรปรับปรุง
ปจจัยที่มีคุณภาพตามสภาพ
ที่พึงประสงคมีปริมาณนอย
และไมมีรองรอยของความ
พยายาม

ระดับ 2 - ขั้นตําที
่ ย่ อมรับได

ระดับ 3 - คุณภาพดี

ปจจัยที่มีคุณภาพตามสภาพที่ ป จ จั ย ที่ มี คุ ณภาพตามสภาพที่
พึ ง ประสงค มี ป ริ ม าณปาน พึงประสงคมปี ริมาณมาก
กลาง หรือ มีนอ ยแตมรี อ ง
รอยความพยายาม
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การประเมินมาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1.! มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ นตามขอตกลงรวมกัน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 จัดเก็บของเขาทีไ่ ด
1.2 เขาแถว/รอคอย ตามลําดับกอน-หลัง
1.3 รับผิดชอบงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
1.4 ปฏิบตั ติ ามขอตกลงรวมกันของหองเรียนได
1.5 ปฏิบตั ติ นตามขอปฏิบตั เิ บือ้ งตนของแตละศาสนาทีต่ นนับถือ
ตัวบงชี้
2. มีมารยาทและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 มีมารยาทในการพูด และการฟง
2.2 มีมารยาทในการไหวและหรือแสดงความเคารพ บิดามารดา
ครู และผูใ หญ
2.3 มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
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นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 1 (ตอ)
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
3.! มีความรูส กึ ทีด่ ตี อ ตนเองและผูอ น่ื
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1 มีความเชือ่ มัน่ และกลาแสดงออก
3.2 ไมทาให
ํ ผอู น่ื เดือดรอน
3.3 รูจ กั แบงปน/ใหความชวยเหลือผูอ น่ื
ตัวบงชี้
4. ประหยัด รูจ กั ใชและรักษาทรัพยากร
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
4.1 ไมทง้ิ ขวางหรือทําลายสิง่ ของเครือ่ งใช
4.2 รูจ กั ใชสงิ่ ของเครือ่ งใช นํา้ ไฟ อยางประหยัด
4.3 ชวยดูแลตนไม/สัตวเลีย้ ง
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นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 4 ผูเ รียนมีความรูแ ละทักษะเบือ้ งตน
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. ทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็ก
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ใชกลามเนือ้ ใหญ-เล็กอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกนั
ตัวบงชี้
2. ทักษะในการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
บอก/แสดงความรูส กึ ทีไ่ ดรบั จากประสาทสัมผัสได
ตัวบงชี้
3. ทักษะในการสื่อสาร
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1 บอกเรือ่ งราวความรูส กึ และความตองการของตนเองได
3.2 แสดงทาทางทีส่ อ่ื ความหมายได
3.3 ถายทอดความคิด ความรูส กึ และความเขาใจเปนชิน้ งานได
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นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 4 (ตอ)
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
4. ทักษะในการสังเกตและสํารวจ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
สนใจสังเกต สํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว
ตัวบงชี้
5. สามารถเชือ่ มโยงความรูแ ละทักษะตาง ๆ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
นําความรูแ ละทักษะเบือ้ งตนมาใชในชีวติ ประจําวันได

14

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 5 ผูเ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. มีความคิดรวบยอด
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
บอกคุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องสิง่ ตางๆ ได
ตัวบงชี้
2. แกปญ หาไดเหมาะสมกับวัย
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
แกปญหาในการเลนและการทํากิจกรรมตางๆ ได
ตัวบงชี้
3. มีจินตนาการ และความคิดริเริม่ สรางสรรค
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
เลน/เลาเรือ่ ง หรือสรางสรรคผลงาน ตามความคิดจินตนาการ
ของตนเองได
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นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 5 (ตอ)
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
4. มีทกั ษะในเรือ่ งมิตสิ มั พันธและการกะประมาณ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
บอกความสัมพันธและกะประมาณของสิง่ ตางๆ กับพืน้ ที่ ระยะ เวลา
นําหนั
้ ก ฯลฯ ได

16

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 6 ผูเ รียนรักการเรียนรู มีทกั ษะในการแสวงหาความรู
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. รักการเรียนรู
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 ทํากิจกรรมดวยความสนใจ และมีความสุข
1.2 รักหนังสือ และมีความสนใจในการอาน
ตัวบงชี้
2. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 รูจ กั ตัง้ คําถาม
2.2 แสวงหาความรูด ว ยวิธหี ลากหลายจากแหลงขอมูลตาง ๆ

17

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 9 ผูเ รียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ น่ื ได
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. กระตือรือรนในการทํางาน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน
ตัวบงชี้
2. ทํางานจนสําเร็จ และภูมิใจในผลงาน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1.สามารถทํางานไดตง้ั แตตน จนจบ
2.2 ภูมิใจในผลงาน
ตัวบงชี้
3. ทํางานรวมกับผูอื่นได
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ น่ื ได

