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ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการน าเอาผลการประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ส าหรับ
เด็กอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗ ข จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม จ านวน ๓ ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข     
เด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๓ ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว จ านวน ๓ ข้อ ตัวบ่งชี้
ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ จ านวน ๓ ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เรียนรู้และสร้างสรรค์ จ านวน ๓ ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารจ านวน ๓ ข้อ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี จ านวน ๓ ข้อ มารายงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต่อไป  
 
 

      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  



ข 
สารบัญ 

  หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ที่มำและควำมส ำคัญ ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๒ 
 ควำมส ำคัญของกำรประเมิน ๒ 
 ขอบเขตของกำรประเมิน ๒ 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ ๓ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๓ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔ 
 พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ๔ 
 กำรประเมินพัฒนำกำร ๘ 
 สำระส ำคัญของมำตรฐำนมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ๑๔ 
 แผนแม่บทกฎหมำยส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ๒๑ 
 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒๓ 
บทที ่๓ วิธีด าเนินการ ๒๘ 
 กลุ่มเป้ำหมำย ๒๘ 
 ขอบเขตกำรประเมิน ๒๘ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๒๘ 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๓๑ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ๓๒ 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมมำตรฐำนสถำน

พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  ปีกำรศึกษำ 256๔ ระดับจังหวัด ตำมระบบข้อมูล
สำรสนเทศเด็กปฐมวัย ตำมมำตรฐำนชำติ 

๓๔ 

 ตอนที่ ๒ ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ แยกตำมสังกัด 

๓๗ 

 ตอนที ่๓ สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 256๔  ๔๗ 
บทที่ ๕ สรุปผลการประเมิน ๔๘ 
 สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ๔๘ 
 ข้อเสนอแนะ ๕๐ 
บรรณานุกรม ๕๑ 
ภาคผนวก ๕๓ 
  



ค 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี  

๑ แสดงแบบประเมินมำตรฐำนด้ำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัยอำยุ ๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้ำ
เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑) 

๒๙ 

๒ แสดงจ ำนวนเด็กปฐมวัย อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑) จังหวัด
กำฬสินธุ์ 

๓๓ 

๓ แสดงผลกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ ระดับจังหวัด 

๓๔ 

๔ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

๓๗ 

๕ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

๓๙ 

๖ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน  
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

๔๑ 

๗ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ สังกัดส ำนักงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 

๔๓ 

๘ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

๔๕ 

๙ แสดงผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ รำยตัวบ่งชี้ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 256๔ รวมทุกสังกัด 

๔๗ 

๑๐ แสดงสรุปผลกำรประเมนิพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ ์ปีกำรศึกษำ 256๔ ๔๗ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด น าไปใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กและ
บริบทท้องถิ่น โดยก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า “การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือ สร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 2)  

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง   
ในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผลให้เด็กปฐมวัย    
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดท ามาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา การมี
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน  ร่วมจัดท า ร่วมใช้
เป็นหลักประเมินการด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพ่ือมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการ
พัฒนาคุณภาพ โดยน าไปใช้ประเมินเพ่ือพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ ตามคู่มือมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์หรือก่อนเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ มาตรฐานด้านที่ ๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๕        
ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ และมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ๒ ช่วงอายุ คือ ๓ ก เด็กแรกเกิด 
ถึง ๒ ปี (๒ ปี๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ และ๓ ข เด็กอายุ ๓ ปีถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
256๑ : ๔) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหลักท่ีส่งเสริมการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ในระดับจังหวัด ได้ด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมิน ประสานความร่วมมือ       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
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ส าหรับบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ๔ กระทรวงหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ       
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในแต่ละปีการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด          
ได้ด าเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และรายงานในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (https://nccs.dcy.go.th) ของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      
จึงรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมระดับจังหวัด ส าหรับน าผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๓. ควำมส ำคัญของกำรประเมิน 
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกระบวนการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 
ตามคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน และจัดท ารายงาน    
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
๔. ขอบเขตกำรประเมิน 
 ๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบ
เนื้อหาในการประเมินตามคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของ
เด็กปฐมวัย อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗ ข จ านวน ๗ ตัว
บ่งชี้/๒๒ ข้อ ได้แก่  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย              จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  จ านวน ๓ ข้อ 

https://nccs.dcy.go.th/
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี จ านวน ๓ ข้อ 
 ๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา           
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)      
ทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่  
  ๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล  
  ๒. กระทรวงศึกษาธิการ :  
   - โรงเรียนอนุบาล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ได้แก่ สถานศึกษา     
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ 
   - โรงเรียนอนุบาลเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)  
   - โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
    
๕. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ หมายถึง เด็กอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)   
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย หมายถึง ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือ           
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์ ตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา      
ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ หมำยถึง มาตรฐานกลางของประเทศใช้แทน
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน     
ทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  

 มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 
  มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น  
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 

 มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
  - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ 

   - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ 
 
๖. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยต่อไป 
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บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจัดท ารายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยการน าเอาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห์ ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 ๒. การประเมินพัฒนาการ 
 ๓. สาระส าคัญของมาตรฐานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ๔. แผนแม่บทกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต         
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาการของเด็กจะมีล าดับขั้นตอนในลักษณะเดียวกันตามวัยของเด็กแต่อัตรา 
การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆ ของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้ โดยในขั้นตอนแรก ๆ 
จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาการขั้นต่อไป  
 พัฒนาการประกอบด้วย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งพัฒนาการแต่ละด้าน       
มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน รวมทั้งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว้
และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กในแต่ละด้าน อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย อธิบายว่า การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็ก มีลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถ  
ขั้นนั้นก่อน ทฤษฎีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมระบุว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพ
ของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและ ความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก         
ซึ่งจะท าให้เด็กมีความไว้วางใจในผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เคารพผู้อื่น ซึ่งเป็น พ้ืนฐานส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
อธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิ ภาวะและความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ รวมทั้ง
ค่านิยมทางสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ  
 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้ผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจเด็ก 
สามารถ อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
เฝ้าระวัง และช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กได้พัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น  
 ๑.1 ความหมายของพัฒนาการ  
  นักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “พัฒนาการ” ไว้ดังนี้  
  มาสโซเกลีย (1977, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542 : 24 - 25) กล่าวว่า “พัฒนาการ       
ของเด็ก” (Child Development) หมายถึง กระบวนการหรือล าดับขั้นตอน ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กตลอดระยะเวลา     
ที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนค าว่า“การเจริญเติบโต”(Growth) 
หมายถึง การเพ่ิมสัดส่วนในด้านปริมาณ เช่น ความสูง ขนาดของศีรษะ หรือส่วนอื่น ๆ ในร่างกายเป็นการพัฒนา 
ทางด้านปริมาณ ตัวอย่างเช่น ร่างกายของเด็กเมื่ออายุ 3 ปี จะเติบโตกว่าเมื่อเด็กอายุ 3 เดือน หรือเมื่อแรกเกิด  
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  นิตยา คชภักดี (2543 : 1) ได้ให้ความหมายว่า “พัฒนาการ”หมายถึง การเปลี่ยนแปลง      
ด้านการ ท าหน้าที่ (function) และวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งตัวบุคคล ท าให้
สามารถ ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ท าสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่  ๆ และ
ความสามารถ ในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมหรือสภาวะใหม่ในบริบทของครอบครัวและสังคม  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์  (2553 : 27) ได้ให้ความหมายว่า พัฒนาการ (Development) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้านการท าหน้าที่ (Function) 
และวุฒิภาวะ (Maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ ในด้านโครงสร้าง การจัดระเบียบส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก มีลักษณะและทิศทางที่แน่นอนสัมพันธ์กับเวลา ท าให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างดี 
มีประสิทธิภาพ ท าสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่ๆ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง  
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ผสมผสานก้าวหน้าเป็นล าดับขั้นต่อเนื่องกันไป โดยพัฒนาการ 
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (Physiological Development) ของระบบอวัยวะ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านปริมาณ (Quantitative Change) ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนเซลล์ประสาทในสมอง ขนาดของรูปร่างสูงขึ้น        
การขยายส่วนต่างๆ ของร่างกาย และการเกิด/เปลี่ยนแปลงการพัฒนาการของมนุษย์ (Human Development) 
เป็นความสามารถในการท าหน้าที่ด้านต่างๆ ดูจากพฤติกรรมและผลงานสิ่งใหม่ๆ ทางด้านคุณภาพ (Qualitative 
Change)  
  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า “พัฒนาการ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้านการท าหน้าที่และวุฒิภาวะของบุคคลทั้งโครงสร้างอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่องไปในทางท่ีดีขึ้นตลอดเวลา  
 ๑.2 หลักพัฒนาการ นิตยา คชภักดี (2543 : 5) ได้กล่าวถึงหลักพัฒนาการของมนุษย์ สรุปได้ดังนี้  
  ๑.2.1 เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปฏิสนธิ (Conception) จนเป็นผู้ใหญ่       
มีวุฒิภาวะ (maturity) และต่อไปตลอดชีวิต  
  ๑ .2.2 ล าดับขั้นตอน (Sequence) ของพัฒนาการของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะเดียวกัน        
แต่อัตรา (rate) และระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ อาจต่างกันได้ ซึ่งพัฒนาการของเด็กจะด าเนินการไป
อย่างต่อเนื่องไปตามล าดับพัฒนาการแต่ละขั้นตอน  
  ๑.2.3 พัฒนาการมีมิติสัมพันธ์ระหว่างกันหลายด้าน (Several inter - related dimensions) 
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่ง 
ก้าวหน้า อีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วย 
  ๑ .2.4 การเจริญ เติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย         
ด้าน พันธุกรรมกับปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในแต่ละช่วงชีวิต  
  ๑.2.5 พฤติกรรมพัฒนาการของเด็กขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะของสมองและระบบประสาท
โดยตรง กล่าวคือ ระบบประสาทที่ควบคุมอวัยวะหรือระบบต่างๆ จะต้องพัฒนาอย่างเต็มที่ก่อนที่ระบบหรือ
อวัยวะนั้น จะท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  
  ๑.2.6 ทิศทางของพัฒนาการเริ่มจากศีรษะไปเท้า ส่วนการควบคุมการท างานของแขนขาจะมี 
ทิศทางจากส่วนใกล้ตัวไปส่วนปลาย  
  ๑2.2.7 พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) มาเป็นการเคลื่อนไหว 
ที่ควบคุมได้ (Voluntary movement)  
  ๑.2.8 พัฒนาการทางพฤติกรรมเริ่มจากการแสดงแบบรวมๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรม  
ที่เจาะจง  
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  ๑.2.9 พัฒนาการของเด็กจะก้าวหน้าตามล าดับได้เมื่อเด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
จากประสาทสัมผัสต่างๆ จากการคิด พูด และลงมือท า  
  จากหลักพัฒนาการดังกล่าว สรุปได้ว่า พัฒนาการของมนุษย์จะด าเนินการไปอย่างมีขั้นตอน   
และ ต่อเนื่องตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นไปอย่างมีแบบแผนเฉพาะ โดยเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย  
จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม และอัตราความเร็วในพัฒนาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันในแต่ละด้าน ตลอดจน 
พัฒนาการแต่ละด้าน จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน พัฒนาการจะก้าวหน้าตามล าดับได้เมื่อเด็กมีประสบการณ์      
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสาทสัมผัสต่างๆ จากการคิด พูด และการลงมือท า  
 ๑.3 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
  พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ  
สติปัญญา พัฒนาการแต่ละด้านมีความหมายและรายละเอียดแตกต่างกัน อธิบายตามล าดับได้ดังนี้  
