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คำนำ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จึงจัดใหมีการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2 5 6 0  
ปการศึกษา 2563 เพื่อเปนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนวาบรรลุตามจุดหมายและมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หรือไมอยางไร ภายใน
เอกสารเปนการรายงานคุณภาพพัฒนาการของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจะนำผลไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัย  
และเปนประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับใชในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยตอไป 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผู สอนปฐมวัยทุกทาน ที ่ชวยดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ตลอดจนจัดทำรายงานเปนเอกสารที่สมบูรณ สามารถเผยแพรเพื่อใหทุกหนวยงานนำไปใชใหเกิดประโยชน
อยางคุมคา 
 
 

   
      (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
การประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ปการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 ในปการศึกษา 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงดำเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจำปงบประมาณ 2594 โดยมีกิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที ่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ใน ระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 มีจำนวน
นักเรียนที่รับการประเมิน จำนวน 3,061 คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 240 โรงเรียน เปนโรงเรียน
ขนาดใหญ จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 96 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 
142 โรงเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่กำหนด     
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนำผลการประเมินพัฒนาการมาเปนขอมูลสารสนเทศ 
สำหรับวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเปนประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงาน      
ที่เก่ียวของสำหรับใชในการดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตอไป 

ผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

   1. ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมทุกดาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการอยูในระดับดีสูงสุด คิดเปนรอยละ 86.95 สวนที่เหลืออยูในระดับพอใช รอยละ 12.05  
และระดับปรับปรุง รอยละ 1.00 เมื่อจำแนกตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 89.65 รองลงมาคือ พัฒนาการ
ดานสังคม รอยละ 89.35 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 89.21 และพัฒนาการดานสติปญญา  
รอยละ 77.59 ตามลำดับ 

   2. ผลการประเมินพัฒนาการ จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 
       นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนทุกขนาด มีพัฒนาการอยูในระดับดีทุกดาน โดยนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญมีรอยละพัฒนาการระดับด ีดานรางกายสูงสุด รองลงมาคือ ดานสังคม ดานอารมณ จิตใจ และ
ดานสติปญญา ตามลำดับ และโรงเรียนขนาดกลางมีรอยละพัฒนาการระดับด ีดานรางกายสูงสุด รองลงมา
คือ ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตามลำดับ สวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีรอยละ
พัฒนาการระดับด ีดานอารมณ จิตใจ สูงสุด รองลงมาคือ ดานสังคม ดานรางกาย และดานสติปญญา 
ตามลำดับ  
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    นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 92.22 
รองลงมาคือพัฒนาการดานสังคม รอยละ 91.81 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 84.56 และพัฒนาการ
ดานสติปญญา รอยละ 76.40 ตามลำดับ 
      นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีพัฒนาการดานรางกาย ในระดับดีสูงสุด รอยละ 91.09 
รองลงมาคือ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รอยละ 90.44 พัฒนาการดานสังคม รอยละ 90.26 และ
พัฒนาการดานสติปญญารอยละ 80.1- ตามลำดับ 
     นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีพัฒนาการดานรางกายในระดับดีสูงสุด รอยละ 96.90 
รองลงมาคอืพัฒนาการดานสังคม รอยละ 96.07 พัฒนาการอารมณ จิตใจ รอยละ 95.58 และ
พัฒนาการดานสติปญญา รอยละ 90.29 ตามลำดับ 

   3. ผลการประเมินพัฒนาการ จำแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
      ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
     3.1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จำแนกตามรายมาตรฐาน ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับดี 
ทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 4 ชื ่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี และการเคลื ่อนไหว มีรอยละ      
ของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 92.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
ที่ดีงาม รอยละ 90.38 และมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รอยละ 90.06 ตามลำดับ โดยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่มีรอยละของพัฒนาการ  
ระดับดีต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู รอยละ 77.48 
มาตรฐานที่ 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย รอยละ 81.10 และมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการ    
และความคิดสรางสรรค รอยละ 81.96 ตามลำดับ  
    3.1.1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานรางกาย รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานรางกาย รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี    
มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 94.91 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.3 รักษาความปลอดภัย  
ของตนเองและผูอื่น รอยละ 90.14 ตัวบงชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวรางกาย อยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ 
และทรงตัวได รอยละ 89.42 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้   
ที่ 1.1 น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ รอยละ 78.74 
    3.1.2 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที ่ 5.2 มีความเมตตากรุณา       
มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน  มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 92.36 รองลงมาคือ ตัวบงชี้  
ที่ 4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รอยละ 92.17 และ   
ตัวบงชี้ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น รอยละ 91.97  ตามลำดับโดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการ
ระดับดีต่ำสุดคือ ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นรอยละ 85.18 
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    3.1.3 มาตรฐานคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคด านสังคม รายตัวบงชี้ นักเร ียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานดานสังคม รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 93.86  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 91.90 และตัวบงชี้ที่ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางบุคคล รอยละ 90.46 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้   
ที่ 78.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม รอยละ 81.19 
     3.1.4 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานสติปญญา รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ      
มีพัฒนาการดานสติปญญา รายตัวบงชี้ อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 12.2 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู รอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 85.30 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 12.1 มีเจตคติ
ที ่ด ีต อการเร ียนรู  ร อยละ 85.01 และตัวบงช ี ้ท ี ่  11.2 แสดงทาทาง/เคลื ่อนไหวตามจินตนาการ          
อยางสรางสรรค รอยละ 84.61 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้       
ที่ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลรอยละ 74.94 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับคุณภาพเด็กจากการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

    ๑. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  1.1. ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหตรงกันในการดำเนินงานและภารกิจในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใหโรงเรียน ในเรื่องตอไปนี้ 
     1.1.1 การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพ 
     1.1.2 การสงเสริมการเจริญเติบโต สุขอนามัย และการพัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย 
     1.1.3 การสงเสริมการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมตามวัย ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัย 
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
     1.1.4 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยไดมีความรู และเห็นความสำคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยใหความสนใจและเอาใจใสอยางจริงจัง 
     1.1.5 สงเสริมใหโรงเรียนนำนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยมาใช  
โดยคำนึงถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีแวดลอมเด็ก 
  1.2 สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในดานงบประมาณและสื่อการเรียน
การสอน  
 1.3 สงเสริม สนับสนุนจัดใหมีผูสอนปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรู 
  1.4 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรยีนไดเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักการ 
  1.5 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
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   ๒. ระดับโรงเรียน 
  ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหแกครูปฐมวัย ผูปกครองและผูเกี่ยวของ        
ในเรื่องตอไปนี้ 
  2.1 การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพโดยเนนการบูรณาการ
การเรียนรู 
  2.2 การสงเสริมสุขอนามัยของเด็ก ไดแก การรักษาความสะอาดมือและเล็บมือ เทาและเล็บเทา 
ปาก ลิ้น ฟน การลางมือหลังจากการใชหองน้ำ หองสวม เปนตน 
  2.3 สงเสริมการฝกทักษะการสื่อสาร การคิดและการแสวงหาความรู การพัฒนาความคิดรวบยอด 
คิดเชิงเหตุผล สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลำดับเหตุการณ แกปญหา และมิติสัมพันธ
อยางตอเนื่อง 
  2.4 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค ควรใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชกิจกรรมสรางสรรคและ
ดนตรีเปนสื่อใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนการ ใหประดิษฐสิ่งตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของเด็ก 
  2.5 การใหโอกาสเด็กไดเลน ทำงานรวมกันเปนกลุม โดยเนนใหมีการวางแผน เลือก ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ 
  2.6 การประเมินพัฒนาการเด็ก ควรดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนนำผล 
การประเมินมาใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ พัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน 
  2.7 สงเสริมใหพอแม ผูปกครองมีสวนรวมในการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการและภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ 

   3. ระดับชั้นเรียน 
 3.1 ครูผูสอนควรนำขอมูลไปใชในการพัฒนาเด็กระดับชั้นเรียน  พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล  
รายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และนำขอมูลไปใชในการวิจัยในชั้นเรียน 

3.2 ครูควรนำผลการประเมินไปออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูหรือแสวงหานวัตกรรม 
ใหม ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพเด็ก โดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค และออกแบบการประเมิน
พัฒนาการโดยใชวิธีการหลากหลาย ใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ และเนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และฝกเด็กใหมีทักษะการคิดพื้นฐาน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1. ความเปนมาและความสำคัญ 
 การศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย ใหเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการสมวัยอยางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพื่อใหสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัดนาไปใชใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น   
โดยกำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไววา “การศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป
บริบูรณ อยางเปนองครวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที ่สนองตอ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรม    
ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตให
เด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ”  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 2) 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดประสบการณโดยเนนการจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้ง 4 ดาน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค จานวน 12 ขอ ตัวบงชี้ และ
สภาพที่พึงประสงคของเด็กอายุ 3 - 6 ป อันเปนเปาหมายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ผูสอน
ตองนำไปจัดประสบการณในชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินพัฒนาการ เปนการสะทอนคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัยที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมและความสามารถของเด็กดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมินพัฒนาการนำมาใชในการปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับความสนใจและความตองการของเด็กเปนรายบุคคล นำมาใชในการแกไขขอบกพรองนำเสนอผลการ
พัฒนาใหผูปกครองทราบความกาวหนา พรอมทั้งใหความรูแนวทางการพัฒนาเด็ก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
สูงสุดตามศักยภาพตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 41 - 43) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตระหนักในความสำคัญของการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2563 จึงไดดำเนินการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้งนี้เพื ่อใหไดขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับ  
นำผลไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเปนประโยชนตอหนวนงาน        
ที่เก่ียวของตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 
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3. ความสำคัญของการประเมิน 
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา
2563 เปนการประเมินเพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ที่กำหนด ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนำผลการประเมินพัฒนาการมาเปนขอมูล
สารสนเทศ สำหรับวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเปนประโยชนตอสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับใชในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตอไป 

4. ขอบเขตการประเมิน 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ปการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ ไดกำหนดกรอบเนื้อหาในการประเมิน ประกอบดวยพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
ของเด็กปฐมวัย ไดแก พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และ
พัฒนาการดานสติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

 4.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
จำนวน 3,061 คน  

5. นิยามศัพทเฉพาะ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หมายถึง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนเอกสารที่ประกาศใชตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1223/2560 
เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
  นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 หมายถึง 
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
ปการศึกษา 2563 
  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน หมายถึง ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แบงเปนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ดังนี้ 
  1. พัฒนาการดานรางกาย หมายถึง นักเรียนมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี กลามเนื้อ
ใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกัน โดยพิจารณาจาก 
     1.1 น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ ไดแก น้ำ หนัก สวนสูง ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ
อางอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย ป พ.ศ. 2542 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

   1.2 มีสุขนิสัยที่ด ีไดแก รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มนำสะอาดได   
ดวยตนเองและลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองน้ำหองสวมดวยตนเอง 
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     1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น ไดแก เลน ทำกิจกรรม และปฏิบัติตอผูอื่น 
อยางปลอดภัย 
     1.4 เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ และทรงตัวได ไดแก เดินตอเทา
ถอยหลังเปนเสนตรงไดโดยไมตองกางแขน กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่องโดยไมเสียการทรงตัว 
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว และรับลูกบอลที่กระดอนข้ึนจากพื้นได 
     1.5 ใชมือ - ตา ประสานสัมพันธกัน ไดแก ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได และ 
เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 
  2. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ หมายถึง นักเรียนมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม โดยพิจารณาจาก 
     2.1 แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม ไดแก แสดงอารมณความรูสึกไดสอดคลอง     
กับสถานการณอยางเหมาะสม 
     2.2 มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น ไดแก กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม          
ตามสถานการณและแสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 
     2.3 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ไดแก สนใจ  
มีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะ สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี และสนใจ  
มีความสุข และแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 
     2.4 ซื่อสัตยสุจริต ไดแก ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง 
     2.5 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน ไดแก ชวยเหลือและแบงปนผูอื่น 
ไดดวยตนเอง 
     2.6 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไดแก แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น            
อยางสอดคลองกับสถานการณ 
     2.7 มีความรับผิดชอบ ไดแก ทำงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จดวยตนเอง 
  3. พัฒนาการดานสังคม หมายถึง นักเรียนมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข โดยพิจารณาจาก 
     3.1 ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ไดแก รับประทานอาหารดวยตนเองอยางถูกวิธี 
ใชและทำความสะอาดหลังใชหองนำ้หองสวมดวยตนเอง 
     3.2 มีวินัยในตนเอง ไดแก เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง และเขาแถว
ตามลำดับกอนหลังไดดวยตนเอง 
     3.3 ประหยัดและพอเพียง ไดแก ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง 
     3.4 ดแูลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ทิ้งขยะไดถูกท่ี 
     3.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ไดแก ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
ไดตามกาลเทศะ และกลาวคำขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง 
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     3.6 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก เลนและทำกิจกรรมรวมกับ
เด็กท่ีแตกตางไปจากตน 
     3.7 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ไดแก เลนหรือทำงานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย 
     3.8 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ไดแก ปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตาม 
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
  4. พัฒนาการดานสติปญญา หมายถึง นักเรียนใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถ 
ในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย โดยพิจารณาจาก 
     4.1 สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ไดแก ฟงผูอื่นพูดจนจบ และสนทนาโตตอบ
อยางตอเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง และเลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได 
     4.2 อาน เขียนภาพ และสัญลักษณได ไดแก อานภาพ สัญลักษณ คำ ดวยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มตนและจุดจบของขอความ และเขียนชื่อของตนเองตามแบบ 
     4.3 มีความสามารถในการคิดรวบยอด ไดแก บอกลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส จับคูและเปรียบเทียบความแตกตาง
และความเหมือนของสิ่งตางๆ โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป จำแนกและจัดกลุมสิ่งตาง ๆ  
โดยใชตั้งแต 2 ลักษณะข้ึนไปเปนเกณฑ และเรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย 5 ลำดับ 
     4.4 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ไดแก อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึน       
ในเหตุการณหรือการกระทำดวยตนเอง และคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน และมีสวนรวมในการลงความเห็น
จากขอมูลอยางมีเหตุผล 
     4.5 มีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ ไดแก ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้น และระบุปญหาสรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา 
     4.6 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค ไดแก สรางผลงานศิลปะ 
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหมจากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
     4.7 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอยางสรางสรรค ไดแก เคลื่อนไหวทาทาง 
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยางหลากหลาย และแปลกใหม 
     4.8 มีเจตคติที่ดีตอการเรยีนรู ไดแก กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ 
     4.9 มีความสามารถในการแสวงหาความรู ไดแก คนหาคำตอบของขอสงสัยตาง ๆ โดยใช
วิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง 