18

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 10 ผูเ รียนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. มีสขุ ภาพกายทีด่ ี
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 มีสมรรถภาพทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้
2. มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 ราเริง แจมใส และแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมตามวัย
2.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ น่ื อยางมีความสุข
ตัวบงชี้
3. มีสขุ นิสยั ทีด่ ี
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1 มีพฤติกรรมอนามัยทีด่ ี
3.2 รูจักเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน
3.3 รูจกั ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย
19

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 12 ผูเ รียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
จํานวนผูเ รียนทีบ่ รรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
(80%ขึ้นไป)

ปานกลาง
(60-79%)

ตัวบงชี้
1. มีความชืน่ ชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 สนใจธรรมชาติและสิง่ สวยงามตาง ๆ
1.2 สนใจและมีความสุขในการทํางานศิลปะ
1.3 สนใจ และมีความสุขกับเพลงและดนตรี
1.4 สนใจกิจกรรม เกมการละเลน และการเคลือ่ นไหว
ตัวบงชี้
2.สามารถแสดงออกตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 สรางสรรคผลงานดานศิลปะไดตามจินตนาการ
2.2 แสดงทาทางประกอบเพลง จังหวะ ไดตามจินตนาการ
2.3 สรางขอตกลงวิธเี ลนใหม ๆ ไดตามวัย

20

นอย
(ตํากว
่ า 60%)

ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

การประเมินมาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารงาน อยางเปนระบบ
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
1 มีรปู แบบการบริหารงานชัดเจน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 มีการจัดรูปแบบการบริหารงานชัดเจน
1.2 มีการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร
ตัวบงชี้
2. มีปรัชญา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ แผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปของสถานศึกษา
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 มีปรัชญา
2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.3 มีแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
2.4 มีตัวชี้วัดความสําเร็จทีช่ ดั เจน

21

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 13 (ตอ)
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
3. มีการปฏิบตั ติ ามแผน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1 มีการปฏิบตั ติ ามแผน
3.2 มีการกํากับ ติดตาม
3.3 มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
4. สงเสริมการทํางานเปนทีม
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
4.1 มีการมอบหมายงานอยางเปนระบบ
4.2 มีรูปแบบการทํางานแบบเปนทีม

22

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 13 (ตอ)
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
5. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การทํางานอยางตอเนือ่ ง
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
5.1 มีผูรบั ผิดชอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5.2 มีปฏิทนิ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5.3 มีบันทึกการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้
6. มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการ
และทันตอการใชงาน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
6.1 มีขอมูลสารสนเทศทีเ่ หมาะสม เปนระบบและเปนปจจุบนั
6.2 ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและพัฒนางาน
ตัวบงชี้
7. มีการประเมินภายในประจําป และนําผลการประเมินมาใช
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
7.1 มีรายงานผลการประเมินภายในทุกป
7.2 มีการนําขอมูลผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและพัฒนางาน

23

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
1. สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธทดี่ แี ละรวมกันพัฒนาการศึกษา
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 สถานศึกษารวมทํากิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธทด่ี กี บั ชุมชน
1.2 ชุมชนมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา
ตัวบงชี้
2. มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและสรางความเขาใจอันดีกบั ชุมชน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลขาวสารสูชุมชน

24

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดประสบการณ การเรียนรูโ ดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
1. มีแผนการจัดประสบการณเหมาะสมกับธรรมชาติ สอดคลองกับ
พัฒนาการของผูเรียน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 มีการวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร
1.2 มีแผนการจัดประสบการณ
1.3 มีตารางการจัดกิจกรรมประจําวัน
ตัวบงชี้
2. สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจอยากรู อยากเรียน รูจ กั คิดเปน
ระบบและรูจักใชวิธีหาคําตอบดวยตนเองเหมาะสมตามวัย
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 สภาพแวดลอมเอือ้ ตอการเรียนรู
2.2 มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายทัง้ ภายในและภายนอกหองเรียน
ที่ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกตามความสนใจ

25

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 18 (ตอ)
ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ
ตัวบงชี้
3. มีการนําภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสือ่ ทีเ่ หมาะสมมาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1 เชิญวิทยากรในชุมชนมาใหความรู
3.2 นําสื่อที่มีในทองถิน่ มาประยุกตใชในการจัดประสบการณ
ตัวบงชี้
4. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเ รียน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ฝกและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ รียน
ตัวบงชี้
5. สงเสริมใหผเู รียนไดรบั การพัฒนาสุนทรียภาพทัง้ ดานดนตรี
ศิลปะและการเคลื่อนไหว
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มีการจัดกิจกรรมดานดนตรี ศิลปะและการเคลือ่ นไหว

26

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 18 (ตอ)
ตัวบงชี/้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค

ความพยายามที่จะจัดเพื่อ
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ระสงค
ไมปรากฏ
มี
ไมมี

ปริมาณ
ปรากฏ

ตัวบงชี้
6. สงเสริมความเปนประชาธิปไตยการทํางานรวมกับผูอื่น
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
จัดใหผูเรียนเลนและการทํากิจกรรมและอยูร ว มกับผูอ น่ื
ตัวบงชี้
7. มีการติดตามผลการจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
7.1 จัดใหมกี ารประเมินผลการจัดกิจกรรมของครู
7.2 จัดใหมกี ารติดตามผลพัฒนาการของผูเ รียน