  ๑.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกาย     
ในการทรงตัวในอิริยาบถต่าง ๆ การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ไปโดยการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การนั่ง ยืน เดิน 
วิ่ง กระโดด การใช้ประสาท สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือประสานกันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การหยิบ 
การจับของ การขีดเขียน การปั้น การประดิษฐ์ เป็นต้น (นิตยา คชภักด,ี 2543 : 2)  
  กล่าวได้ว่า พัฒนาการด้านร่างกายเป็นพัฒนาการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ของร่างกายในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างของร่างกาย ด้านความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง  ๆ   
ของร่างกาย และด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการใช้สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือประสานกัน        
ในการท ากิจกรรมต่างๆ พัฒนาการด้านร่างกายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเด็ก ถ้าร่างกาย            
มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยก็จะท าให้เด็กสามารถพัฒนาจากวัยหนึ่งไปสู่อีกวัยหนึ่งได้อย่างเหมาะสม  
การเจริญเติบโตที่ดีถือเป็นรากฐานส าคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต เนื่องจากการเจริญเติบโตมีทั้งด้านสมอง 
และร่างกาย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 142 - 143) ได้เสนอแนวทางการเฝ้าระวังติดตาม
การเจริญเติบโตของนักเรียนปฐมวัยเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2562 ว่า ควรมี 
การติดตามและบันทึกผลการเจริญเติบโตนักเรียนรายบุคคลทุก 3 เดือน โดยจุดลงบนกราฟน้ าหนักและส่วนสูง 
ตามอายุ และแปลผลภาวะโภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโตแจ้งผลการเจริญเติ บโต การประเมิน 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ค าแนะน าความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้อง       
กับ ภาวะโภชนาการของนักเรียนแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลนักเรียนน าผลการเจริญเติบโตมาปรับการจัด 
อาหารให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีแผนการด าเนินการตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
จะเห็นได้ว่าการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีถือเป็นสิ่งส าคัญ  
  นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 35) 
ได้ก าหนดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการ 
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทใน การท ากิจวัตร  
ประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพและสุขอนามัยส่วนตน การรักษา       
ความปลอดภัยและการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง  
  ๑.3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
   พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก เช่น ดีใจ 
เสียใจ พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะและควบคุม     
การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดี     
ต่อตนเอง (Self - esteem) และผู้อ่ืน  
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   กล่าวได้ว่า ความรักและความอบอุ่นของครอบครัวตลอดจนการได้รับการอบรมเลี้ยงดู          
ที่เหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ไว้วางใจในผู้อ่ืน 
เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสมวัย รวมถึง  
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 36) ได้ก าหนด 
ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์  
และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส  
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง การเล่นบทบาทสมมติ  
และการท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ การเล่น การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง เป็นต้น  
  ๑.3.3 พัฒนาการด้านสังคม  
   พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีทักษะการปรับตัว
ในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 165) เป็นพัฒนาการของความสามารถแสดงพฤติกรรม ต่อบุคคลอ่ืน    
และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับได้ พฤติกรรมแสดงออกจะบ่งบอก ให้เห็นถึงเจตคติ     
และค่านิยมเฉพาะตนของบุคคลนั้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547 : 127) พัฒนาการทางสังคม เป็นการเรียนรู้
ทักษะในการปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน รวมถึงความสามารถในการตอบสนองทางสังคมต่าง ๆ (นภเนตร ธรรมบวร, 
2549 : 97) เด็กที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อย่างเหมาะสม จะสามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตน
ร่วมมือกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นตัวของตัวเอง และรู้กาลเทศะ มีมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
เลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าใจในสถานการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้อ่ืน ตลอดจน      
มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และบทบาททางสังคม  
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 3 - 22) ได้แนะน าวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ      
ด้านสังคมของเด็กวัย 3 - 5 ปี ไว้ว่า ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ทุกวัน และให้เด็กมีส่วนร่วม ในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่ งของโรงเรียน บ้ าน และชุมชน ให้ เด็กเรียนรู้วิธีการเข้าสั งคม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ ดี                   
ในการปฏิบัติตนและการใช้ค าพูดที่เหมาะสม และส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 8 - 9) ได้
เสนอแนะกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมรับเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งครูสามารถ
พูดคุย ซักถามสั้นๆ และปลูกฝังความเป็นไทย วัฒนธรรมการไหว้ และการกล่าวค าทักทายอย่างสุภาพ  ทั้งนี้          
ไม่ควรบังคับ อาจใช้วิธีการจูงใจและฝึกฝนการท ากิจกรรมนี้วันละเล็กน้อยจนเด็กซึมซับและท าได้ดี ซึ่งสอดคล้อง    
กับแนวทางการน าประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กอายุ 3 - 6 ปี ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(2560 : 37) ได้ก าหนดด้วยการให้ เด็กได้มี โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่ งแวดล้อม  ต่าง ๆ รอบตัว             
จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การดูแล รักษาธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๑.3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  
   พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ 
กับตนเอง การรับรู้ การสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ จดจ า วิเคราะห์ การรู้คิด รู้เหตุผล และความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถเชิงสติปัญญาในระดับสูง ที่แสดงออกด้วยการใช้ 
ภาษาสื่อความหมายและการกระท า (นิตยา คชภักดี , 2543 : 2 - 3) สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 17) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นความสามารถ
ทาง สมองของเด็กที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้การสังเกต การจ าแนก และทักษะต่าง ๆ 
โดยการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับความสามารถตามวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 38) กล่าวว่า การสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้      
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สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่าง  ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้             
ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็ก พัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาการคิด     
เชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์  ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัย 3 - 6 ปี        
และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 42) ได้ก าหนดสมรรถนะที่ เด็กจะมีพฤติกรรมบ่งชี้ 
(Indicators) ในด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น การฟังนิทาน   
การฟังคนอ่านหนังสือ การพูดถึงบางตอนของนิทานที่ชอบเป็น  พิเศษ การสนทนาต่อเนื่องด้วยค าถามหรือ    
ค าบอกเล่า การเล่าเหตุการณ์ที่ตนมีประสบการณ์ให้ผู้อื่นฟัง  
 
2. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 ๒.1 ความหมายของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  McAfee, Leong & Bodrova (2004, as cited in McAfee & Leong, 2007 : 2) ได้ ให้
ความหมาย ไว้ว่า การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจากหลักฐาน
การประเมิน ที่หลากหลายแล้วจึงจัดการเรียบเรียงและตีความข้อมูลนั้น  
  นภเนตร ธรรมบวร (2549 : 3) กล่าวว่า การประเมินผลพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้สอนที่มีต่อพัฒนาการการเรียนรู้ ความสนใจ ความต้องการของเด็กแต่ละคน  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553 : 2) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการวัดและ 
ประเมินผลตัวเด็ก เน้นการใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดที่มีระบบและจุดมุ่งหมายในการมอง  
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์เด็ก การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็นตัวเลขปริมาณ (Quantitative) 
และค่าทางคุณลักษณะ (Qualitative) เพ่ือใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังเด็ก 
เกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่นและจุดด้อยของเด็ก  
  ดังนั้น สรุปได้ว่า การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ ใช้ในการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทุกด้านและการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่ง   
ของกิจกรรมปกติในแต่ละวัน และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 ๒.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  นลินี ณ นคร (2557 : 19 - 21) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
มีรายละเอียด ดังนี้  
  ๒.2.1 การประเมินพัฒนาการเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถ 
ด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ  
   1) การประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการโดยใช้วุฒิภาวะ คุณลักษณะตามวัยเป็นตัว 
เทียบเคียง เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
โดยน าผลที่ได้จากการวัดคือพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กปฐมวัยไปเทียบเคียงกับวุฒิภาวะ คุณลักษณะตามวัย  
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ แล้วพิจารณาว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย ช้ากว่าปกติ 
เร็วกว่าหรือสูงกว่าปกติมากน้อยเพียงใด  
   2) การประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่มีมาก่อนเป็นการประเมิน
ที่บอกความแตกต่างของสิ่งที่วัดได้ในครั้งหลังกับสิ่งที่วัดได้ในครั้งก่อนว่า คงที่ เพ่ิมขึ้น หรือถดถอยไปจากเดิม
สิ่งที่วัดได้ในที่นี้หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา          
โดยน าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาเปรียบเทียบกัน แล้วประเมินว่าพฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
อย่างไร ทิศทางใดหรือมากน้อยเพียงใด  
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  ๒.2.2 การประเมินพัฒนาการเพ่ือวินิจฉัย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงออก      
หรือ การกระท าของเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือหาจุดเด่น จุดบกพร่องและปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุง พัฒนาการ    
ให้เป็นไปตามวัย โดยมีระยะการประเมินดังนี้ การประเมินเมื่อเด็กเริ่มเข้ามาในสถานพัฒนาเด็กหรือ สถานศึกษา 
เพ่ือค้นหาความพร้อมการเจริญเติบโต ความสามารถในการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามวัยมากน้อยเพียงใด มีพัฒนาการ
เป็นไปตามวัยหรือไม่  ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ ในการน ามาเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและการจัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน การประเมินขณะอบรมเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณ์ ให้กับเด็ก เป็นการประเมินเพ่ือให้ เห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการว่าเป็นไปในทิศทางใด             
หากไม่ เป็นไปตามวัย ผู้สอนต้องท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ หาทางแก้ไข ออกแบบวิธีการจัดประสบการณ์     
และการอบรมเลี้ยงดู เพ่ือบ าบัด ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมหรือพัฒนาการเป็นไปตามวัย  
  ๒ .2.3 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) เป็นกระบวนการที่ผู้สอน       
ใช้ในระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับปรับปรุงเด็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
การสอน โดยผู้ดูแลอบรมเลี้ยงดูและผู้สอนจะท าการประเมินพฤติกรรมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก      
ในแต่ละด้านไปพร้อมๆ กับการอบรมเลี้ยงดูหรือการจัดประสบการณ์ ท าให้เห็นความก้าวหน้า  ของพัฒนาการ 
การเรียนรู้ของเด็กและสามารถช่วยปรับพฤติกรรมได้ในทันทีทันใด การน าการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้      
ในการอบรมเลี้ยงดูหรือจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จ  
ได้นั้นขึ้นอยู่กับกุญแจส าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย  
   1) วัตถุประสงค์ในการจัดประสบการณ์ชัดเจน (clear purpose)  
   2) เป้าหมายการเรียนรู้ชัดเจน (clear targets)  
   3) ออกแบบการประเมินที่ดี (sound assessment design)  
   4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (effective communication)  
   5) ให้เด็กมีส่วนร่วม (student involvement)  
   McAfee และ Leong (2007 : 34) ได้สรุปถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ระดับอนุบาลไว้ ดังนี้  
   1) เพ่ือสังเกตพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
   2) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนในการตัดสินใจและการจัดการเรียนรู้  
   3) เพ่ือแยกแยะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
   4) เพ่ือรายงานและสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก 
  ดังนั้น สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรเป็นไปเพ่ือการศึกษา 
ความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือวินิจฉัยและเพ่ือการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการวางแผน  การ
จัดการเรียนรู้ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการรายงาน  และ
สื่อสารกบับุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก  
 ๒.3 หลักการของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 44) ได้เสนอหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้  
  1) วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ  
  2) ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
  3) ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องตลอดปี  
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  4) ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีที่หลากหลาย  
ไม่ควรใช้แบบทดสอบ  
  5) สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการเมินไปใช้พัฒนาเด็ก  
  นลินี ณ นคร (2557 : 22 - 23) กล่าวถึงการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยควรยึดหลักการ
ส าคัญ ตามรายละเอียด ดังนี้  
  1) ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่ควรแยก 
ประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องประกอบกันขึ้นเป็น     
ความพร้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป  
  2) เป็นรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยต้องประเมินเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูล  
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน  
  3) วิธีการหลากหลาย การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยต้องประเมินหลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ วิธี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนที่จะท าการสรุปผล  
  4) ด าเนินการอย่างเป็นระบบ การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยต้องท าอย่างเป็นระบบ            
มีการก าหนดเป้าหมายของการประเมิน มีการวางแผนการด าเนินการ เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      
และ เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ และสอดคล้องกับแนวการจัด  
การศึกษาปฐมวัย ที่ส าคัญต้องมีการจดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพ่ือให้เห็นร่องรอยของพัฒนาการอย่าง    
เป็น ระบบ ทุกระยะของการพัฒนา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นร่องรอยของพฤติกรรมอย่างรอบด้าน และสามารถ 
น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กและครู         