6. ประโยชนที่ไดรับ 
  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 เปนสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และเปนประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ สำหรับ 
ใชในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตอไป 
 



๕ 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
3. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำขึ้นโดยยึดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน 

หลักการบนพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยสากล และความเปนไทย ครอบคลุมการอบรม
เลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม และการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเต็มตาม
ศักยภาพ เอกสารนี้จึงขอเสนอสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาหรับเด็ก
อาย ุ3 - 6 ป ซึ่งมีสาระโดยสังเขป ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 26 - 48) 

 1.1 หลักการ 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการ ดังนี้ 
  ๑) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
  ๒) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
  ๓) ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมีความหมาย และมี
กิจกรรมที่หลากหลาย ไดลงมือกระทำในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย และมีการ
พักผอนเพียงพอ 
  ๔) จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข  
  ๕) สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็กระหวางสถานศึกษา
กับพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 1.2 จุดหมาย 
     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพรอม    
ในการเรียนรูตอไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อใหเกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
  1) รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ด ี
  2) สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
  3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 



๖ 

 

  4) มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 

1.3 มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคจำนวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบดวย 
 ๑) พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ด ี
  มาตรฐานที่ ๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลว 
และประสานสัมพันธกัน 
 ๒) พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคณุธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 ๓) พัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
  มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ด ี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๔) พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีความสามารถในการแสวงหาความรู   
ไดเหมาะสมกับวัย 

 1.4 สภาพที่พึงประสงค 
     สภาพท่ีพึงประสงคเปนพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังใหเด็กเกิด บนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแตละระดับอายุ เพื่อนำไปใชในการกำหนดสาระ 
การเรียนรูในการจัดประสบการณ และประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งในเอกสารนี้จะกลาวถึงเฉพาะสภาพ 
ที่พึงประสงคในชวงอาย ุ5 - 6 ป เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ 
และสภาพท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ รางการเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๑.๑ น้ำหนักและ 
สวนสูงตามเกณฑ 

๑.๑.๑ น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 

 



๗ 

 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๑.๒ มีสุขภาพอนามัย 
      สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มน้ำสะอาดได
ดวยตนเอง 
๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองน้ำหองสวม 
ดวยตนเอง 
๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเปนเวลา 

๑.๓ รักษาความ 
      ปลอดภัยของ 
      ตนเองและผูอื่น 

๑.๓.๑ เลน ทำกิจกรรมและปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสาทสัมพันธกัน 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๒.๑ เคลื่อนไหว 
      รางกายอยาง 
      คลองแคลว 
      ประสานสัมพันธ 
      และทรงตัวได 

๒.๑.๑ เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรงไดโดยไมตองกางแขน 
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่องโดยไมเสียการทรงตัว 
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว 
๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระตอบขึ้นจากพื้นได 

๒.๒ ใชมือ-ตา 
   ประสานสัมพันธกัน 

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได 
๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 
๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๒๕ ชม. ได 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๓.๑ แสดงออก 
      ทางอารมณได 
      อยางเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ ความรูสึกไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 

๓.๒ มีความรูสึกที่ดี 
      ตอตนเองและ 
      ผูอื่น 

๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 



๘ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๔.๑ สนใจ มีความสุข 
      และแสดงออก 
      ผานงานศิลปะ 
      ดนตรี และ 
      การเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง 
๕.๒ มีความเมตตา 
      กรุณา มีน้ำใจ 
      และชวยเหลือ 
      แบงปน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา สัตวเลี้ยง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
      เห็นใจผูอื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกผูอื่นอยางสอดคลองกับ
สถานการณ 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ทำงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จดวยตนเอง 

มาตรฐานที่ ๖มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๖.๑ ชวยเหลือตนเอง 
      ในการปฏิบัติ 
      กิจวัตรประจำวัน 

๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเองไดอยางคลองแคลว 
๖.๑.๑ รับประทานอาหารดวยตนเองอยางถูกวิธ ี
๖.๑.๓ ใชและทำความสะอาดหลังใชหองน้ำหองสวม ดวยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง 
๖.๒.๒ เขาแถวตามลำดับกอนหลังไดดวยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและ 
      พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียง ดวยตนเอง 

 

 

 

 



๙ 

 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความเปนไทย 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๗.๑ ดูแลรักษา 
      ธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอม 

๗.๑.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกท่ี 

๗.๒ มีมารยาทตาม 
      วัฒนธรรมไทย 
และรักความเปน ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ 
๗.๒.๒ กลาวคำขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง 
๗.๒.๓ ยืนตรงและรวมรองเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๘.๑ ยอมรับความ 
      เหมือนและความ 
      แตกตางระหวาง 
      บุคคล 

๘.๑.๑ เลนและทำกิจกรรมรวมกับเด็กท่ีแตกตางไปจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธที่ดี 
      กับผูอื่น 

๘.๒.๑ เลนหรือทำงานรวมมือกับเพ่ือนอยางมีเปาหมาย 
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผูใหญและบุคคลที่คุนเคยไดเหมาะสมกับ
สถานการณ 

๘.๓ ปฏิบัติตน 
      เบื้องตนในการ 
      เปนสมาชิกที่ดี 
      ของสังคม 

๘.๓.๑ มีสวนรวมสรางขอตกลงและปฏิบัติตามขอตกลงดวยตนเอง 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแกไขปญหาโดยปราศจากการใชความรุนแรงดวยตนเอง 

มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๙.๑ สนทนาโตตอบ 
      และเลาเรื่องให 
      ผูอื่นเขาใจ 

๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและสนทนาโตตอบอยางตอเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง 
๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได 

๙.๒ อาน เขียนภาพ 
      และสัญลักษณได 

๙.๒.๑ อานภาพสัญลักษณ คำ ดวยการชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มตนและจุดจบ
ของขอความ 
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง 

 
 



๑๐ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๑๐.๑ มีความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะสวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธของ 
สิ่งตางๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคูและเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนของสิ่งตางๆ 
 โดยใชลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะข้ึนไป 
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใชตั้งแตสองลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย ๕  ลำดับ 

๑๐.๒ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทำ 
ดวยตนเอง 
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีสวนรวมในการลงความเห็น 
จากขอมูลอยางมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถ 
ในการคิดแกปญหา
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
๑๐.๓.๒ ระบุปญหาสรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา 

 
มาตรฐานที่ ๑๑มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๑๑.๑ ทำงานศิลปะ 
ความจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหมจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๒ แสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอยาง
สรางสรรค 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยาง
หลากหลายและแปลกใหม 

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 

ตัวบงชี้ 
สภาพที่พึงประสงค 

อายุ ๕-๖ ป 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีตอ 
        การเรียนรู 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือมาอานและเขียนสื่อความคิดดวยตนเองเปนประจำ
อยางตอเนื่อง 
๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
ในการแสวงหา 
ความรู 

๑๒.๒.๑ คนหาคำตอบของขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใชประโยคคำถามวา “เมื่อไร” “อยางไร” ในการคนหาคำตอบ 



๑๑ 

 

 
1.5 การจัดประสบการณ 

 การจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๖ ป เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะ        
การบูรณาการผานการเลน การลงมือกระทำจากประสบการณตรงอยางหลากหลาย เกิดความรู ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจัด
ประสบการณจะไมจัดเปนรายวิชา และครอบคลุมประสบการณสำคัญและสาระที่ควรเรียนรู ทั้งนี ้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 41) กำหนดแนวทางการจัด
ประสบการณและการจัดกิจกรรมประจำวัน ไวดังนี้   

 1.5.1 แนวทางการจัดประสบการณ 
   1) จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง     
ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   ๒) จัดประสบการณใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทำ 
เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สำรวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหา       
ดวยตนเอง 
   ๓) จัดประสบการณแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ    
การเรียนรู 
   ๔) จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอ
ความคิด โดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 
   ๕) จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอม   
ที่เอ้ือตอการเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุข และเรียนรูการทำกิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ 
กัน 
   ๖) จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ
อยูในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคลองกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดลอมเด็ก 
   ๗) จัดประสบการณที ่สงเสริมลักษณะนิสัยที ่ดีและทักษะการใชชีว ิตประจำวัน      
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให
เปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   ๘) จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไมไดคาดการณไว 
   ๙) จัดทำสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบุคคล นำมาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
   ๑๐) จัดประสบการณโดยใหพอแม ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหลงเรียนรู การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

 1.5.2 การจัดกิจกรรมประจำวัน 
   กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ ป - ๖ ปบริบูรณ สามารถนำมาจัดเปนกิจกรรมประจำวัน
ไดหลายรูปแบบ เปนการชวยใหผูสอนหรือผูจัดประสบการณทราบวาแตละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด 
และอยางไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการ



๑๒ 

 

นำไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผูสอนตองคำนึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุม
พัฒนาการทุกดาน การจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี ้

1) หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
    การจัดกิจกรรมประจำวันจะตองคำนึงถึง อายุ และความสนใจของเด็กแตละ 
ชวงวัย ดังนี ้

(๑) กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ 
เด็กในแตละวัน แตยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน วัย ๕-๖ ป มีความสนใจ
ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 
    (๒) กิจกรรมที่ตองใชความคิดทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่อง
นานเกินกวา ๒๐ นาที 
    (3) กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เพื่อชวยใหเด็กรูจักเลือกตัดสินใจ  
คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ใชเวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค 
    (๔) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่ม
และผูสอน หรือผูจัดประสบการณเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกำลังและไมใชกำลัง จัดใหครบทุกประเภท 
ทั้งนี้ กิจกรรมท่ีตองออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกำลังมากนัก เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อย
เกินไป 
   2) ขอบขายของกิจกรรมประจำวัน 
       การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแตละวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ที่สำคัญ
ตองคำนึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน ดังตอไปนี ้
       (๑) การพัฒนากลามเนื ้อใหญ เปนการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว         
การยืดหยุน ความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใชกลามเนื้อใหญ    
โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม ปนปายเลนอิสระ เคลื่อนไหวรางกาย  
ตามจังหวะดนตร ี
    (๒) การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเล็ก 
กลามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและระบบประสาทตามือไดอยางคลองแคลว
และประสานสัมพันธกัน โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส เลนเกมการศึกษา ฝกชวยเหลือ
ตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม และใชวัสดุอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว 
ฯลฯ 
    (๓) การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เปนการปลูกฝง
ใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด 
เมตตา กรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัด
กิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองความตองการ ไดฝกปฏิบัติ
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง 
    (๔) การพัฒนาสังคมนิสัย เปนการพัฒนาใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัย  



๑๓ 

 

รักการทำงาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลก
หนา ใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอยางสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย        
ทำความสะอาดรางกาย เลนและทำงานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของ  
เขาที่เม่ือเลนหรือทำงานเสร็จ 
    (๕) การพัฒนาการคิด เปนการพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการคิดแกปญหา
ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เลนเกมการศึกษา     
ฝกการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ฝกออกแบบและสรางขึ้นงาน และทำกิจกรรมทั้งเปนกลุมยอย กลุมใหญ 
และรายบุคคล 
    (๖) การพัฒนาภาษา เปนการพัฒนาใหเด็กใชภาษาสื่อสารถายทอดความรูสึก
นึกคิด ความรู ความเขาใจในสิ ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณโดยสามารถตั ้งคำถามในสิ ่งที ่สงสัยใครรู          
จัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กไดกลา
แสดงออกในการฟง พูด อาน เขียน มีนิสัยรักการอาน และบุคคลแวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใช
ภาษา ทั้งนี้ตองคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสำคัญ 
    (๗) การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนการสงเสริมใหเด็กมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมรความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค ดนตรี การเคลื ่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐสิ ่งตางๆ อยางอิสระ          
เลนบทบาทสมมติ เลนน้ำ เลนทราย เลนบล็อก และเลนกอสราง 
   3) การจัดตารางประจำวัน 
     การจัดตารางประจำวันนั้นควรจัดใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ีจัดใหเด็กในแตละวันอาจมีชื่อเรียกกิจกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2561 : 67 - 81) 
     (1) กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คำคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และ
อุปกรณอื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนากลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญาเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
     (2) กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็ก 
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรู มีทักษะการฟง การพูด การสังเกต การคิดแกปญหา การใชเหตุผล โดยการฝก
ปฏิบัติรวมกันและการทำงานเปนกลุม ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  
เรื่องท่ีไดเรียนรู 
     (3) กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค 
การรับรูเกี่ยวกับความงาม และสงเสริมกระตุนใหเด็กแสดงออกทางอารมณตามความรูสึก ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและจินตนาการ โดยใชกิจกรรมศิลปะ เชน การวาดภาพ ระบายสี การปน การพิมพภาพ 
     (4) กิจกรรมการเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนกับสื่อและ 
เครื่องเลนอยางอิสระตามมุมเลนหรือมุมประสบการณ ซึ่งพ้ืนที่หรือมุมตางๆ เหลานี้ เด็กมีโอกาสเลือกเลน
ไดอยางเสรีตามความสนใจและความตองการของเด็ก หรือเด็กอาจจะเลือกทำกิจกรรมที่ครูจัดเสริมขึ้น   
เชน เกมการศึกษาเครื่องเลนสัมผัส 
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     (5) กิจกรรมการเลนกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดออกไปนอกหองเรียน 
เพื่อเคลื่อนไหวรางกาย ออกกำลัง และแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็ก
แตละคนเปนหลัก เชน เกมการละเลนของไทย เกมการละเลนของทองถิ่น 
     (6) เกมการศึกษาเปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา ชวยสงเสริมใหเด็ก 
เกิดการเรียนรูเปนพื้นฐานการศึกษา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได 
ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสี รูปราง จำนวน ประเภท และ
ความสัมพันธเกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ 

 1.6 การประเมินพัฒนาการ 
  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ป เปนการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่
จัดใหเด็กในแตละวัน ผลที่ไดจากการสังเกตพัฒนาการเด็กตองนำมาจัดทำสารนิทัศนหรือจัดทำขอมูล
หลักฐานหรือเอกสารอยางเปนระบบ ดวยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเปนรายบุคคลที่สามารถบอก
เรื่องราวหรือประสบการณที่เด็กไดรับวาเด็กเกิดการเรียนรูและมีความกาวหนาเพียงใด ทั้งนี้ ใหนำขอมูลผล
การประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับ
การพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอยางตอเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี ้
  ๑) วางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบ 
  ๒) ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน 
  ๓) ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ำเสมอตอเนื่องตลอดป 
  ๔) ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการ 
ที่หลากหลาย ไมควรใชแบบทดสอบ 
  ๕) สรุปผลการประเมิน จัดทำขอมูลและนำผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็ก 
 สำหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใชกับเด็กอายุ ๓-๖ ป ไดแก การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอยางมีระบบ 

 สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปนกรอบแนวทางของการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกำหนด 
จุดหมายและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนจุดหมายในการพัฒนาและการประเมินเด็กใหบรรลุคุณภาพ 

2. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 เด็กวัย 3-6 ปอยูในระยะเด็กวัยกอนเรียนหรือวัยอนุบาล(preschool) เปนวัยที่เรียนรูสิ่งแวดลอม 
ไดมาก พัฒนาการดานตาง ๆ กาวหนาขึ้นมาก และมีสังคมกวางขึ้นจากเดิมที่อยูกับพอแมเปนหลัก เปนการ
อยูรวมกับครูและเพื่อนที่โรงเรียน แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเปนเสมือนหนึ่งแนวทางใหผูสอนหรือ
ผูเกี่ยวของไดเขาใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางของ
แตละบุคคล เพื่อสงเสริม เฝาระวัง และชวยแกไขปญหาใหเด็กไดพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ
ไดชัดเจนขึ้น 
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 2.1 ความหมายของพัฒนาการ 

        นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายของ “พัฒนาการ” ไวดังนี้ 
         วูลโฟลค (Woolfolk. 1998: 24) ไดกลาววา พัฒนาการของบุคคลเปนการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดานที ่คอนขางคงที่แนนอนนับตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต 

 2.2 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
   สมพร สุทัศนีย (2547) ไดกลาวถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Preschool Child)  
ประกอบดวย 4 ดาน ดังตอไปนี้  
   1) พัฒนาการทางรางกาย  เด็กในวัยตอนตนจะมีสวนสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  
แตจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาดานกลามเนือ้และกระดูกจะเริ่มแขง็แรงขึ้น แตกลามเนื้อที่เก่ียวกบัการ
เคลื่อนไหวยังเจริญไมเต็มที่ การประสานงานของอวัยวะตาง ๆ ยังไมดีพอ เด็กอายุ 3 – 5 ป มีพัฒนาการ
ทางกายแตกตางกัน  บางคนสามารถทรงตัวไดดี วิ่งไดเร็วขึ้น ควบคุมการเดินวิ่งใหชาลงและเร็วได กระโดด
ไกล ๆ ได เตนและกายบริหารไดตามจังหวะดนตรี การประสานงานของกลามเนื้อดขีึ้น 
   2) พัฒนาการทางอารมณ-จิตใจ เด็กวัย 3 – 5 ป มักจะเปนเด็กเจาอารมณและจะแสดง 
อารมณตาง ๆ ออกมาอยางเปดเผยและมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยนี้มักมีความกลัวอยางสุดขีด อิจฉาอยางไมมี
เหตุผลโมโหรายการที่เด็กมีอารมณเชนนี้ เพราะเด็กมีประสบการณกวางขึ้น เพราะเงื่อนไขทางสังคมตั้งแต
สังคมภายในบานจนกระทั่งถึงสังคมภายนอกบาน เด็กเคยไดรับแตความรักความเอาใจใสจากพอแมและ    
ผูใกลชิด เมื่อตองพบกับคนนอกบาน ซึ่งไมสามารถเอาใจใสเด็กไดเทาคนในบานและไมสามารถท่ีจะเอาใจใส
ไดเหมือนเมื่อเด็กเล็ก ๆ อยู เด็กจึงรูสึกขัดใจเพราะคิดวาตนเปนคนที่มีความสามารถกวาคนอื่นเด็กจะยก
ยองบูชาตนเองและ พยายามปรับตวัเพื่อตองการใหเปนที่รักและเปนที่ยอมรับของบุคคลขางเคียงในวัยนี้ 
มักจะใชคำพูด แสดงอารมณตาง ๆ แทนการรุกรานดวยกำลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมโต
เต็มที่ เด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูจากพอแมและสภาพ
แวดลอม ทางสังคมเชนเด็กที ่เติบโตขึ ้นจากสภาพแวดลอมสงบเงียบไดรับความรักเอาใจใสและการ 
ตอบสนองความตองการสม่ำเสมอ พอแมแมมีอารมณคงเสนคงวาเด็กก็จะเติบโตขึ้น เปนคนที่มีอารมณ
มั่นคงกวาเด็กที่มสีภาพแวดลอมที่ตรงกันขามเหลานี้ เปนตน  
   3) พฒันาการทางสังคม คำวาสังคมในท่ีนี้หมายถึงการติดตอสัมพันธ การผูกพันและการมี
ชีวิตอยูรวมกันเด็กปฐมวัยหรือวัยกอนเขาเรียนไดเรียนรูเขาใจและใชภาษาไดดีขึ้น พอแมและผูที่อยูใกลชิด 
ตลอดจนครูที่อยูในชั้นอนุบาลไดอบรมสั่งสอนเพื่อใหเด็กเขาใจถึงวัฒนธรรม  คานิยมและศีลธรรมทีละนอย
โดยเริ่มจากสิ่งที่งาย เชน การพูดจาสุภาพ การเคารพ กราบไหว เปนตน เพื่อใหเด็กเติบโตเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคมดงันั้น เมื่อเด็กเขาไปอยุในโรงเรียนอนุบาลจะรูจกัคบเพื่อนรูจักการผอนปรนปรนรูจักอดทน 
ในบางโอกาส รู จ ักการใหและการรับ เพียเจต (Piaget) นักจิตวิทยากลุ มที่ เนนความรูความเขาใจ 
(Cognitive) กลาววาเด็ก 3 – 5 ป เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมจากเพื่อนใน โรงเรียนอนุบาลหรือเพื่อนบาน 
วัยเดียวกัน แตเด็กวัยนี้ยังเขาใจถึงความถูกตองและความไมลึกซึ้งนัก ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเด็กวัยนี้ได
พัฒนาในเรื่องการยอมรับการแยกตัวจากพอแม ฝกใหมีความเชื่อมั่น เมื่ออยูกับคนอื่นใหเด็กเขาใจระเบียบ
และกฎเกณฑตาง ๆ ฝกใหรูจกการแบงปนและการ ผลัดเปลี่ยนกันและรูจักอดใจรอในโอกาสอันควร  
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   4) พัฒนาการทางสติปญญาเด็กวัยนนี้มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดี เด็กจะ
เรียนรูศพัท เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉลี่ยเด็กอายุ 3 ป จะรูจักศัพท ประมาณ 3,000 คำ และเดก็สามารถ
ใชคำ วลีและประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอยางโทรทัศน ไดรูจักใช ทาทางประกอบคำพูด        
เด็ก 4 ป ชางซักชางถาม มักจะมีคำถามวา “ทำไม” “อยางไร” แตก็ไมสนใจคำตอบและคำอธิบาย คำพูด
ของเด็กวัยนี้สามารถพูดประโยคยาว ๆ ที่ตอเนื่องกันได  สามารถเลานิทานสั้นๆ ใหจบได และมักจะเอา
เรื่องจริงปนกับเรื่องสมมติ สำหรับเด็กวัย 5 ป พัฒนาการทางภาษาสูงมาก เด็กสามารถตอบคำถามตรง
เปาหมายชัดเจนและสั้น การซักถามนอยลงแตจะสนใจเฉพาะเรื่องไปควรจัดใหเด็กไดมีโอกาสพูดใหเพื่อน
ฟง เพื่อนกต็องเปนผูฟงที่ดีดวยและควรหมุนเวียนกันออกมาพูดทุกคน การจินตนาการและการสรางเรื่องจะ
พบมากในเด็กวัยนี้จึงเปนโอกาสเหมาะท่ีควรจะได สนับสนุนและสงเสริมจินตนาการของเด็กใหมากที่สุดแต
เด็กวัยนี้ไมมีพัฒนาการที่เกี่ยวกับการจัดประเภทของสิ่งของเปนหมวดหมู ไมมีพัฒนาการในเรื่องความคงตัว 
ในเรื่องขนาดน้ำหนักและปริมาตร ทั้งนี้เปนเพราะเด็กยังไมมีความเขาใจ ยังไมมีเหตุผลและประเมินคาสิ่ง
ตาง ๆ ตามที่เห็นดวยตาเทานั้น จะเห็นไดวาเด็กกอนวัยเรียน มีพัฒนาการทางรางกายที่กำลังเจริญเติบโต
ภาวะอารมณที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสังคมรอบดานเริ่มมีสังคมมีการเรียนรูสิ่งที่
ควรทำไมควรทำ ฝกการเปนผูใหและเปนผูรับและมีพฒันาการทางสติปญญาที่ดีอยูในวัยที่อยากรูอยากเห็น 
อยากทำ เรียนรูเร็วเปนแนวทางที่ครูผูสอนควรจะสังเกตและเขาใจในพฤติกรรมของเด็กกอนจะดำเนินการ
สอนและใหความรูตาง ๆ กับเด็กกอนเรียนเหลานี้ 

  สรุปไดวา พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษยที่เปนไปอยางมีลำดับ
ขั้นตอนอยาง ตอเนื่อง พัฒนาการนี้จะควบคูกันไปตามเกณฑอายุและวัยของเด็ก ซึ่งจะตองอาศัยปจจัย
สภาพแวดลอมและการ เรียนรู การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู ถาเด็กถูกอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีเด็กก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งมีความสัมพันธระหวางเวลา วุฒิภาวะ การ
เรียนรูและสิ่งแวดลอม อันสงผลให มนุษยมีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกตางกันและเปนไปตาม
ศักยภาพ 

3. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 นันทิยา นอยจันทร (2548 : 165-195) กลาวถึง การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยวาควรใช
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณที่สุดวิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธีดังตอไปนี้  
 1. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต เปนวิธีการที่ครูใชในการศึกษาพัฒนาการเด็ก สามารถทำ
ไดทั้งแบบเปนระบบหรือแบบเปนทางการ ไดแก การสังเกตอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอนตามแผนที่วางไว
และการสังเกตแบบไมเปนทางการโดยทำการสังเกตในขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและเกิดพฤติกรรม 
ทีไ่มคาดคิดวาจะเกิดขึ้นและครูจดบันทึกไว  
 2. การสนทนา วิธีประเมินผลนี้ใชไดดีตั้งแตเริ่มสอน กําลังสอนและหลังจากการสอน   ใชไดทั้ง
เปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็น และ พัฒนาการทางดานการ
ใชภาษาของเด็กแลวครูทำการบันทึกผลการสนทนาไว  
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 3. การตรวจผลงาน วิธีนี้ไดจากการนําผลงานของเด็ก เชน สมุดทำงาน ภาพเขียน สิ่งประดิษฐ 
เปนตน มาตรวจ ทั้งนี้โดยจัดเปนกลุมตามอันดับคุณภาพ ควรมี 3-5 อันดับ คือ ดี ปานกลาง ออน หรือ 
ดีมาก ดี ปานกลาง ออน ออนมาก การรวมรวมผลงานทีแ่สดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของเด็ก 
เปนรายบุคคลโดยจัดเก็บรวบรวมไดในแฟมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนวิธีรวบรวมและจัดระบบขอมูลตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตาง ๆ รวบรวมเอาไวอยามีจุดหมายที่ชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการแตละดาน นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมืออื่นๆ เชน แบบสอบถาม ผูปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกสุขภาพอนามัย เปนตน 
 4. การใชขอสอบปากเปลา วิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใชขอสอบ ปากเปลานี้ 
เหมาะกับเด็กอนุบาล ซึ่งยังอานและเขียนหนังสือไมได เชน ครูสั่งใหเด็กใชกรรไกร ตัดกระดาษตามแนวที่ 
กำหนดไวการประเมินผลโดยครูดูจากผลงานของเด็กแลวจะทราบวาควร จะตองจัดประสบการณเสริมอีก
หรือไม เด็กมีความพรอมในการบังคับกลามเนื้อมือดีเพียงใด 
 5. การทดสอบ เปนวิธีการประเมินผลชนิดหนึ่งที่ทำใหครูมองเห็น ความเปลี่ยนแปลง และ 
ความกาวหนาของเด็กไดชัดเจน เพราะจะมีคําตอบทีแ่สดงถึงความสามารถ ซึ่งเปนผลจากการเรียนรู และ 
ประสบการณของเด็กและมีการตรวจคําตอบออกมาเปนคะแนน ซ ึ่งสะดวกในการรายงานผลตอผูปกครอง 
และสะดวกในการแปลความหมายเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของเด็กได ตรงกัน นอกจากนี ้ ยังเปนวิธ ีการ
ประเมินผลที่ไมตองใชเวลามากเพราะครูตองกำหนดสถานการณเพื่อใหเด็กตอบสนอง ในลักษณะเดียวกัน 
เชน ใชคําตอบเดียวกัน แกปญหาลักษณะเดียวกัน พรอมกันทั้งกลุม โดยการใช แบบทดสอบเพ ื่อประเมิน
ความพรอมควรเริ่มใชในระดับอนุบาล 2 เพราะการใชแบบทดสอบมี ลักษณะการดำเนินการสอบที่เปน
แบบแผนอยู มาก เชน ตองมีการจับเวลา ดังนั้น ถาชวงความสนใจ เด็กสั้นยอมมีปญหาในการดำเนินการ 
เด็กควรจับดินสอหรือแทงสีไดแลวอยางทะมัดทะแมง ประการสุดทายในการดำเนินการสอบครูตองเปน
ผูอานคําถามหรือคําสั่งใหเด็กฟง ฉะนั้นเด็กควรมีทักษะในการใชภาษาเพือ่พูดคุยโตตอบไดอยางด ี

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จารุวรรณ  คงทวี (2551) ไดทำการศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหเด็กไดลงมือกระทำโดบผานประสาทสัมผัสทั้งหา เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กคิดคนหรือหาวิธีการแปลก ๆ 
ใหม ๆ ที่คนพบขึ้นตนเองมาทดลองใชในกิจกรรมเปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสสังเกต สำรวจ จำแนก
เปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ของวัสดุอุปกรณคนควาทดลองในแกปญหาดวยตนเอง 
 กระทรวงสาธารณสุข (2561) ไดศึกษาแนวทางการการจัดอาหาร บริบาลน้ำและสรางสุขภาวะที่ดี
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผูบริหาร ครูและผูดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   
โดยไดกำหนดขอบขายใหครูผูดูแลเด็กปฐมวัยควรปลูกฝงพฤติกรรมที่เสริมสรางสุขอนามัยที่ดีใหกับเด็ก   
โดยจัดใหเด็กไดทากิจวัตรและกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้สอนใหเด็กลางมืออยางถูกวิธี กอนรับประทานอาหาร 
หลังเขาหองน้ำ และหลังจากเลนกลางแจง ใหเด็กแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ใหเด็กปดปาก       
ปดจมูกดวยผาหรือกระดาษทิชชูเวลาไอ จาม แลวทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปด และลางมือดวยสบูใหสะอาด     
ทุกครั้ง รวมถึงการสวมหนากากอนามัยเวลาเจ็บปวยดวยโรค ทางเดินหายใจ จะชวยลดการแพรกระจาย
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เชื้อใหผูอื่น  ใหเด็กขับถายในหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ ใหเด็กท้ิงขยะในถังที่มีฝาปด ใหเด็กหลีกเลี่ยงการอยู
และหลับนอนในที่แออัด  ไมใหเด็กไปแหลงที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย เชน ชุมชนแออัด จะชวยลดการติด
เชื้อทางเดิน หายใจได อานหนังสือที่สงเสริมการเสริมสรางพฤติกรรมอนามัยกับเด็กเปนประจำ 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการ 