27

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

การประเมินมาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานที่ 20 ผูบ ริหารมีภาวะผูน าํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ปริมาณ
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ปรากฏ

ไมปรากฏ

ตัวบงชี้
1. มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 มีความรูค วามสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2 พัฒนาตนเองอยูเ สมอ
ตัวบงชี้
2. มีความเปนผูน าํ
สภาพทีป่ รากฏ
2.1 ผูบริหารมีความเปนผูน ําและเปนประชาธิปไตย
2.2 มีมนุษยสัมพันธ และเปนทีย่ อมรับของผูท เ่ี กีย่ วของ
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ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่ ให
บรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 22 ครูมคี วามสามารถในการจัดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ปริมาณ
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
ปานกลาง
นอย
(80%ขึน้ ไป) (60-79%) (ตํากว
่ า60%)
ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก
สภาพทีป่ รากฏ
มีความรูเกีย่ วกับจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก และสามารถนํา
มาสงเสริมและพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล
ตัวบงชี้
2. ครูมีความรู ความเขาใจหลักสูตรและเปาหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย
สภาพทีป่ รากฏ
2.1 มีความเขาใจในหลักสูตรและสามารถนําหลักสูตรมา
ปรับใชกบั ผูเ รียนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.2 มีทักษะในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหกบั
ผูเ รียน โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
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ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 22 (ตอ)
ปริมาณ
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
ปานกลาง
นอย
(80%ขึน้ ไป) (60-79%) (ตํากว
่ า60%)
ตัวบงชี้
3. ใชวิธีการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและสอด
คลองกับสภาพจริงของการเรียนรู
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
3.1! ใชวธิ กี ารประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและสอดคลอง
กับสภาพจริงของการเรียนรู
3.2! ใชวิธีการประเมินพัฒนาการทีห่ ลากหลายและตอเนือ่ ง
3.3 นําผลการประเมินมาใชพฒ
ั นาคุณภาพการจัดประสบการณให
กับผูเ รียน
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ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 24 ครูมคี ณ
ุ วุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
ปริมาณ
ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาก
ปานกลาง
นอย
(80%ขึน้ ไป) (60-79%) (ตํากว
่ า60%)
ตัวบงชี้
1. มีความรู ความเขาใจ และความรับผิดชอบในหนาที่
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
1.1 มีวุฒิการศึกษา/มีประสบการณตรงกับสายงาน
1.2 มีความกระตือรือรนและรับผิดชอบงานในหนาที่
1.3 มีการพัฒนาตนเองอยูเ สมอ
ตัวบงชี้
2. มีปฏิสมั พันธทดี่ ี
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 มีปฏิสมั พันธทด่ี ตี อ ผูเ รียน
2.2 มีมนุษยสัมพันธทด่ี กี บั ผูอ น่ื
ตัวบงชี้
3. ครูมีจานวนตามเกณฑ
ํ
สภาพทีป่ รากฏ
มีอตั ราสวนครู : นักเรียน เหมาะสม
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ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ

คําอธิบายเพิม่ เติม

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ รียนและทองถิน่ มีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู

ตัวบงชี้/สภาพทีพ่ งึ ประสงค

ปริมาณ
มาก
ปานกลาง
นอย
(80%ขึน้ ไป) (60-79%) (ตํากว
่ า 60%)

ตัวบงชี้
1. มีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับเปาหมายการศึกษา
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
หลักสูตร และแผนการจัดประสบการณทส่ี อดคลองกับ
ความตองการของผูเ รียนและทองถิน่
ตัวบงชี้
2. มีการจัดสภาพแวดลอมและสือ่ ทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูท เ่ี หมาะสม
สภาพทีพ่ งึ ประสงค
2.1 มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู
2.2 นําภูมิปญญาทองถิน่ และสือ่ ทีเ่ หมาะสมมาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ
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ความพยายามทีจ่ ะจัดเพือ่
ใหบรรลุสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มี
ไมมี

ระดับ
คําอธิบายเพิม่ เติม

สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (สศป.)
ทีป่ รึกษา
ดร.รุง แกวแดง
ดร.สายสุรี จุติกุล
ดร.นงราม เศรษฐพานิช

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ทีป่ รึกษาสถาบันแหงชาติเพือ่ การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สถาบันแหงชาติเพือ่ การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ขาราชการสถาบันแหงชาติเพือ่ การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
นางทิพยสุดา สุเมธเสนีย ผูอํานวยการ
นางอรุณศรี ละอองแกว นักวิชาการศึกษา
นางจันทิมา พงษสมาน นักวิชาการศึกษา
นางสาวสมพร พรมดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรา วงศเหลือง เจาพนักงานสถิติ

หากทานตองการเอกสารฉบับนี้ สามารถ Download
ไดจาก Website : http://www.onec.go.th