ควร ตระหนักถึงความส าคัญของการออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้อย่างเป็นระบบ  
  5) ความต่อเนื่อง การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และต้อง
ด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กในแต่ละวัน ผู้สอนต้องพิจารณาอย่างรอบ
ด้าน และ ด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ ตลอดปี  
  นภเนตร ธรรมบวร (2549 : 29 - 30) กล่าวถึง หลักการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยไว้ 
ดังนี้ 
  1) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยต้องประเมินทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง  
  2) การประเมินผลถือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมส าหรับ 
เด็กปฐมวัย ผู้สอนจ าเป็นต้องท าการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็ก  
นอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน            
ให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของเด็กได้ตลอดเวลา  
  3) ผลการประเมินเด็กแต่ละคน ควรเก็บเป็นความลับ ไม่ควรน าไปเปิดเผยแก่ผู้ไม่เก่ียวข้อง  
  4) การเลือกวิธีการประเมินผล ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประเมิน  
  5) ในการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการเด็กกับเกณฑ์ ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานซึ่งใช้กั บเด็ก        
วัยเดียวกันหรือใช้เครื่องมือที่มีความยาก - ง่าย ระดับเดียวกันกับเด็กวัยเดียวกัน  
  6) ในการประเมินพฤติกรรม ผู้สอนควรประเมินหลายๆ ครั้ง ก่อนที่จะสรุปผล  
  7) การเลือกพฤติกรรมที่จะประเมิน ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกัน  
เช่น เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กมีปัญหาเกิดขึ้น คือ การติดผ้าห่ม การเฝ้าติดตามพฤติกรรมดังกล่าวไปสักระยะหนึ่ง  
โดยเน้นพฤติกรรมที่โดดเด่น ซึ่งสังเกตเห็นได้เพียงวิกฤตเดียว  
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  สรุปได้ว่า หลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการประเมินพัฒนาการของเด็ก           
ให้ ครอบคลุมทุกด้าน ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี ใช้วิธีการหลากหลายและ
ด าเนินการ อย่างเป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติในแต่ละวันของเด็ก เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
ก่อนที่จะท า การสรุปผลและน าผลมาพัฒนาเด็ก มีกระบวนการในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ ยนข้อมูล    
การพัฒนา ระหว่างผู้สอน เด็ก และผู้ปกครอง  
 ๒.4 รูปแบบการประเมินพัฒนาการ  
  รูปแบบการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน    
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  ๒.4.1 การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาแบบไม่เป็นทางการ มีหลายวิธีที่สามารถน าไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย     
(นลินี ณ นคร, 2557 : 29 - 33)  
   1) การสังเกต เป็นการเฝ้าดูพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เด็กแสดงออกอย่างมีเป้าหมาย ผ่านการใช้ 
ประสาทสัมผัสต่างๆ การสังเกตเป็นวิธีหนึ่งที่น ามาใช้การประเมินในสภาพจริง ซึ่งเป็นวิธีพ้ืนฐานของการได้มา 
ซึ่งข้อมูลส าหรับการประเมิน การสังเกตต้องด าเนินการควบคู่ไปกับวิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือชนิดอ่ืน  ๆ 
ประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความตรง ความเชื่อถือได้ เช่น การสังเกตใช้ควบคู่ไปกับการบันทึกข้อมูลโดยใช้ 
แบบบันทึก แบบส ารวจรายการ มาตรประมาณค่า เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลการสังเกต
สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น  ถ้าอิงรูปแบบของการสังเกต   
ก็สามารถใช้แนวทางการสังเกตแบบมีโครงสร้างกับแบบไม่มีโครงสร้าง ถ้าอิงการมี ส่วนร่วมก็เลือกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เทคนิควิธีการสังเกตแต่ละวิธีแตกต่างกัน มีข้อดีและข้อจ ากัด    
ที่ต่างกัน ทั้งนี้ การเลือกใช้ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง ต้องค านึงถึงความเป็นกันเอง  พัฒนาการของเด็ก 
บริบทของสิ่งที่ต้องการสังเกต  
   2) การบันทึก เป็นวิธีการหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งใช้เก็บข้อมูล
ใน สภาพจริง สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล เมื่อกล่าวถึงการบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้            
ในการประเมิน สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง และการบันทึกโดยการจดหรือ
เขียน การบันทึกจะ ช่วยเก็บร่องรอยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ พูดคุย ข้อควรระวังส าหรับการใช้
วิธีการบันทึก ผู้สอน ต้องจดบันทึกตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยไม่ใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นลงไป 
บันทึกท้ังข้อมูลที่เป็น ทางบวกและทางลบ บันทึกทันที และสิ่งที่บันทึกบางครั้งไม่สามารถรายงานทั่วไปได้  
   3) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคล ผู้สอนควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและภาษา 
นั้นต้องง่ายต่อการเข้าใจ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่สามารถเก็บได้     
ในสถานการณ์จริงขณะจัดประสบการณ์และเป็นวิธีที่ เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ ซึ่งผู้สอนสามารถท าได้           
อย่างอัตโนมัติ ขณะจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สิ่งส าคัญที่ผู้สอนควรพึงระวังในการสัมภาษณ์หรือพูดคุยคือ         
ต้องเปน็ไปอย่างมีจุดหมาย  
   4) การสอบถาม เป็นวิธีการที่ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ข้อค าถามที่ใช้เป็นได้    
ทั้งข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กสามารถถามได้ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง 
ซึ่งมี ลักษณะคล้ายๆ กับการสัมภาษณ์ ต่างกันตรงที่แบบสอบถาม ผู้ตอบเขียนลงไปในแบบที่สอบถาม ส าหรับ
การ สัมภาษณ์ผู้ตอบตอบผ่านค าพูด ผู้ถามเป็นผู้บันทึก กรณีเด็กปฐมวัยหรือผู้ปกครองที่มีข้อจ ากัดในการอ่าน
และ เขียน ผู้สอนใช้วิธีอ่านให้ฟังและบันทึกค าตอบให้  
   5) การท าสังคมมิติเป็นวิธีการศึกษาคุณลักษณะทางจิตของกลุ่มคนที่สามารถน ามาใช้ในการ 
ประเมินพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย วิธีนี้จะท าให้ผู้สอนทราบว่าเด็กมีพฤติกรรม  
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อย่างไรเมื่ออยู่กับเพ่ือน เพ่ือนยอมรับหรือไม่ยอมรับ เพ่ือนชอบหรือไม่ชอบ เมื่อน าวิธีนี้มาใช้กับเด็กปฐมวัย  
ผู้สอนต้องอาศัยการสัมภาษณ์พูดคุย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวาดผังเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ของเด็กและเพ่ือน 
ในกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีนี้ผู้ดูแลเด็กและผู้สอนควรระมัดระวังในการใช้และการแปลผล เนื่องจาก  
อารมณ์ของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงง่าย ความไม่คงที่ของอารมณ์และการยึดเหตุผลตนเอง อาจท าให้การแปลผล
ทางอารมณ์ จิตใจ และสังคมคลาดเคลื่อนได 
   6) การปฏิบัติการประเมินจากการปฏิบัติ (performance - based assessment) เป็นการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ต้องการประเมินด้วยวิธีการให้ลงมือท างาน ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนา และปรับปรุงตัวเองภายใต้ประสบการณ์ท่ีผู้สอนจัดให้การประเมินจากการปฏิบัติในระดับปฐมวัย ผู้สอน
ต้อง ประเมินแบบองค์รวม (holistic assessment) และใช้วิธีการต่างๆ มาช่วยในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้      
การประเมินเป็นไปอย่างรอบคอบ ข้อควรระวังในการใช้วิธีการปฏิบัติ คือ สิ่งที่ให้เด็กปฏิบัติต้องไม่ยากเกินวัย 
ท้าทาย ความสามารถและที่ส าคัญที่สุดคือต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วว่า งานนั้นเป็นตัวแทนที่ส าคัญของสิ่ง       
ที่ต้องการวัด และมีความตรง  
   7) การเล่น การประเมินจากการเล่น (play - based assessment) เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้
เห็น พัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ทั้งการเจริญเติบโตทางร่างกาย พัฒนาการในด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ 
ขณะเดียวกันการเล่นก็สามารถสะท้อนผลของการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เช่น ผู้สอน  
ได้เห็นทักษะการสื่อสาร ความคล่องแคล่วทางกาย การตัดสินทางสังคม ความร่วมมือ เป็นต้น การเล่นอย่า ง 
เป็นระบบจะสัมพันธ์กับการพัฒนาและการเรียนรู้ การเล่นมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และทักษะทางกาย ดังนั้น ขณะที่เด็กเล่น ผู้สอนสามารถท าการประเมินพฤติกรรม พัฒนาการ ศักยภาพ 
ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้อย่างรอบด้านและได้ตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด  
  ๒.4.2 การประเมินแบบเป็นทางการ การประเมินแบบเป็นทางการ สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ  
   1) การใช้เครื่องมือมาตรฐานเฉพาะทาง เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมิน
พัฒนาการเด็ก เครื่องมือมาตรฐานเฉพาะทางนี้ เป็นเครื่องมือทางกายภาพที่มี มาตรฐาน ใช้ส าหรับวัด        
ความ เจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง สายวัด เครื่องมือวัด      
ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อเครื่องมือวัดสายตา เป็นต้น  
   2) การทดสอบ เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ใช้ส าหรับวัดพัฒนาการ พฤติกรรม และการเรียนรู้
ของ เด็ก เครื่องมือประเมินประเภทนี้ไม่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดทางตรงได้ ต้องวัดผ่านเครื่องมือซึ่งในที่นี้  
คือ แบบทดสอบ(test) แบบวัด (scale) หรือแบบส ารวจ (inventory) การทดสอบด้วยแบบทดสอบ แบบวัด 
หรือ แบบส ารวจกับเด็กปฐมวัยนั้นมีข้อพึงระมัดระวังในการใช้คือ ถ้าผู้สอนขาดทักษะหรือไม่เข้าใจกระบวนการ
วัด หรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย อาจท าให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนได้ จึงไม่ควรใช้
แบบทดสอบ ในเด็กปฐมวัย 
 ๒.5 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2561 : 119 - 124) กล่าวถึงการประเมิน 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยว่า ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้มี ดังนี้  
  1) การสังเกตและการบันทึก แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การสังเกตแบบเป็นทางการ คือ      
การ สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ คือ การสังเกต   
ในขณะที่ เด็กท ากิจกรรมประจ าวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ผู้สอนต้องจดบันทึกสิ่งที่
รวบรวมได้จาก การสังเกตอย่างเหมาะสม ทั้งนี้  ผู้สอนต้องท าอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ เนื่องจากเด็ก
เจริญเติบโตและมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยสามารถใช้แบบ
ง่าย ๆ ดังนี้  
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   (1) แบบบันทึกพฤติกรรมแบบเป็นทางการ โดยก าหนดประเด็นหรือพัฒนาการที่ต้องการ 
สังเกต ระบุชื่อ นามสกุลเด็ก วัน เดือน ปี เกิด ไว้ล่วงหน้า รวมทั้งชื่อผู้ท าการสังเกต ด าเนินการสังเกตโดย
บรรยาย พฤติกรรมเด็กท่ีสังเกตได้ตามประเด็น ผู้สังเกตต้องบันทึกวัน เดือน ปีที่ท าการสังเกตแต่ละครั้ง ข้อมูล
การสังเกตที่ บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมเด็กได้ดีขึ้น และทราบว่าเด็ก
แต่ละคน มีจุดเด่น มีความต้องการ มีความสนใจ หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง  
   (2) แบบบันทึกพฤติกรรมแบบไม่เป็นทางการ เป็นการบันทึกพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือจาก 
การจัดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน โดยระบุชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิดเด็ก ผู้สังเกต วัน เดือน ปี 
ที่บันทึกอาจบันทึกโดยใช้การบรรยาย ใคร ท าอะไร ที่ไหน ท าอย่างไร ซึ่งจะเน้นเฉพาะเด็กรายกรณีที่ต้องการ  
ศึกษา ควรมีรายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจน ผู้สังเกตควรบรรยายสิ่งที่เด็กท าได้มากกว่าสิ่งที่เด็กท าไม่ได้      
และ วิเคราะห์ประเด็นการประเมินตามสภาพที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ข้อมูลในการบันทึกต้องตรงตาม
ความ เป็นจริง ซึ่งข้อดีของการบันทึกรายวัน คือ การสังเกตนี้จะชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก     
จะช่วยให้ พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลส าหรับวินิจฉัยเด็กได้ชัดเจน
ขึ้นว่า สมควรจะได้รับค าปรึกษาเพ่ือลดปัญหา หรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูล  
ในการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น  
   (3) แบบส ารวจรายการ โดยก าหนดประเด็นหรือพัฒนาการที่ต้องการส ารวจ ระบุชื่อ 
นามสกุล เด็กวัน เดือน ปี เกิด ไว้ล่วงหน้า มีการก าหนดรายการพฤติกรรมที่ต้องการส ารวจละเอียดขึ้น และ
ก าหนด เกณฑ์ในการส ารวจพฤติกรรม เช่น ปฏิบัติ - ไม่ปฏิบัติ ท าได้ - ท าไม่ได้ เป็นต้น ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
บันทึกได ้สะดวกขึ้น ควรมีการส ารวจพฤติกรรมในเรื่องเดียวกันอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าเด็กท าได้จริง  
  2) การบันทึกการสนทนา เป็นการบันทึกการสนทนาทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเพ่ือประเมิน 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็ก ความสามารถในการคิดรวบ
ยอดการแก้ปัญหา รวมถึงพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึก
พฤติกรรม หรือบันทึกรายวัน โดยระบุ ชื่อ นามสกุล อายุเด็ก ภาคเรียนที่ และกิจกรรมที่ใช้สนทนา  
  3) การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อม           
ที่ เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ควรใช้ค าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบ 
อย่างอิสระ จะท าให้สามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้  
  4) การจัดท าสารนิทัศน์ (Documentation) เป็นการจัดท าข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือแสดงให้ 
เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการท ากิจกรรมทั้งรายบุคคล 
และรายกลุ่ม สารนิทัศน์ป็นการประมวลผลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดประสบการณ์ของผู้สอนและ  
ร่องรอยผลงานของเด็กจากการท ากิจกรรมที่สะท้อนถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ การจัดท าสารนิทัศน์มีหลาย  
รูปแบบ ได้แก่  
   (1) พอร์ตโฟลิโอส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล เช่น การเก็บชิ้นงานหรือภาพถ่ายเด็กขณะท า 
กิจกรรม มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการบันทึกเสียง บันทึกภาพที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในงานที่เด็กท า 
เป็นต้น  
   (2) การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เช่น การสอนแบบโครงการ  
(Project Approach) สามารถให้สารนิทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทุกด้าน ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
และการสะท้อนตนเองของผู้สอน รูปแบบการบรรยายเรื่องราวจึงมีหลายรูปแบบ อาจได้จากการบันทึกการ  
สนทนาระหว่างเด็กกับผู้สอน เด็กกับเด็ก การบันทึกของผู้สอน การบรรยายของพ่อแม่ผู้ปกครองในรูปแบบ 
หนังสือหรือจดหมาย แม้กระท่ังการจัดแสดงบรรยายสรุปให้เห็นภาพการเรียนรู้ทั้งหมด  
   (3) การสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็ก เช่น ใช้แบบสังเกตพัฒนาการ การบันทึกสั้น  
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   (4) การสะท้อนตนเองของเด็ก เป็นค าพูดหรือข้อความที่สะท้อนความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก จากการสนทนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเด็กขณะท ากิจกรรม ซึ่งอาจบันทึกด้วย
เทคโนโลยี บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ  
   (5) ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะจิตนิสัย  
ของเด็ก  
  5) การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก    
ซึ่งการพิจารณาการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช้ทั่วๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ฟัน  
และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังน ี้ 
   (1) การประเมินการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วน าไปเปรียบเทียบ
กับ เกณฑ์ปกติในกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้ส าหรับติดตาม             
การเจริญเติบโต โดยรวม  
   (2) การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นการตรวจสอบที่แสดงคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยพิจารณา  
ความสะอาด สิ่งผิดปกติของร่างกายที่จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก  
 สรุปได้ว่า การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นส่วนหนึ่งกับการจัดกิจกรรม  ประจ าวัน 
การประเมินช่วยให้ผู้สอนทราบพัฒนาการของเด็ก เข้าใจเด็ก และรู้ว่าควรท าอย่างไรจึงจะสามารถ  ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนจึงควรศึกษาวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน    
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วางแผนการประเมินให้เหมาะสม ใช้ผลการประเมิน      
ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ช่วยท าให้ผู้สอน
สามารถจัดประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ 
 