  

 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา2563 มีวิธีดำเนินการประเมินพัฒนาการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กลุมเปาหมาย 
  2. ขอบเขตการประเมิน 
  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. วิธีดำเนินการ/การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

๑. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
จำนวน 3,061 คน  

2. ขอบเขตการประเมิน 
  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เปนการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกายดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบดวย 
  2.1 พัฒนาการดานรางกาย 
        มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
         1.1 น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ 
       1.1.1 นำหนักตามเกณฑของกรมอนามัย 
      1.1.2 สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 
         1.2 มสีุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี 
      1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มนำสะอาดไดดวยตนเอง 
      1.2.2 ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองนำหองสวมดวยตนเอง 

 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น 
     1.3.1 เลน ทำกิจกรรม และปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย 
  มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และ 

ประสานสัมพันธกัน  
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    2.1 เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ และทรงตัวได 
         2.1.1 เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรงได โดยไมตองกางแขน 
        2.1.2 กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง โดยไมเสียการทรงตัว 
        2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว 
        2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได 
    2.2 ใชมือ - ตา ประสานสัมพันธกัน 
           2.2.1 ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได 
         2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 
    2.2 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
    มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
    3.1 แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม 
         3.1.1 แสดงอารมณ ความรูสึกไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 
    3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
          3.2.1 กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
         3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 
   มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
    4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
        4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ 
         4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 
         4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 
    มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
    5.1 ซื่อสัตยสุจริต 
        5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง 
    5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน 
         5.2.2 ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นไดดวยตนเอง 
    5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
        5.3.1 แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกผูอื่นอยางสอดคลองกับสถานการณ 
   5.4 มีความรับผิดชอบ 
        5.4.1 ทำงานที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จดวยตนเอง 
  2.3 พัฒนาการดานสังคม 
   มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
      6.1.2 รับประทานอาหารดวยตนเองอยางถูกวิธี 
      6.1.3 ใชและทำความสะอาดหลังใชหองนำ้หองสวมดวยตนเอง 
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   6.2 มีวินัยในตนเอง 
      6.2.1 เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง 
      6.2.2 เขาแถวตามลำดับกอนหลังไดดวยตนเอง 
   6.3 ประหยัดและพอเพียง 
      6.3.1 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง 
   มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
   7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      7.1.2 ทิ้งขยะไดถูกที่ 
   7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย 
      7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ 
      7.2.2 กลาวคำขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง 
   มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 
      8.1.1 เลนและทำกิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตน 
   8.2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
      8.2.1 เลนหรือทำงานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย 
   8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
      8.3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ 
  2.4 พัฒนาการดานสติปญญา 
   มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
   9.1 สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 
      9.1.1 ฟงผูอื่นพูดจนจบ และสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง 
      9.1.2 เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได 
   9.2 อาน เขียนภาพ และสัญลักษณได 
      9.2.1 อานภาพ สัญลักษณ คำ ดวยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบ 
ของขอความ 
      9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ 
   มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 
   10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
      10.1.1 บอกลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 
      10.1.2 จับคูและเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนของสิ่งตางๆ โดยใช
ลักษณะท่ีสังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป 
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      10.1.3 จำแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใชตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ 
      10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย 5 ลำดับ 
   10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
      10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทาดวยตนเอง 
      10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูล 
อยางมีเหตุผล 
   10.3 มีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ 
      10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
      10.3.2 ระบุปญหา สรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา 
   มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
   11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
      11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
   11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอยางสรางสรรค 
      11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยางหลากหลาย
และแปลกใหม 

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 
 3.1 คูมือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปการศึกษา 2563 
 3.2 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณสำหรับประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 
 3.2 คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปการศึกษา 2563 
   การกำหนดเกณฑการประเมิน 
  เกณฑการประเมินกำหนดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    1. พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา กำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ 
   ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 
   ระดับ 2 หมายถึง พอใช 
   ระดับ 3 หมายถึง ดี 
  2. ในการสรุปพัฒนาการในภาพรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  
และสติปญญา 
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   กำหนดเกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพดังนี้ 
   ระดับ 1 หมายถึง มีพัฒนาการระดับปรับปรุง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีพัฒนาการระดับพอใช 
   ระดับ 3 หมายถึง มีพัฒนาการระดับดี 

4. วิธีดำเนินการ/การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 
2563 ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจง สราง
ความเขาใจและฝกปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ การบันทึกขอมูล ใหกับครูผูสอนชั้นอนุบาล 
ปที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 240 โรงเรียน 
ระหวางวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2564 จำนวน 3 รุน พบวา ครูปฐมวัยที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู
ความเขาใจการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 
2563 จากการทำแบบทดสอบ คิดเปนรอยละ 80  มีความพึงพอใจตอการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
อยูในระดับมาก 
 4.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารแตงตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ 
และคณะกรรมการนิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563  
 4.3 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ และคณะกรรมการนิเทศติดตามการประเมินพฒันาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ดำเนินการภายใน 
เดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมขอมูลสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารบันทึกขอมูล จัดประชุมวิเคราะหผล  
การประเมินและจัดทำรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563  

5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้ 
 5.1 รวบรวมขอมูลจากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 5.2 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563  
 5.3 วิเคราะหขอมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ตามประเด็นการประเมินโดยการวิเคราะหฐานนิยม (Mode)         
และการหาคารอยละ (Percentage) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 
2563 ในครั้งนี้ ไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3  จำนวน 3,061 คน  
จำนวน 243 โรงเรียน ทำการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ นำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 จำแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ตาราง 1 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพพัฒนาการในภาพรวมทุกดาน (จำนวนนักเรียนปกติ 3,061) 

รายการ รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

พัฒนาการในภาพรวมทุกดาน 86.95 12.05 1.00 
จากตาราง 1 พบวาพัฒนาการในภาพรวมทุกดานระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการ
อยูในระดับดีสูงสุด คิดเปนรอยละ 86.95 สวนที่เหลืออยูในระดับพอใช รอยละ 12.05 และระดับ
ปรับปรุง รอยละ 1.00  

ตาราง 2 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ (จำนวนนักเรียนปกต ิ3,061) 

รายการ รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

รางกาย 89.21 10.11 0.68 
อารมณ จิตใจ 89.65 9.54 0.81 
สังคม 89.35 9.96 0.69 
สติปญญา 77.59 18.60 1.81 

จากตาราง 2  พบวา นักเรียนสวนใหญมีระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยูใน 
ระดับดีทุกดาน โดยพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ มีผลการประเมินระดับดีสูงสุด รอยละ 89.65 รองลงมา
คือ พัฒนาการดานสังคม รอยละ 89.35 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 89.21 และพัฒนาการ 
ดานสติปญญา รอยละ 77.59 ตามลำดับ 



๒๕ 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
    ปการศึกษา 2563 จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ตาราง 3 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

รายการ 
ขนาด

โรงเรียน 
จำนวน

นักเรียน (คน) 
รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

รางกาย เล็ก 1,074 84.56 14.51 0.93 
กลาง 1,772 91.09 8.30 0.61 
ใหญ 215 96.90 3.10 0 

อารมณ จิตใจ เล็ก 1,074 92.22 7.17 0.61 
กลาง 1,772 90.44 8.78 0.78 
ใหญ 215 95.58 4.37 0.05 

สังคม เล็ก 1,074 91.81 7.54 0.65 
กลาง 1,772 90.26 9.20 0.54 
ใหญ 215 96.07 3.93 0 

สติปญญา เล็ก 1,074 76.47 21.21 2.32 
กลาง 1,772 80.18 18.11 1.71 
ใหญ 215 90.29 9.62 0.09 

จากตาราง 3 พบวาในภาพรวมนักเรียนสวนใหญในโรงเรียนทุกขนาดมีพัฒนาการอยูในระดับดีทุกดาน  
โดยนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญมีรอยละพัฒนาการระดับดีดานรางกายสูงสุด รองลงมาคือดานสังคม  
ดานอารมณ จิตใจ และดานสติปญญา ตามลำดับ และโรงเรียนขนาดกลางมีรอยละพัฒนาการระดับดี         
ดานรางกายสูงสุด รองลงมาคือดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตามลำดับ สวนนักเรียน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีรอยละพัฒนาการระดับดีดานอารมณ จิตใจ สูงสุด รองลงมาคือ ดานสังคม         
ดานรางกาย และดานสติปญญา ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา  
  นักเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 92.22 
รองลงมาคือพัฒนาการดานสังคม รอยละ 91.81 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 84.56 และพัฒนาการ
ดานสติปญญา รอยละ 76.40 ตามลำดับ 
  นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีพัฒนาการดานรางกาย ในระดับดีสูงสุด รอยละ 91.09 
รองลงมาคือ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รอยละ 90.44 พัฒนาการดานสังคม รอยละ 90.26  
และพัฒนาการดานสติปญญารอยละ 80.18 ตามลำดับ 
  นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีพัฒนาการดานรางกายในระดับดีสูงสุด รอยละ 96.90 
รองลงมาคือพัฒนาการดานสังคม รอยละ 96.07 พัฒนาการอารมณ จิตใจ รอยละ 95.58 และ
พัฒนาการดานสติปญญา รอยละ 90.29 ตามลำดับ 

 
 
 



๒๖ 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
    ปการศึกษา 2563 จำแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษา 
   ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ตาราง 4 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพรายมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษา    
   ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
พัฒนาการดานรางกาย 
1. รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 87.93 9.99 2.08 
2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยาง
คลองแคลว และประสานสัมพันธกัน 

86.02 13.06 0.92 

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 86.68 12.22 1.10 
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 92.17 7.21 0.62 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 90.38 8.94 0.68 
พัฒนาการดานสังคม 
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

90.06 9.35 0.59 

7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 89.96 9.54 0.50 
8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

86.91 11.95 1.14 

พัฒนาการดานสติปญญา 
9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 81.10 16.77 2.13 
10. มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 77.48 20.68 1.84 
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 81.96 16.57 1.47 
12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 

85.16 13.26 1.58 

จากตาราง 4 พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยูในระดับดีทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 92.17 รองลงมาคือ 
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม รอยละ 90.38 และมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 90.06 ตามลำดับ โดยมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปน



๒๗ 

 

พื้นฐานในการเรียนรู รอยละ 77.48 มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย รอยละ 81.10 
และมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค รอยละ 81.96 ตามลำดับ  

ตาราง 5 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพของพัฒนาการดานรางกาย รายตัวบงชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
1.1 น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ 78.74 15.90 5.36 
1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ด ี 94.91 4.98 0.11 
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 90.14 9.08 0.78 
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกัน 
2.1 เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ 
และทรงตัวได 

89.42 9.87 0.71 

2.2 ใชมือ - ตาประสานสัมพันธกัน 82.61 16.25 1.14 

จากตาราง 5 พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานรางกาย รายตัวบงชี้อยูในระดับดี 
ทุกตัวบงชี ้ โดยตัวบงชี ้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที ่ดี  มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด          
รอยละ 94.91 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น รอยละ 90.14  
ตัวบงชี้ที ่ 2.1 เคลื่อนไหวรางกาย อยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ และทรงตัวได รอยละ 89.42 
ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 น้ำหนักและสวนสูง 
ตามเกณฑ รอยละ 78.74 

ตาราง 6 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพของพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 
ดี พอใช ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
3.1 แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม 88.17 10.88 0.95 
3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น 85.18 13.56 1.26 
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

92.17 7.21 0.62 

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
5.1 ซื่อสัตยสุจริต 91.05 8.62 0.33 
5.2 มีความเมตตากรุณามีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน 92.36 7.12 0.52 
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 91.97 7.61 0.42 
5.4 มีความรับผิดชอบ 86.12 12.41 1.47 

 



๒๘ 

 

จากตาราง 6 พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้อยูในระดับดี 
ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน  มีรอยละของพัฒนาการ
ระดับดีสูงสุด รอยละ 92.36 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว รอยละ 92.17 และตัวบงชี ้5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น รอยละ 91.97  
ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุดคือ ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
และผูอื่นรอยละ 85.18 

ตาราง 7 รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพของพัฒนาการดานสังคม รายตัวบงชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 93.86 5.91 0.23 
6.2 มีวินัยในตนเอง 90.15 8.97 0.88 
6.3 ประหยัดและพอเพียง 86.18 13.17 0.65 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 91.90 7.32 0.78 
7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย 88.01 11.76 0.23 
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 90.46 8.66 0.88 
8.2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 89.09 10.13 0.78 
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 81.19 17.05 1.76 

จากตาราง 7 พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานสังคมรายตัวบงชี ้อยู ในระดับดี 
ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที ่ 6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีรอยละของพัฒนาการ 
ระดับดีสูงสุด รอยละ 93.86  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 
91.90 และตัวบงชี ้ท ี ่ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล รอยละ 90.46 
ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้ที่ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม รอยละ 81.19 
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ตาราง 8  รอยละนักเรียนตามระดับคุณภาพของพัฒนาการดานสติปญญา รายตัวบงชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
รอยละนักเรียนตามลำดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
9.1 สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ 78.73 19.18 2.09 
9.2 อาน เขียนภาพและสัญลักษณได  83.47 14.36 2.17 
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 79.84 18.49 1.67 
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 74.94 23.20 1.86 
10.3 มีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ 77.65 20.37 1.98 
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค 79.32 19.18 1.50 
11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
อยางสรางสรรค 

84.61 13.95 1.44 

 มาตรฐานที่12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 
12.1 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 85.01 13.62 1.37 
12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู 85.30 12.90 1.80 

จากตาราง 8 พบวา ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานสติปญญารายตัวบงชี้อยูในระดับดี 
ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู รอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด 
รอยละ 85.30 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 12.1 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู รอยละ 85.01 และตัวบงชี้ 
ที่ 11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอยางสรางสรรค รอยละ 84.61 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ 
ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีตำ่สุด คือ ตัวบงชี้ที่ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
รอยละ 74.94 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงคเพื ่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที ่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการรวบรวมขอมูลจากนักเรียน จำนวน 3,061 คน จำนวน 240 โรงเรียน 
สำหรับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย คูมือดำเนินงานประเมินพัฒนการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และคูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในปการศึกษา 2563 จากผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินพัฒนาการ   
ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 มีขอสรุป ผลการประเมินพัฒนาการ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

   1. ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมทุกดาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการอยูในระดับดีสูงสุด คิดเปนรอยละ 86.95 สวนที่เหลืออยูในระดับพอใช รอยละ 12.05  
และระดับปรับปรุง รอยละ 1.00 เมื่อจำแนกตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 89.65 รองลงมาคือ พัฒนาการ
ดานสังคม รอยละ 89.35 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 89.21 และพัฒนาการดานสติปญญา รอยละ 
77.59 ตามลำดับ 

   2. ผลการประเมินพัฒนาการ จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 

       2.1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน นักเรียนสวนใหญในโรงเรียนทุกขนาด มีพัฒนาการอยูในระดับดี 
ทุกดาน โดยนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญมีรอยละพัฒนาการระดับดีดานรางกายสูงสุด รองลงมาคือ    
ดานสังคม ดานอารมณ จิตใจ และดานสติปญญา ตามลำดับ และโรงเรียนขนาดกลางมีรอยละพัฒนาการ
ระดับดีดานรางกายสูงสุด รองลงมาคือดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ตามลำดับ       
สวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีรอยละพัฒนาการระดับดีดานอารมณ จิตใจ สูงสุด รองลงมา คือ      
ดานสังคม ดานรางกาย และดานสติปญญา ตามลำดับ  
    นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 92.22 
รองลงมาคือพัฒนาการดานสังคม รอยละ 91.81 พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 84.56 และพัฒนาการ
ดานสติปญญา รอยละ 76.40 ตามลำดับ 
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      นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง มีพัฒนาการดานรางกาย ในระดับดีสูงสุด รอยละ 91.09 
รองลงมาคือ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รอยละ 90.44 พัฒนาการดานสังคม รอยละ 90.26 และ
พัฒนาการดานสติปญญารอยละ 80.1- ตามลำดับ 
     นักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มีพัฒนาการดานรางกายในระดับดีสูงสุด รอยละ 96.90 
รองลงมาคือพัฒนาการดานสังคม รอยละ 96.07 พัฒนาการอารมณ จิตใจ รอยละ 95.58 และ
พัฒนาการดานสติปญญา รอยละ 90.29 ตามลำดับ 

   3. ผลการประเมินพัฒนาการ จำแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 
      ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

     3.1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จำแนกตามรายมาตรฐาน ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับดี 
ทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว มีรอยละของ
พัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 92.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดี
งาม รอยละ 90.38 และมาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รอยละ 90.06 ตามลำดับ โดยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด 
คือ มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู รอยละ 77.48 มาตรฐานที่ 9  
ใชภาษาสื ่อสารไดเหมาะสมกับวัย รอยละ 81.10 และมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค รอยละ 81.96 ตามลำดับ  
    3.1.1 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานรางกาย รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานรางกาย รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี    
มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 94.91 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 1.3 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผูอื่น รอยละ 90.14 ตัวบงชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวรางกาย อยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ และ
ทรงตัวได รอยละ 89.42 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 
น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ รอยละ 78.74 
    3.1.2 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 5.2 มีความเมตตากรุณา       
มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน  มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 92.36 รองลงมาคือ ตัวบงชี้  
ที่ 4.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รอยละ 92.17 และ   
ตัวบงชี้ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น รอยละ 91.97  ตามลำดับโดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการ
ระดับดีต่ำสุดคือ ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นรอยละ 85.18 
    3.1.3 มาตรฐานคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคด านสังคม รายตัวบงชี้ นักเร ียนสวนใหญ 
มีพัฒนาการดานดานสังคม รายตัวบงชี้อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน มีรอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 93.86  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 91.90 และตัวบงชี้ที่ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
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ระหวางบุคคล รอยละ 90.46 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้   
ที ่78.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม รอยละ 81.19 
     3.1.4 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานสติปญญา รายตัวบงชี้ นักเรียนสวนใหญ      
มีพัฒนาการดานสติปญญา รายตัวบงชี้ อยูในระดับดีทุกขอ โดยตัวบงชี้ที่ 12.2 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู รอยละของพัฒนาการระดับดีสูงสุด รอยละ 85.30 รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 12.1 มีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรู รอยละ 85.01 และตัวบงชี้ที ่ 11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอยาง
สรางสรรค รอยละ 84.61 ตามลำดับ โดยตัวบงชี้ที ่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ ตัวบงชี้       
ที่ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลรอยละ 74.94 

อภิปรายผล 
  การประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 นำเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 
   1. ผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีรอยละพัฒนาการในระดับดีทุกดาน  
รอยละ 86.95 ซึ่งเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เปาหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น 2.1 เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุงเนนใหมีการพัฒนานักเรียนอยางเปนองครวม ใหมี
ความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และมีคุณลักษณะสมวัยสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค แตเมื่อพิจารณาเปนรายพัฒนาการ พบวา พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานรางกาย มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 
89.65 รอยละ 89.35 และรอยละ 89.21 แตพัฒนาการดานสติปญญามีผลการประเมินพัฒนาการ      
ที่คารอยละแตกตางจากพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานรางกาย คือ รอยละ 77.59     
ซึ่งเปนขอมูลใหโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและผูเกี่ยวของ นำไปใชกำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เพื่อใหสอดคลองอยางเปนองครวมตอไป 
   2. ผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ด ีตัวบงชี้ที่ 1.2  
มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ด ีมีผลการประเมินพัฒนาการระดับดีสูงสุด แสดงถึงโรงเรียนมีการสงเสริม กำกับ 
ติดตาม เฝาระวัง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนปฐมวัย โดยใหนักเรียนปฐมวัยไดรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนครบ 5 หมู และดื่มน้ำอยางเพียงพอไดออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ นอนหลับพักผอนในสถานที่
สะอาด มีอากาศถายเทไดดี ดังที่ กระทรวงสาธารณสุข  (2561 : 60) ไดกำหนดขอบขายใหครูผูดูแลเด็ก
ปฐมวัยควรปลูกฝงพฤติกรรมที่เสริมสรางสุขอนามัยที่ดีใหกับเด็ก โดยจัดใหเด็กไดทากิจวัตรและกิจกรรม
ตาง ๆ เหลานี้สอนใหเด็กลางมืออยางถูกวิธี กอนรับประทานอาหาร หลังเขาหองน้ำ และหลังจากเลน
กลางแจง ใหเด็กแปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ใหเด็กปดปาก ปดจมูกดวยผาหรือกระดาษ 
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ทิชชูเวลาไอ จาม แลวทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปด และลางมือดวยสบูใหสะอาด ทุกครั้ง รวมถึงการสวมหนากาก
อนามัยเวลาเจ็บปวยดวยโรค ทางเดินหายใจ จะชวยลดการแพรกระจายเชื้อใหผูอื่น  ใหเด็กขับถายในหอง
สวมที่ถูกสุขลักษณะ ใหเด็กทิ้งขยะในถังที่มีฝาปด ใหเด็กหลีกเลี่ยงการอยูและหลับนอนในที่แออัด  ไมให
เด็กไปแหลงที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย เชน ชุมชนแออัด จะชวยลดการติดเชื้อทางเดิน หายใจได อาน
หนังสือท่ีสงเสริมการเสริมสรางพฤติกรรมอนามัยกับเด็กเปนประจำ ทำใหมีผลการประเมินพัฒนาการอยูใน
ระดับที่นาพึงพอใจ อยางไรก็ตาม มาตรฐานและตัวบงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด ในภาพรวม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ตัวบงชี้ที่ 1.1 
น้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ รอยละ 7๘.๗๔ จึงเปนขอมูลที่โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
ควรรวมมือกันสงเสริมและเฝาระวังติดตามการเจริญเติบโตของนักเรียน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2562 : 142 - 143) ไดเสนอแนวทางการเฝาระวังติดตามการเจริญเติบโตของนักเรียน
ปฐมวัยเปนรายบุคคล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ (ก.พ.ป.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2562วา ควรมีการติดตามและบันทึกผลการ
เจริญเติบโตนักเรียนรายบุคคลทุก 3 เดือน โดยจุดลงบนกราฟน้ำ หนักและสวนสูงตามอายุ และแปลผล
ภาวะโภชนาการและแนวโนมการเจริญเติบโต แจงผลการเจริญเติบโต การประเมินพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนเปนรายบุคคล และใหคำแนะนำความรูดานโภชนาการที่สอดคลองกับภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนแกพอแม ผู ปกครอง และผู สอน นำผลการเจริญเติบโตมาปรับการจัดรายการอาหารให
เหมาะสมกับนักเรียนเปนรายบุคคล โดยมีแผนการดำเนินการตามมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารควรสงเสริมโรงเรียนในสังกัด กำกับ ติดตาม    
เฝาระวัง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนปฐมวัย โดยใหนักเรียนปฐมวัยไดรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนครบ 5 หมู และดื่มน้ำอยางเพียงพอไดออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ นอนหลับพักผอนในสถานที่
สะอาด มีอากาศถายเทไดด ี
   3. ผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ของนักเรียนที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน มีผลการ
ประเมินพัฒนาการระดับดีสูงสุด แสดงถึงโรงเรียนมีการจัดประสบการณที่สงเสริมคุณลักษณะตามวัย ดังที่ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 43) ไดกำหนดขอบขายการจัดกิจกรรมการพัฒนาอารมณ จิตใจและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนการใหเด็กมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาท โดยจัดกิจกรรมตาง 
ๆ ผานการเลนใหเด็กไดไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง สวนมาตรฐานและตัว
บงชี้ที่มีรอยละของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ตัวบงชี้ที่ 3.2 
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื ่น จึงควรใหความสำคัญตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหเปนผูมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นเพิ่มขึ้น ดังที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 154 - 155) 
กลาววา การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน และจัดการแกไขขอ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหนักเรียนอบอุน ปลอดภัย 
มีความมั่นคงทางอารมณ เห็นคุณคาดวยการใหความสำคัญกับนักเรียนทุกคน เมื่อทำผิดครูพรอมให
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คำแนะนำ ชวนใหเด็กคิด ยอมรับผิด พรอมจะปรับและพัฒนาตนเอง รวมถึงการใหแรงเสริมทางบวก เปน
กิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
   4. ผลการประเมินพัฒนาการดานสังคม ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบงชี้ที่ 6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีผลการประเมินพัฒนาการระดับดีสูงสุด แสดงถึงการจัดกิจกรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง
รวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนผานกิจกรรมเสริมประสบการณ การเลนตามมุม การเลนกลางแจง นักเรียนมี
พัฒนาการระดับดีต่ำสุดในมาตรฐานและตัวบงชี้เดียวกัน คือ มาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที ่ 8.3 ปฏิบัติตน
เบื้องตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียน ควรใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมให
นักเรียนปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมผานกิจกรรมประจำวัน ดังที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2561 : 3 - 22) ไดแนะนำวิธีการสงเสริมนักเรียนวัย 3 - 5 ป ไววา ควรเปดโอกาสใหเด็กไดอยูรวมกับ
ผูใหญ มีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน บาน และชุมชน  
   5. ผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 12 มีเจตคต ิ
ที ่ด ีต อการเร ียนรู  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู ได เหมาะสมกับวัย ตัวบงช ี ้ท ี ่  12.2                 
มีความสามารถในการแสวงหาความรู  มีผลการประเมินในระดับดีสูงสุด แสดงใหเห็นวาโรงเรียนจัด
ประสบการณการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนสวนใหญมีการแสวงหาความรู สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 : 41) ที่กำหนดหลักการจัดประสบการณไววา 
ควรจัดประสบการณการเลนและการเรียนรู อยางหลากหลายเนนเด็กเปนสำคัญ สนองความตองการ     
ความสนใจ และความแตกตางระหวางบ ุคคล และบริบทที ่น ักเร ียนอาศัยอย ู โดยใหความสำคัญ             
ดานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการ ใหพอแม ครอบครัว ชุมชน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนา
นักเรียน ทั้งนี้ การจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนานักเรียนเปนองครวมใน
รูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผานการเลนดวยการปฏิบัติจริงดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และประสบการณ
ตรงที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง (Active Learning) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ตามวัยของนักเรียนจึงใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ สวนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่มีรอยละ
ของพัฒนาการระดับดีต่ำสุด คือ มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู     
ตัวบงชี้ที่ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  สอดคลองผลการศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย ของจารุวรรณ  คงทวี (2551: 57-58) พบวา การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลควรเปน
กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทำโดบผานประสาทสัมผัสทั้งหา เปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กคิดคนหรือ
หาวิธีการแปลก ๆ ใหม ๆ ที่คนพบขึ้นตนเองมาทดลองใชในกิจกรรมเปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสสังเกต 
สำรวจ จำแนกเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ของวัสดุอุปกรณคนควาทดลองในแกปญหาดวยตนเอง จะเห็นไดวา
การจัดประสบการณที่สงเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเปนกิจกรรมที่ครูผูสอนและผูปกครอง
สามารถรวมมือกันในการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในดานนี้ไดอยางเหมาะสมตามวัยทั้งที่บานและ
ที่โรงเรียน 
 



๓๕ 

 

ขอเสนอแนะ 
  ขอมูลการประเมินพัฒนาการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียน ดังนี้ 

    ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  1. ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหตรงกันในการดำเนินงานและภารกิจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหโรงเรียน ในเรื่องตอไปนี้ 
      1.1 การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพ 
     1.2 การสงเสริมการเจริญเติบโต สุขอนามัย และการพัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย 
     1.3 การสงเสริมการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมตามวัย ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัย 
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
     1.4 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยไดมีความรู และเห็นความสำคัญของการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยใหความสนใจและเอาใจใสอยางจริงจัง 
     1.5 สงเสริมใหโรงเรียนนำนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยมาใช  
โดยคำนึงถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีแวดลอมเด็ก 
  2. สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในดานงบประมาณและสื่อการเรียน
การสอน  
 3. สงเสริม สนับสนุนจัดใหมีผูสอนปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรู 
  4. สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไดเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักการ 
  5. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

   ระดับโรงเรียน 
  ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหแกครูปฐมวัย ผูปกครองและผูเกี่ยวของในเรื่อง
ตอไปนี้ 
  1. การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพโดยเนนการบูรณาการ
การเรียนรู 
  2. การสงเสริมสุขอนามัยของเด็ก ไดแก การรักษาความสะอาดมือและเล็บมือ เทาและเล็บเทา 
ปาก ลิ้น ฟน การลางมือหลังจากการใชหองน้ำ หองสวม เปนตน 
  3. สงเสริมการฝกทักษะการสื่อสาร การคิดและการแสวงหาความรู การพัฒนาความคิดรวบยอด 
คิดเชิงเหตุผล สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลำดับเหตุการณ แกปญหา และมิติสัมพันธ
อยางตอเนื่อง 
  4. การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค ควรใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว โดยใชกิจกรรมสรางสรรคและ
ดนตรีเปนสื่อใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนการ ใหประดิษฐสิ่งตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของเด็ก 