๓. สาระส าคัญของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและ
ยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด 
และภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)โดยในการจัดท า
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน ) นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง  
คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ DSPM เป็นต้น น ามาใช้ประกอบในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนา         
เด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วย 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็ก
ของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของโลก    
ในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ
ของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี
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บริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบทโดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุก
หน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ  ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
ศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้
ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ 
 
สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
  • มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 
  • มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น     
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 
  • มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
  - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ 
  - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ 
 
 สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   ตัวบ่งชี้ย่อย 
    ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
    ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวบ่งช้ีที ่๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
   ตัวบ่งชี้ย่อย 
    ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
    ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/
คุณสมบัติเหมาะสม 

  ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน
เด็กในแต่ละกลุ่มอาย ุ
เด็ก (อาย)ุ อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 
๓ ป ี- ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 
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 ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 

    ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
    ๑.๓.๒ โครงสร้างและตวัอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
    ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
    ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
    ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาดเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของเด็ก 
    ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
    ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
   ตัวบ่งช้ีที ่๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 
    ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
    ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
    ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที/่มุมประสบการณ ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัย 
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
    ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร 
น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 
    ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 
และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
   ตัวบ่งช้ีที ่๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

   ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๑.๕ .๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ /
ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม/่ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
     ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
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     ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
มีการด าเนินงานและประเมินผล 
     ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
     ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่
เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
     ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน -
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
     ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ 
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 
     ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ 
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
     ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกายฟันและช่อง
ปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
     ๒ .๒ .๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล  บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
     ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา ห ูตามก าหนด 
   ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถามสืบเสาะหา
ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค ์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
     ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
     ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว 
พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง 
     ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
     ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองด ี
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
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     ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 
     ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัยซื่อสัตย์ รู้จัก
สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัวโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 
   ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
     ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
  • ส าหรับเด็กแรกเกิด - อาย ุ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
     ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ ่(Gross Motor) 
     ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine 
Motor Adaptive) 
     ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
     ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
     ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(Personal Social) 
  • ส าหรับเด็ก อาย ุ๓ ปี - อาย ุ๖ ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
     ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
     ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
      ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
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     ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
     ๓ .๔ .๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ  อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น       
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
     ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
     ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
     ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
     ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
     ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
     ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
     ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 
     ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
   ตัวบ่งช้ีที ่๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
     ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
     ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 
     ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
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การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ที่เน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย ๔ ระดับคะแนน คือไม่ผ่าน (๐) ผ่านขั้นต้น (๑) ดี 
(๒) และดีมาก (๓) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละแล้วน ามารวมกัน ๓ ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนน
รวม และนับจ านวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง 
การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของประเทศซึ่งใช้ได้กับทุก
บริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาค
อาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ    
ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D (ต้องปรับปรุง) 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและสังคมจะต้องช่วยเหลือ  สนับสนุน  เพ่ือให้ด าเนินการได้             
ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ าลงเนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าเป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ ส าคัญที่ สุดในการน าประเทศไทยสู่             
ความเจริญก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับเด็กแรกเกิด - อาย ุ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบง่ช้ี จ านวนข้อย่อย 
๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๓ 
๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๔ 
๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๘ 
๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๗ 
๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๔ 

มาตรฐานด้านที ่๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณก์ารเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕ 
๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๕ 
๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๕ 
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๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี 

๓ 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ๒ 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อาย ุ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๑ 
๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๖ 

ส าหรับเด็ก อาย ุ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๓ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๑ 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๒ 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ๓ 
๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๕ 
๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๔ 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ๔ 

 สรุปว่า การรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (อายุ ๕-๖ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ จะรายงานมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗ ข 
 