๓๖ 

 

  5. การใหโอกาสเด็กไดเลน ทำงานรวมกันเปนกลุม โดยเนนใหมีการวางแผน เลือก ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ 
  6. การประเมินพัฒนาการเด็ก ควรดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนนำผลการ
ประเมินมาใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ พัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน 
  7. สงเสริมใหพอแม ผูปกครองมีสวนรวมในการเฝาระวังภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการ 
เกินเกณฑ 

   ระดับชั้นเรียน 
 1.ครูผูสอนควรนำขอมูลไปใชในการพัฒนาเด็กระดับชั้นเรียน  พัฒนาเด็กเปนรายบุคคล ราย
มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และนำขอมูลไปใชในการวิจัยในชั้นเรียน 

๒. ครูควรนำผลการประเมินไปออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูหรือแสวงหานวัตกรรม 
ใหม ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพเด็ก โดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค และออกแบบการประเมิน
พัฒนาการโดยใชวิธีการหลากหลาย ใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ และเนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และฝกเด็กใหมีทักษะการคิดพื้นฐาน 
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ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียนในสังกัด 

 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

1 บานบุงอุทัย 8 98.63 94.17 99.63 85.43 94.47 
2 บานสมปอยรอดนุกูล 17 99.26 99.80 98.94 99.40 99.35 
3 บานทาไค 13 95.46 91.27 95.80 82.53 91.27 
4 บานโนนศร ี 6 96.94 98.89 99.50 96.87 98.05 
5 คำสายทองวิทยา 3 77.78 73.33 81.78 66.67 74.89 
6 บานกุดโงง 10 98.17 96.33 95.77 90.63 95.23 
7 บานดานคำ 3 100 96.67 100 93.00 97.42 
8 นาคำนอยวิทยา 12 86.44 84.17 83.83 83.43 84.47 
9 เมืองใหม 22 99 99.85 99.86 98.00 99.18 

10 บานศูนยไหม 9 92.93 91.10 91.23 84.27 89.88 
11 บานนาโปนอย 8 95.83 97.50 100 90.63 95.99 
12 มุกดาลยั 95 98.55 98.53 98.73 96.97 98.20 

13 
บานนาโปใหญ 
โคกสุวรรณ 

6 100 100 100 95.83 98.96 

14 อนุบาลมุกดาหาร 120 99.29 98.50 98.63 96.57 98.25 
15 ชุมชนศรีบุญเรือง 13 95.13 93.73 95.33 90.23 93.61 

16 
คำอาฮวน 
ศรีสรุาษฎรวิทยา 

12 97.25 98.10 99.00 98.10 98.11 

17 บานคำเขือง 4 90.75 92.50 94.75 89.08 91.77 
18 บานคำเม็ก 3 82.78 78.89 82.89 72.89 79.36 
19 บานโคงสำราญ 12 93.89 89.80 87.13 87.17 89.50 
20 บานดงมัน 8 99.08 99.17 96.25 93.33 96.96 

21 
บานโนนสะอาด
ราษฎรบำรุง 

17 87.11 88.89 90.40 84.73 87.78 

22 บานพรานอน 13 100 99.58 95.03 96.11 97.68 
23 บานเหลาคราม 6 97.71 97.93 99.43 93.63 97.18 
24 บานเหมืองบา 3 86.08 91.67 93.17 87.00 89.48 
25 บานดงเย็น 10 98.95 99.53 98.13 96.63 98.31 
26 บานโคกขามเลียน 3 90.88 99.40 99.10 97.93 96.83 

27 
นราธิป-พรอยสุพณิ 
บานโคกตะแบง 

12 94.26 91.10 74.40 85.90 86.42 

28 บานปงโพน 22 95.97 93.93 98.64 92.60 95.29 
29 บานโพนสวาง 12 97.56 98.33 99.25 96.00 97.79 
30 บานสามขัว 17 92.67 94.90 95.90 95.33 94.70 
31 บานหนองแคนนาจาน 19 99.67 98.23 97.13 94.63 97.42 



๔๐ 

 

 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียนในสังกัด 
 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

32 บานกุดแข 18 97.67 99.81 98.50 92.83 97.20 
33 บานกุดแขใต 2 100 100 100 94.83 98.71 
34 บานดงยางนันทวัน 13 99.33 99.73 100 96.63 98.92 
35 บานปงเปอย 16 96.53 99.17 98.88 95.57 97.54 
36 บานนาโด 4 95.42 98.33 97.00 89.17 94.98 
37 แกงนาบอนพิทยาสรรค 20 93.33 94.67 97.97 93.33 94.83 
38 ชุมชนนาโสก 28 99.73 99.76 100 99.11 99.65 
39 บานหนองน้ำเตา 15 99.27 100 100 100 99.82 
40 บานนาหัวภ ู 5 96.33 96.00 98.80 96.27 96.85 
41 บานเหลาปาเปด 16 99.77 98.13 97.93 96.10 97.98 
42 บานนาถอน 12 94.77 85.57 78.53 72.93 82.95 
43 บานนาโสกนอย 6 96.33 96.67 94.93 96.53 96.12 
44 ชุมชนโพนทราย 13 99.43 99.50 99.54 98.40 99.22 
45 บานมวงหัก 2 100 96.67 100 98.00 98.67 
46 บานหนองหญาไซย 18 99.17 99.63 99.50 98.50 99.20 
47 คำฮีเบญจวิทย 17 97.33 98.53 98.30 97.33 97.87 
48 บานแกนเตา 3 98.17 96.67 97.00 96.83 97.17 
49 บานนาดี 2 4 99.08 99.17 96.20 93.33 96.95 
50 บานสงเปอยเหนือ 29 100 100 97.90 92.80 97.68 
51 หวยยางจอมมณ ี 7 91.57 86.20 97.40 78.27 88.36 
52 บานไร 3 96.33 98.89 96.00 94.56 96.45 
53 บานดงมอน 16 98.60 98.97 100 98.83 99.10 
54 บานปาหวาย 19 100 99.81 100 99.87 99.92 
55 บานพังคอง 11 95.97 96.06 97.53 93.37 95.73 
56 บานสงเปอย 25 89.30 91.33 95.77 74.10 87.63 
57 บานหนองบัว 8 98.63 99.58 97.73 95.83 97.94 
58 บานหนองแวง 18 96.10 97.97 98.13 96.30 97.13 
59 บานโคก 1 9 97.50 99.63 97.00 94.90 97.26 
60 บานคำผึ้ง 5 100 96.00 96.97 96.27 97.31 
61 บานจอมมณีใต 14 75.93 76.67 75.53 64.30 73.11 
62 ไตรมิตรวิทยาคม 16 97.23 98.53 98.30 98.57 98.16 
63 บานโนนตูม 1 96.33 100 100 98.00 98.58 
64 บานผึ่งแดด 11 95.30 93.00 93.67 87.07 92.26 
65 บานหนองไผ 2 100 100 97.00 100 99.25 



๔๑ 

 

 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

66 
บานสามขามิตรภาพ
ที ่3 

37 98.50 97.57 97.87 96.83 97.69 

67 
แกงโนนคำ 
ประชาสรรค 

16 100 100 100 100 100.00 

68 บานคำปาหลาย 24 98.60 99.03 99.63 97.83 98.77 
69 บานนาคำนอย 2 9 100 100 100 100 100.00 
70 บานนาตะแบง 1 14 87.30 73.80 75.33 67.87 76.08 
71 บานนาสองหอง 5 100 100 100 91.27 97.82 

72 
บานนาเสือ 
หลายหนองยอ 

18 92.80 93.33 94.77 89.13 92.51 

73 
บานคำผักหนอก 
สงเปอย 

16 87.73 85.83 88.43 84.00 86.50 

74 บานดอนมวย 9 95.90 96.30 96.63 93.30 95.53 
75 บานหนองแอก 14 100 100 100 100 100.00 
76 ชุมชนบางทรายใหญ 12 90.73 87.77 91.93 82.47 88.23 

77 
บานหนองหอย 
ปาหวาย 

14 97.37 98.33 97.83 97.03 97.64 

78 ชุมชนบานคำชะอ ี 15 99.50 99.78 99.60 96.40 98.82 
79 บานกกไฮโนนน้ำคำ 3 98.78 97.78 95.00 89.00 95.14 
80 บานแกงชางเนียม 3 95.11 100 99.00 94.44 97.14 
81 บานนาปุง 3 88.89 87.78 91.89 82.00 87.64 
82 บานโนนสวาง 1 7 96.86 96.19 99.14 94.03 96.56 
83 บานหนองกะปาด 5 92.60 94.00 92.73 90.40 92.43 

84 
วัดหลวงปูจาม มหา 
ปฺุโญ บานหวยทราย 
"ราษฎรประสงค" 

12 100 98.73 100 95.83 98.64 

85 บานกลาง 6 97.56 98.33 97 94.80 96.92 
86 คำบกราษฎรนุกูล 4 100 100 100 100 100.00 
87 บานบาก 1 3 100 100 100 99.33 99.83 
88 บานหวยลำโมง 2 100 100 100 100 100.00 

89 
บานน้ำเที่ยง วันครู 
2501 

35 94.30 98.57 96.63 97.10 96.65 

90 
บานหนองเอี่ยนดง 
'ราษฎรสงเคราะห' 

18 100 100 100 97.23 99.31 

91 บานโนนสังขศร ี 21 98.57 96.67 97.10 97.43 97.44 



๔๒ 

 

 

 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

92 บานซง 14 92.87 98.10 93.50 92.27 94.19 
93 บานมวง 15 94.07 98.00 100 95.83 96.98 
94 บานแมด 9 100 99.26 99.67 96.53 98.87 
95 บานเหลา 18 97.93 99.44 99.67 94.57 97.90 
96 บานโคกสวาง 2 8 86.10 80.43 76.13 77.10 79.94 
97 บานหนองไฮ 5 99.27 99.33 100 89.17 96.94 
98 บานเหลาสรางถอ 16 98.83 99.79 100 97.93 99.14 

99 
บานคอ "บานคอ 
วิทยาคาร" 

9 94.23 90.00 91.57 92.37 92.04 

100 บานโคก 2 8 100 100 100 99.75 99.94 
101 บานดงยาง 1 9 85.53 95.20 89.90 83.33 88.49 

102 
ไทยรัฐวิทยา 11 
(บานแข) 

9 93 91.47 95.97 89.13 92.39 

103 
บานหนองสระพัง
ทอง 

2 100 100 100 100 100.00 

104 บานดอนปาแคน 5 100 98.00 100 95.83 98.46 
105 บานตูมหวาน 7 100 99.05 100 98.81 99.47 
106 บานแฝก 11 90.57 92.67 88.43 86.37 89.51 
107 บานโพนงาม 16 98.83 99.17 99.23 99.10 99.08 
108 บานนาหลวง 1 3 98.78 95.56 99.00 99.33 98.17 
109 บานหนองบง 15 96.30 97.77 98.40 92.10 96.14 
110 บานหนองเอี่ยน 16 96.07 98.77 99.07 97.40 97.83 
111 บานชะโนด 2 42 98.77 98.97 99.13 98.40 98.82 
112 บานหนองยาง 21 98.60 97.30 99.86 90.57 96.58 
113 บานยอมพัฒนา 10 96.67 95.33 95.17 88.33 93.88 
114 บานโสก 15 99.00 100 100 97.10 99.03 
115 บานเปยด 8 98.13 97.10 99.63 95.08 97.49 
116 บานโพนแดง 19 98.63 99.13 100 99.68 99.36 
117 บานดงหลวง 23 91.47 92.90 93.80 87.87 91.51 
118 บานโพนไฮ 11 92.93 88.17 94.20 87.70 90.75 
119 บานกานเหลืองดง 18 95.90 96.87 94.10 88.67 93.89 
120 รมเกลา 18 99.37 100 99.67 100 99.76 
121 ชุมชนบานหนองบัว 10 97.03 98.33 98.17 96.03 97.39 



๔๓ 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

122 บานน้ำบอดง 3 100 100 100 100 100.00 
123 บานเหลาดง 15 98.53 94.23 93.37 88.60 93.68 
124 บานหนองหนาว 7 100 100 100 100 100.00 
125 บานกกตูม 14 98.03 98.10 98.27 95.70 97.53 
126 บานแกงนาง 21 97.17 97.47 96.53 91.07 95.56 
127 บานขัวสูง 6 99.39 98.90 100 94.43 98.18 
128 บานนาหินกอง 19 90.43 88.23 90.43 78.30 86.85 
129 บานปากชอง 1 100 100 100 89.67 97.42 
130 บานสานแว 25 93.63 98.53 97.83 92.33 95.58 
131 หมูบานปาไม 5 100 100 100 100 100.00 
132 บานติ้วราษฎรอุทิศ 12 79 93.33 89.40 88.70 87.61 
133 บานนาหลัก 8 93.07 80.00 76.90 72.67 80.66 
134 บานฝงแดง 13 99.72 99.74 100 98.72 99.55 
135 บานมะนาว 12 99.37 99.44 99.50 98.28 99.15 
136 บานหนองคอง 20 92.40 92.83 87.27 85.20 89.43 

137 
พระราชทาน 
บานหนองหม ู

6 96.90 95.56 100 81.60 93.52 

138 หวยตาเปอะ 36 99.07 98.23 99.17 96.83 98.33 
139 ชุมชนดอนตาล 37 90.90 96.03 97.13 91.60 93.92 
140 บานนามวง 4 100 100 96.25 98.00 98.56 
141 บานโพนสวาง 20 94.27 93.33 95.60 89.90 93.28 
142 บานหวยกอก 2 9 93.00 94.80 95.97 88.20 92.99 
143 นาสะเม็งวิทยา 31 95.70 94.83 90.00 85.83 91.59 
144 บานโคกพัฒนา 16 94.20 98.13 100 96.10 97.11 
145 บานนาสะโน 19 98.13 97.07 91.07 92.70 94.74 

146 
นาหวาประชา
สรรค 

11 97.30 99.40 98.33 95.07 97.53 

147 บานหนองกระยัง 6 93.28 97.78 99.00 93.77 95.96 

148 
บานภูผาหอม
พัฒนา 

11 97.63 98.18 99.45 96.60 97.97 

149 บานแกง 2 11 96.00 92.43 89.27 83.53 90.31 
150 บานคำดู 12 94.13 98.07 98.23 84.53 93.74 
151 บานดง 6 98.78 100 99.00 96.89 98.67 
152 บานนาคำนอย 1 7 96.33 96.67 97.43 94.33 96.19 
153 บานภูวง 4 100 100 96.25 96.50 98.19 



๔๔ 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

154 ชุมชนโพธิ์ไทร 10 97.77 99.30 97.27 93.97 97.08 
155 บานนาโพธ์ิ 16 92.83 98.96 100 87.37 94.79 
156 บานโคกหนองหลม 4 98.17 98.33 100 92.17 97.17 
157 บานเหลาหม ี 19 93.97 97.53 95.70 89.80 94.25 
158 บานโคกสวาง1 11 94.27 85.77 86.23 78.97 86.31 
159 บานทาหวยคำ 11 95.97 100 96.13 99.23 97.83 
160 บานนายอ 13 94.60 85.40 89.97 82.70 88.17 
161 บานปาพยอม 3 89.00 92.22 94.00 89.00 91.06 
162 สยามกลการ4 24 97.53 97.77 99.75 95.67 97.68 
163 บานภูลอม 11 96.63 99.39 100 100 99.01 
164 บานหนองบอน 13 100 100 100 100 100.00 
165 บานบาก 2 30 92.07 91.23 87.17 83.33 88.45 
166 บานนายาง 8 95.37 100 98.88 98.97 98.31 
167 ปาไรปาชาดวิทยา 19 95.50 94.49 96.65 94.97 95.40 
168 บานหวยทราย2 11 95.63 96.97 99.18 95.47 96.81 
169 บานหนองเม็ก 7 97.90 97.63 95.67 92.87 96.02 
170 บานนาทาม 27 97.27 95.80 89.90 78.63 90.40 
171 บานนาปง 17 83.00 75.70 77.90 77.33 78.48 
172 บานนามน 6 99.39 98.89 97.00 93.07 97.09 
173 บานโนนสวาท 17 94.57 98.43 98.57 92.77 96.09 
174 บานนาอุดม 19 99.77 99.41 98.77 97.17 98.78 
175 บานขอนแกน 17 99.57 98.27 99.88 94.50 98.06 
176 บานคำไหล 25 94.17 89.03 91.77 85.43 90.10 

177 
คณะเทศบาลนคร
กรุงเทพ ๓ 

7 97.53 92.50 96.73 87.83 93.65 

178 บานปาเตย 22 98.5 99.70 99.43 97.17 98.70 
179 บานโนนเกษม 7 100 100 100 100 100.00 
180 บานภูแผงมา 13 99.70 99.23 99.77 98.07 99.19 
181 ชุมชนบานมวงไข 7 92.07 91.43 84.83 75.00 85.83 
182 บานคำสรอย 22 99.50 99.55 99.45 96.87 98.84 
183 บานดานมน 2 100 100 100 100 100.00 
184 บานหวยกอก 1 5 98.78 100 100 99.33 99.53 

185 
เตรียมทหาร 
รุนที ่13 อนุสรณ 

9 97.15 91.10 94.27 86.80 92.33 

186 บานนากอก 4 93.58 95.00 87.83 93.83 92.56 



๔๕ 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

187 น้ำเที่ยง 2 4 95.42 95.83 90.17 93.33 93.69 
188 บานนาสองเหมือง 12 84.87 80.57 80.57 80.56 81.64 
189 ปงแดงวิทยาคม 10 100 98.33 99.40 98.43 99.04 

190 
บานเหลาหลวง
เตาถาน 

14 94.97 97.13 95.03 89.13 94.07 

191 บานโนนสะอาด2 3 89.00 87.78 86.89 77.78 85.36 
192 หนองขาประชาอุทิศ 15 86.90 92.67 88.90 82.10 87.64 
193 บานหนองแวงใหญ 10 99.63 100 100 97.93 99.39 
194 คำแฮดประชาสรรค 11 97.97 97.57 95.33 94.88 96.44 
195 บานนาหลวง 2 5 100 98.00 96.40 92.10 96.63 
196 บานบะ 10 98.13 96.67 98.20 92.30 96.33 
197 บานปาแดง 6 94.50 92.77 91.44 84.03 90.69 
198 บานหนองสระพัง 6 100 98.89 100 90.97 97.47 
199 บานอุมไผ 4 100 100 100 89.67 97.42 

200 
ชุมชนบานหนอง 
แวงนอย 

8 93.54 98.33 97.75 95.07 96.17 

201 บานคำบง 1 53 94.40 94.77 99.83 84.93 93.48 
202 บำรุงพงศอุปถัมภ 30 91.47 91.23 89.20 90.00 90.48 

203 
ชุมชนบานหนอง
แวงนอย สาขา
หนองลำดวน 

7 89.93 92.87 97.00 95.83 93.91 

204 บานคำนางโอก 15 94.57 93.77 92.60 88.33 92.32 
205 บานหนองนกเขียน 13 88.90 95.63 98.60 92.00 93.78 
206 บานนิคมรมเกลา 5 100 98.67 100 96.67 98.84 
207 บานคำพี ้ 5 96.33 98.00 95.20 96.67 96.55 
208 บานเปาปาแสด 15 92.60 79.57 71.93 78.60 80.68 
209 บานภ ู 2 100 100 100 100 100.00 
210 บานวังไฮ 11 92.27 98.18 97.55 93.00 95.25 
211 บานนาตะแบง 2 5 100 100 100 100 100.00 
212 บานบุง 0 0 0 0 0 0 
213 บานโคกกลาง 5 100 100 98.80 99.20 99.50 
214 บานแวง 6 100 98.89 99.40 95.89 98.55 
215 บานโคกหินกอง 7 94.70 89.53 95.23 86.60 91.52 
216 บานหลุบปง 7 84.13 97.63 93.07 96.13 92.74 
217 บานเหลานอย 3 97.56 94.44 94.00 86.11 93.03 

 



๔๖ 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปการศึกษา 2563 จำแนกแตละโรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

รอยละของผลการประเมินพัฒนาการ แยกแตละดาน รอยละของ 
ผลการประเมิน 

ทั้ง 4 ดาน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดานสังคม 
ดาน

สติปญญา 

218 บานโนนยาง 10 99.63 99.67 97.87 95.20 98.09 
219 บานคำพอก 1 14 99.47 98.33 98.27 95.83 97.98 
220 บานง้ิว 17 96.30 97.63 95.53 94.73 96.05 
221 บานวังนอง 6 89.50 96.67 94.93 90.27 92.84 
222 บานหนองโอใหญ 16 98.37 98.77 98.50 93.05 97.17 
223 บานนาหนองแคน 3 91.33 93.33 98.00 86.78 92.36 
224 ชุมชนเมืองหนองสูง 23 99.37 99.00 99.35 97.83 98.89 
225 บานคันแท 1 100 100 100 100 100.00 
226 เมืองพาลุกากรภูม ิ 7 88.33 90.47 94.37 80.97 88.54 
227 บานชะโนด 1 9 100 98.52 97.63 94.90 97.76 

228 
สมเด็จพระศร ี
นครินทราบรมราช
ชนน ี84พรรษา 

16 99.07 98.97 99.81 95.17 98.26 

229 บานขามปอม 16 97.47 97.10 98.30 93.87 96.69 
230 บานทรายทอง 17 98.60 98.97 98.87 96.37 98.20 

231 
ชุมชนบาน 
บางทรายนอย 

2 100 100 100 97.00 
99.25 

232 บานสองคอน 23 99.84 99.71 98.93 96.93 98.85 
233 บานปงขาม 5 87.47 80.67 84.27 81.67 83.52 

234 
บานนาขามปอม
วิทยาคม 

6 98.17 98.89 90.50 97.57 96.28 

235 บานนาดีโคกสวาท 9 100 100 100 100 100.00 
236 บานหวานใหญ 22 98.83 98.80 99.73 94.60 97.99 

237 
บานหนองผือ 
ดอนมวง 

11 89.23 81.83 74.93 68.37 78.59 

238 บานหวานนอย 3 98.78 98.87 100 93.78 97.86 

239 
บานนาแพง 
โคกน้ำสราง 

18 96.70 97.23 98.13 92.23 96.07 

240 บานโนนสวาง 2 2 96.17 83.33 83.33 83.33 86.54 
 
 



๔๗ 

 

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว 816              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             ถนนวิวิธสุรการ  จงัหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐ 

                            2 มีนาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง   การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓  

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ไฟลเอกสารชุดกิจกรรม     จำนวน ๑ ชุด 
  ๒. ไฟลเอกสารคูมือการบันทึกขอมูล    จำนวน ๑ ชุด 
  ๓. ไฟลโปรแกรมบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการ   จำนวน ๑ ชุด 
  ๔. ปฏิทินและกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   จำนวน ๑ ชุด 

          ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดใหสถานศึกษาตองดำเนินการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยไดพัฒนาเครื่องมือสำหรับใชในการประเมินพัฒนาการขึ้น 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย   
ในการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ในวันที่ ๔,๖,๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ตามปฏิทินและกำหนดการที่สงมาดวย ๔ จึงขอใหโรงเรียนแจงครูปฐมวัยโรงเรียนละ ๑ คน         
ที่รับผิดชอบสอน ชั้นอนุบาลปที่ ๓ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตามรุนที่กำหนด ณ หองประชุมคุรุมุกดา 
ทั้งนี้ ขอใหครูปฐมวัยที่เขารวมประชุมดาวนโหลดและเตรียมเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ - ๒ เขารวม
ประชุมดวย 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 
              (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 

                ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
โทร.  ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒  ตอ  ๒๕ 
โทร.  ๐ ๘๙๒๗ ๙๑๓๗๕ ศน.กิ่งแกว  ภูทองเงิน 
 



๔๘ 

 

กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2563 
วันที่ 4,6,9 มีนาคม 2564 

ณ หองประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
วันที่  4,6.9 มีนาคม 2564 
เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน /ตอบแบบสำรวจ 
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ โดย นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ 
    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เวลา 09.30 – 10.30 น. - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
    - นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 

- การดำเนินการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2563 
      (ศน.พิทักษชาติ  สุวรรณไตรย) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 10.45 – 11.15 น. คูมือประกอบการฝกเพื่อเพิ่มระดับสติปญญาเด็กอายุ 2 – 15 ป  

(ศน.พิมสุภางค  นามบุตร) 
เวลา 11.15 – 12.00 น. แนวทางการดำเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  

  ปการศึกษา 2563 (ศน.กิ่งแกว ภูทองเงิน) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 13.30 น. การดำเนินงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (ศน.กิ่งแกว ภูทองเงิน) 
เวลา 13.30 – 14.30 น. ชุดกิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ชุดที่ 1,2,3 พรอมฝกปฏิบัต ิ

(ศน.พิทักษชาติ  สุวรรณไตรย) 
ชุดกิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ชุดที่ 4,5 พรอมฝกปฏิบัติ 
(ศน.พิมสุภางค  นามบุตร, ศน.จีรศักดิ์  ยาโน) 

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.45 – 15.30 น. -ชุดกิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ชุดที่ 6,7 พรอมฝกปฏิบัติ 

(ศน.ปญญาพร  ธิพรพันธ, ศน.จีรศักดิ์  ยาโน) 
เวลา 15.30 – 16.00 น. การบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Excel  

(ศน.ปญญาพร  ธิพรพันธ, ศน.จีรศักดิ์  ยาโน) 
เวลา 16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู /ปดการประชุม 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
รุนที่ 1 โรงเรียนในอำเภอเมือง  เขารวมประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2564 
รุนที่ 2 โรงเรียนในอำเภอหนองสูง คำชะอี ดงหลวง  เขารวมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2564 
รุนที่ 3 โรงเรียนในอำเภอดอนตาล หวานใหญ นิคมคำสรอย  เขารวมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2564 

 
 



๔๙ 

 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที่ ๕๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

............................................................  

 ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดทำโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ 

การเรียนการสอนปฐมวัย ไดกำหนดกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาว คือ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่

จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการประเมินมาใชในการ

วางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหนวยงานที่

เกี่ยวของไดนำไปใชประโยชนในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ในการนี้สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดพัฒนาเกณฑและเครื ่องมือเพื ่อใชในการดำเนินการประเมิน

พัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้น 

   เพื่อใหการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยเปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได

แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามคูมือประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และชุดกิจกรรมการจัดประสบการณสำหรับประเมินพัฒนาการ จำนวน ๗ ชุด  

ดังตอไปนี ้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

    ๑.๑ นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ     ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 

    ๑.๒ นายณรงค  โลหคำ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       รองประธานกรรมการ 

    ๑.๓ นายประภาส  ไชยม ี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       กรรมการ 

    ๑.๔ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       กรรมการ 

    ๑.๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา     เจาหนาที่บริหารการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร       กรรมการ 

 



๕๐ 

 

    ๑.๖ นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 

    ๑.๗ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน     ศึกษานิเทศก       กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๘ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๑.๙ นางพิมสุภางค  นามบุตร     ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๑.๑๐ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ    ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่  วางแผนการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก สนับสนุน ชวยเหลือและแกปญหาอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึน เพื่อใหการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

    ๒.๑ นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุมนิเทศฯ        ประธานกรรมการ 

    ๒.๒ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก        รองประธานกรรมการ 

    ๒.๓ นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๔ นางกรรณิการ  บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๕ นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๖ นางฉวีวรรณ  มีสต ิ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๗ นางศิริกาญจนารัตน  พละศึก ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๘ นายคมกริช  ไชยทองศร ี  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๙ นางเณริศรา  วองไว  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๑๐ นางทองพูล  งามขำ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๑๑ นายอดิศร  กอนคำ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ 

    ๒.๑๒ นายจีรศักดิ์  ยาโน  ศึกษานิเทศก               กรรมการ 

    ๒.๑๓ นายชยา  ภาคภูมิ  ศึกษานิเทศก        กรรมการ    

    ๒.๑๔ นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข ศึกษานิเทศก        กรรมการ   

    ๒.๑๕ นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก        กรรมการ    

    ๒.๑๖ นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก        กรรมการ   

    ๒.๑๗ นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร ศึกษานิเทศก        กรรมการ   

    ๒.๑๘ นางพิมสุภางค  นามบุตร  ศึกษานิเทศก     กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๑๙ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๒.๒๐ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ ศึกษานิเทศก     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๒.๒๑ นางปาริชาติ  พันพ่ัว  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๕๑ 

 

มีหนาที ่ วางแผน ออกแบบการจัดสถานที่ เตรียมสื่อ อุปกรณในการประกอบการประชุม จัดเตรียมบัญชี

ลงเวลาและกำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมรวมกับคณะวิทยากร 

3. คณะวิทยากร 

   ๓.๑ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร 

   ๓.๒ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร 

   ๓.๓ นางพิมสุภางค  นามบุตร  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร 

   ๓.๔ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร 

   ๓.๕ นายจีรศักดิ์  ยาโน   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร 

มีหนาที่ จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการจัดกิจกรรม จัดหาและเตรียมสื่อ อุปกรณ พรอมทั้งบรรยายให

ความรู ชี้แนะในการดำเนินการจัดกิจกรรม กำกับ ติดตาม คอยชวยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานของผูเขา

รับการประชุมเพื่อใหเกิดทักษะ มีความรูความเขาใจและสามารถนำกิจกรรมลงสูชั้นเรียนไดเปนอยางดี  

๔. คณะกรรมการรวบรวมสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลและรายงานผล 

   ๔.๑ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 

   ๔.๒ นายพิทักษชาติ สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก   กรรมการ 

   ๔.๓ นางพิมสุภางค นามบุตร  ศึกษานิเทศก   กรรมการ 

   ๔.๔ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ ศึกษานิเทศก   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลผลการประเมินและรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ตามโปรแกรม Excel ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

๕. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ

   ๕.๑ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

   ๕.๒ นายสายันต  ผาดโผน  ผล.กลุมการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 

   ๕.๓ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 

   ๕.๔ นางดวงฤดี  เผาภูไทย  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ     กรรมการและ 

เลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทำเอกสารประประกอบการเบิกเงินงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงาน โดยให

สามารถเบิกจายไดทันตามกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 ขอใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคำสั่ง ดวยความวิริยะอุตสาหะ  บังเกิดผลดี 

ตอทางราชการดวยความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เกิดความบริสุทธ  ยุติธรรม อยางมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ที่ ๕๗ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

............................................................  
 ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดทำโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ 
การเรียนการสอนปฐมวัยและกำหนดกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาว คือ การประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนำผลการประเมินมาใชในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหนวยงาน            
ที่เกี่ยวของไดนำไปใชประโยชนในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ในการนี้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดพัฒนาเกณฑและเครื ่องมือเพื ่อใชในการดำเนินการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้น 
 เพื่อใหการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรยีนระดับปฐมวัยเปนไปดวยความเรียบรอยเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐       
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในโรงเรียนกลุมตัวอยางในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
     ๑.๑ นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ     ผอ.สพป.มุกดาหาร       ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายณรงค  โลหคำ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร            รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓ นายประภาส  ไชยม ี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร           กรรมการ 
     ๑.๔ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร            กรรมการ 
     ๑.๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา     เจาหนาที่บริหารการศึกษาปฏิบัติหนาที่ 

รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร           กรรมการ 
     ๑.๖ นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการ 
     ๑.๗ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน     ศึกษานิเทศก       กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๘ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     ๑.๙ นางพิมสุภางค  นามบุตร     ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     ๑.๑๐ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ    ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๕๔ 

 

มีหนาที ่  วางแผนการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก วินิจฉัย สั่งการ แกปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อใหการดำเนินการประเมินเปนไปตามวัตถุประสงคของการประเมินดวยความเที่ยงตรง ยุติธรรม 
๒. คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๗ ชุด ประกอบดวย 
   ชุดที่ ๑  โรงเรียนในอำเภอเมือง 
 ๑. นางวิหาญ  พละพร   ผอ.กลุมนิเทศฯ       ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศริิกาญจนารัตน  พละศึก  ศึกษานิเทศก       กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก       กรรมการ 
 ๔. นายชยา  ภาคภูม ิ   ศึกษานิเทศก       กรรมการ 
 ๕. นางสาวชาวดี เพียรไลย  ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  กรรมการ 
 ๖. นางพิสมัย ทองมหา   ครูโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย      กรรมการ 
 ๗. นางธารทิพย  ทองบพิตร  ครูโรงเรียนเมืองใหม      กรรมการ 
 ๘. นางสาวกวินทกาญจน หารสุโพธิ์  ครูโรงเรียนมุกดาลัย      กรรมการ 
 ๙. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม         กรรมการ 
 ๑๐.นางพิมสุภางค  นามบุตร  ศึกษานิเทศก      กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.นางสาวปญญาพร ธิพรพันธ  ศึกษานิเทศก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียน 
บานดงเย็น โรงเรียนบานสามขามิตรภาพที่ 3 โรงเรียนบานหนองหญาไซย  โรงเรียนบานผึ่งแดด (สุริยา
อุดมเวทย) และรวบรวมขอมูลสรุปสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
   ชุดที่ ๒ โรงเรียนในอำเภอคำชะอี 
 ๑. นางกรรณิการ บัณฑิตเสน           ศึกษานิเทศก       ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภควดี กลางประพันธ  ครูโรงเรียนบานแมด      กรรมการ 
 ๓. นางสุกัญญา กุลวงค   ครูโรงเรียนบานหนองบง      กรรมการ 
 ๔. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม         กรรมการ 
 ๕. นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก      กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย  ศึกษานิเทศก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง “ราษฎรสงเคราะห” โรงเรียน    
บานกลาง โรงเรียนบานหนองเอี่ยน และรวบรวมขอมูลสรุปสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห
ขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 



๕๕ 

 

   ชุดที่ ๓ โรงเรียนในอำเภอดอนตาล 
 ๑. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเณริศรา  วองไว   ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๓. นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๔. นางประภาพรรณ สกุลเดช  ครูโรงเรียนบานนายาง  กรรมการ 
 ๕. นางจุฑารัตน คำปาน   ครูโรงเรียนบานนาโพธิ์  กรรมการ 
 ๖. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม     กรรมการ 
 ๗. นางพิมสุภางค นามบุตร  ศึกษานิเทศก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา โรงเรียนบานคำดู และรวบรวมขอมูล
สรุปสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
   ชุดที่ ๔ โรงเรียนในอำเภอนิคมคำสรอย 
 ๑. นางฉวีวรรณ  มีสต ิ   ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทองพูล  งามขำ   ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๓. นางณิศากาญจน  กลางประพันธ ครูโรงเรียนบำรุงพงศอุปถัมภ กรรมการ 
 ๔. นางฐิดาภา จันปุม   ครูโรงเรียนบานขอนแกน  กรรมการ 
 ๕. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม     กรรมการ 
 ๖.นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ  ศึกษานิเทศก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนคำบง 1 โรงเรียนเตรียมทหารที่ 13 อนุสรณ และ
รวบรวมขอมูลสรุปสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมินทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอนใน
การจัดประสบการณท้ัง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณท่ีระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณตาม
ตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
ชุดที่ ๕ โรงเรียนในอำเภอดงหลวง 
 ๑. นายอดิศร  กอนคำ   ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจีรศักดิ์  ยาโน   ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๓. นายชยา  ภาคภูม ิ   ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๔. นางสองสี เชี่ยวชาญวณิช  ครูโรงเรียนบานกานเหลืองดง กรรมการ 
 ๕. นางสาวน้ำออย โคตรพรหม  ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองบัว กรรมการ 
 ๖. นางเครือวัลย  ปานอีเมง  ครู โรงเรียนบานดงหลวง  กรรมการ 
 ๗. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม     กรรมการ 
 ๘. นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย  ศึกษานิเทศก  กรรมการและเลขานุการ 



๕๖ 

 

มีหนาที ่ ๑. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานชะโนด2 ,โรงเรียนบานหนองยาง และรวบรวม
ขอมูลสรุปสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
  ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
ชุดที่ ๖ โรงเรียนในอำเภอหวานใหญ 
 ๑. นายถาวร  บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร  ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๓. นางสุภาวดี ยะสะกะ   ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรา 

                     บรมราชชนนี๘๔ พรรษา  กรรมการ 
 ๔. นางกุหลาบศิลป ทวีโคตร  ครู โรงเรียนบานโนนสวาง ๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร  ครู โรงเรียนบานหวานใหญ กรรมการ 
 ๖. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม     กรรมการ 
 ๗. นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานนาดีโคกสวาท และรวบรวมขอมูลสรุปสง
คณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
   ชุดที่ ๗ โรงเรียนในอำเภอหนองสูง 
 ๑. นายคมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก   กรรมการ 
 ๓. นางบุญธิมา อาจวิชัย   ครู โรงเรียนบานเปาปาแสด กรรมการ 
 ๔. นางอุบลลักษณ นอยทรง  ครู โรงเรียนบานวังนอง  กรรมการ 
 ๕. นางลักขณา สุวรรณพันธ  ครู โรงเรียนบานงิ้ว  กรรมการ 

๖. ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๓ ที่ถูกสุม     กรรมการ 
 ๗. นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย  ศึกษานิเทศก  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ๑.ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบานโนนยาง และรวบรวมขอมูลสรุปสงคณะกรรมการ
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. กรรมการที่เปนครูประจำชั้นที่ถูกสุมประเมิน ทำหนาที่ศึกษาชุดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอน
ในการจัดประสบการณทั้ง ๗ ชุด จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ระบุในแตละกิจกรรม และจัดประสบการณ
ตามตารางกิจกรรมประจำวันและใหขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพัฒนาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
 



๕๗ 

 

๓. คณะกรรมการรวบรวมสงคณะกรรมการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลและรายงานผล 
   ๓.๑ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก    ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ นายพิทักษชาติ สุวรรณไตรย ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
   ๓.๓ นางพิมสุภางค นามบุตร  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
   ๓.๔ นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ ศึกษานิเทศก   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่  รวบรวม ตรวจสอบขอมูลผลการประเมินและรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ตามโปรแกรม Excel ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๔. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ
   ๔.๑ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นายสายันต  ผาดโผน  ผล.กลุมการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
   ๔.๓ นางกิ่งแกว  ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก    กรรมการ 
   ๔.๔ นางดวงฤดี  เผาภูไทย  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ    กรรมการและ  

เลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทำเอกสารประประกอบการเบิกเงินงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงาน โดยให
สามารถเบิกจายไดทันตามกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
 ขอใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคำสั่ง ดวยความวิริยะอุตสาหะ  บังเกิดผลดี 
ตอทางราชการดวยความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เกิดความบริสุทธิ์  ยุติธรรม อยางมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

 
 (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

รูปภาพแสดงรองรอยการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร 

      การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

           
 
 

 



๕๙ 

 

กิจกรรม การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

              
 
 
 

            
 
 
 

                              
 

 
 
 
 



๖๐ 

 

รายชื่อคณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายณรงค  โลหคำ  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นายประภาส  ไชยม ี  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
5. นายมนตรี  ลาดนาเลา  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

คณะทำงาน 

1. นางวิหาญ  พละพร       ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. นางกิ่งแกว ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร      
3. นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
4. นางพิมสุภางค นามบุตร  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
5. นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
6. นายถาวร  บัณฑิตเสน   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร             
7. นางกรรณิการ  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
8. นางนางฉวีวรรณ  มีสติ   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร            
9. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร             
10. นางศิริกาญจนารัตน  พละศึก  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
11. นายคมกริช  ไชยทองศรี  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร             
12. นางเณริศรา  วองไว   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร              
13. นายอดิศร  กอนคำ   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
๑4. นางทองพูล  งามขำ   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
15. นายจีรศักดิ์  ยาโน   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
16. นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
17. นายชยา  ภาคภูม ิ   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
18. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
19. นางสาวนิศรา  แสงทอง  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
20. นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร    
21. นางสาวชาวดี เพียรไลย  ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร      

22. นางมะลิจันทร พงศจรูญกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร    

23. นางธารทิพย  ทองบพิตร  ครู โรงเรียนเมืองใหม      

24. นางกลิ่นแกว ระวิสิทธิ ์  ครู โรงเรียนมุกดาลัย  

25. นางสาวกวินทกาญจน หารสุโพธิ์  ครู โรงเรียนมุกดาลัย     



๖๑ 

 

26. นางพิสมัย ทองมหา   ครู โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย          

27. นางดวงตา ธงยศ    ครู โรงเรียนบานดงเย็น     

28. นางสาวณัฐชา สกุลไทย  ครู โรงเรียนบานสามขามิตรภาพท่ี 3  

29. นางสาวยุวดี บวัสอง   ครู โรงเรียนบานหนองหญาไซย    

30. นางสาวกชกร  ยืนยั่ง   ครู โรงเรียนบานผึ่งแดด (สุริยาอุดมเวทย)   

31.นางภควด ีกลางประพันธ  ครู โรงเรียนบานแมด      

32. นางสุกัญญา กุลวงค   ครู โรงเรียนบานหนองบง      

33. นางเฉลิม หวยทราย   ครู โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง “ราษฎรสงเคราะห”   

34. นางมนพัทธ  รัตนวงค  ครู โรงเรียนบานหนองเอี่ยน     

35. นายรัชตสุพล วิเศษศร ี  ครู โรงเรียนบานกลาง      

36. นางประภาพรรณ สกุลเดช  ครู โรงเรียนบานนายาง      

37. นางจุฑารัตน คำปาน   ครู โรงเรียนบานนาโพธิ ์     

38. นางนิรัชรา  สุขศร   ครู โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา     

39. นางสาวณัฐพร พิกุลศรี  ครู โรงเรียนบานคำดู      

40. นางณิศากาญจน  กลางประพันธ ครู โรงเรียนบำรุงพงศอุปถัมภ     

41. นางฐิดาภา จันปุม   ครู โรงเรียนบานขอนแกน     

42. นางสาวพวงผกา งามนัก  ครู โรงเรียนบานคำบง 1      

43. นางสาวอรพรรณ  กำริสุ  ครู โรงเรียนเตรียมทหารรุนที่ 13 อนุสรณ    

44. นางสองสี เชี่ยวชาญวณชิ  ครู โรงเรียนบานกานเหลืองดง     

45. นางสาวน้ำออย โคตรพรหม  ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองบัว     

46. นางเครือวัลย  ปานอีเมง  ครู โรงเรียนบานดงหลวง      

47. นางวิญญา. พันธสุวรรณ  ครู โรงเรียนบานชะโนด 2      

48. นางสาวรุงนภา  คำมุงคุณ  ครู โรงเรียนบานหนองยาง     

49. นางสุภาวดี ยะสะกะ   ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔ พรรษา  

50. นางกุหลาบศิลป ทวีโคตร  ครู โรงเรียนบานโนนสวาง ๒     

51. นางสาวขวัญใจ เมืองโคตร  ครู โรงเรียนบานหวานใหญ     

52. นางสาวนิตยา  อุปญ   ครู โรงเรียนบานนาดีโคกสวาท     

53. นางบุญธิมา อาจวิชัย   ครู โรงเรียนบานเปาปาแสด     

54. นางอุบลลักษณ นอยทรง  ครู โรงเรียนบานวังนอง    

55. นางลักขณา สุวรรณพันธ  ครู โรงเรียนบานงิ้ว      

56. นางโสภา นอยทรง   ครู โรงเรียนบานโนนยาง    

57. นางปาริชาติ  พันพ่ัว   เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  สพป.มุกดาหาร 



๖๒ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นางกิ่งแกว ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร      
2. นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
3. นางพิมสุภางค นามบุตร  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
4. นางสาวปญญาพร  ธิพรพันธ  ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     
 

ผูรวบรวม / เรียบเรียง /รูปเลม 

นางกิ่งแกว ภูทองเงิน   ศึกษานิเทศก  สพป.มุกดาหาร      

 

ปกหนา / ปกหลงั 

นางปญญาพร  ธิพรพันธ   ศึกษานิเทศก สพป.มุกดาหาร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