4. แผนแม่บทกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการ    
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ  
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 14)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และก าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในเด็กปฐมวัยเน้นการพัฒนาให้เด็ก          
มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 : 30-31)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนแม่บทดังกล่าวได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากร 
มนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม โดยแผนย่อยที่ 2 เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง 
การตั้ งครรภ์จนถึงปฐมวัย ซึ่ งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการ สมรรถนะ              
และ คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี 
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คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด  
ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับ การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้จริยธรรม และความเป็น 
มืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้  
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและ          
การเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย คือ 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ตัวชี้วัด คือ ดัชนี
พัฒนาการ เด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี2565 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561)  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ก าหนดกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดเน้นของการจัดการศึกษาและ การเรียนรู้ในระดับ
อนุบาลที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรม และค่านิยมที่ดีด้วยความร่วมมือระหว่าง  ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วยประสบการณ์ ตามมุมต่าง ๆ 
เพ่ือให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เห็นแบบอย่างของ  พฤติกรรม
การด าเนินชีวิตที่ดีงาม และก าหนดเป้าหมายส าหรับผู้เรียน คือ ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทั กษะ และใฝ่
เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมือง  ที่ตื่นรู้ 
มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 : 305)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ส าหรับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทาง สมองและทางสังคมที่เหมาะสม และได้
ก าหนดเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ตัวชี้วัด คือ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 85 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 65-68)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายของ การพัฒนาการศึกษา
ในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน โดยในด้านที่ 1 ก าหนดให้ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง 
(Access) โดยมีเป้าหมายย่อย คือ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และ ได้ก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษา คือ ร้อยละของ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 85 ในปีที่ 1 – 5 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ส าหรับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้
สถานศึกษาทุกระดับ การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  และมาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 108 - 111)  
 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
ก าหนดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
การ ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง 
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริ มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดย ค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ผ่านการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน       
(ค าแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี, 2562 : 20)  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดี  
รอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐาน        
ในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและ        
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยท าหน้าที่
ในการจัดท านโยบาย ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี
ก าหนดมาตรฐานและ     แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้ศึกษาวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการ    
และปรัชญาการพัฒนาเด็ก (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 5-12)  
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ก าหนด 
นโยบายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา          
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม       
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม  
ความก้าวหน้าเป็นระยะ (นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565, 2564) 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข (2561 : 95 - 106) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก    
ปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยและ เปรียบเทียบ
กับการศึกษาที่ผ่านมาระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ 2. ศึกษาพฤติกรรมของมารดาระยะ ตั้งครรภ์ คลอด 
หลังคลอด และ การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว 3. ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ โอกาส
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย 6 เดือน อย่างต่อเนื่อง     
และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน จ านวน 10,053 คน เครื่องมือ คือ       
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ประกอบด้วย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการใช้
ภาษา และสังคมและการปรับตัว ใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้วิธีวิเคราะห์ การถดถอยแบบ พหุคูณ (Multiple 
Logistic Regression) ผลการศึกษาปรากฏว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา        
ที่ผ่านมาระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศมีพัฒนาการสมวัยรวมทุกด้าน ร้อยละ 67.50 และเมื่อจ าแนกรายด้าน 
ปรากฏว่า ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีพัฒนาการ ร้อยละ 94.80 ด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเองมีพัฒนาการ   
ร้อยละ 92.10 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมีพัฒนาการ ร้อยละ 90.40 และด้านภาษาและการใช้ภาษามีพัฒนาการ   
ร้อยละ 78.40 ซึ่งเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ ปรากฏว่า เด็กกลุ่มอายุ 0 - 2 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 76.80 
และพัฒนาการลดลงเมื่อเด็กอายุ 3 - 5 ปีถึงร้อยละ 58.00 ทั้งนี้เมื่อ จ าแนกพัฒนาการสมวัยรายด้านของเด็กอายุ 
0 - 2 ปี  มี พัฒนาการสมวัยด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  ร้อยละ 93.20 ด้านกล้ ามเนื้ อมัดเล็ก              
ร้อยละ 93.90 ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อยละ 98.00 และด้าน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 95.20 ในขณะที่
เด็กอายุ 3 - 5 ปี  มี พัฒนาการสมวัยรายด้าน ดังนี้  ด้านสังคมและ การช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 91.00            
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 86.80 ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อยละ 68.70 และด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่     
ร้อยละ 94.50  
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 ส าหรับพฤติกรรมของมารดาระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัย           
ของครอบครัว ปรากฏว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์โอกาสฯ ประกอบด้วย คุณลักษณะทางประชากร
ของมารดา ด้านสุขภาพมารดาระยะตั้งครรภ์ ด้านสุขภาพเด็ก ด้านโภชนาการ ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก และด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 
 เมื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์โอกาสพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 6 ครั้ง          
ปีพ.ศ. 2442 , 2447 , 2550 , 2553 , 2557 , และ2560 ปรากฏว่าสถานการณ์พัฒนาการสมวัย     
เด็กปฐมวัยยังคงที่ และมีแนวโน้มลดลง ที่ร้อยละ 71.70, 72.00, 67.70, 73.40, 72.00 และ 67.50 
ตามล าดับ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับปฐมวัย            
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 กับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)    
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนระดับ 
ปฐมวัยในสถานศึกษา 3 สังกัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2 แยกเป็นสังกัดได้ดังนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา (สพป.) จ านวน 40คน องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 39คน และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 38 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับปฐมวัยกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้หลักสูตร  การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ด้านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ ด้านการนิเทศ ก ากับ
ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผลจากการศึกษาปรากฏว่า  
 1. ครูผู้สอนปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    
ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านนโยบายของผู้บริหาร สถานศึกษา     
ด้านการ นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ ์การเรียนรู้ ตามล าดับ  
 2. ด้านนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษากับการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปรากฏว่า โดยรวมและรายข้อครูผู้สอนปฐมวัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย     
มากไปหาน้อย สามอันดับแรก ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และผู้บริหารสถานศึกษามีทิศทาง      
ในการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่  
 3. ด้านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปรากฏว่า โดยรวมและรายข้อครูผู้สอนปฐมวัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก  
ไปหาน้อย สามอันดับแรก ดังนี้ สถานศึกษามีการด าเนินการประชุมวางแผน ปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการจัดท า 
แผนการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ครูผู้สอนร่วมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา  
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง          
มีการรับรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามล าดับ 
 4. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปรากฏว่า 
โดยรวม และรายข้อครูผู้สอนปฐมวัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก      
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ไปหาน้อย สามอันดับแรก ดังนี้ มีการเตรียมการจัดท าแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และติดตาม
ประเมิน พัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ครูได้รับการอบรมพัฒนาเพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสถานศึกษาได้มีการวางแผนจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ด้านปฐมวัย ตามล าดับ  
 5. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปรากฏว่า 
โดยรวมและรายข้อ ครูผู้สอนปฐมวัยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
สามอันดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลภายในสถานศึกษา           
ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ    
ในการเตรียมการเพ่ือรองรับการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 และการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่    
จะส่งผลต่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ตามล าดับ  
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562 : 19 – 25) ได้ศึกษาการพัฒนา   
เด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็น  
รูปธรรมเพ่ือให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา   
เด็กปฐมวัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ผลการศึกษาปรากฏ        
ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1. การมีสุขภาพดี พบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลเพ่ิมข้ึน แต่สัดส่วนเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนัก
ต่ าสูงขึ้น 2.การมีโภชนาการที่ เพียงพอ พบว่า การได้รับนมแม่ลดลง รวมถึงพบเด็กที่มีปัญหาด้านภาวะ             
ทุพโภชนาการว่า 1 ใน 5 3.การดูแลที่เหมาะสม พบว่า เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มการสูงดีสมส่วนและระดับ IQ ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยัง พบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ประกอบด้วย (1) ด้านพัฒนาการ พบว่า เด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี    
ร้อยละ 25.92 (ข้อมูล ณ กันยายน 2562) มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญาที่ สงสัยล่าช้ากว่าครึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการบริโภคอาหารของแม่และเด็ก การเลี้ยงดูและกิจกรรมทางกาย
ของเด็ก (2) ด้านสติปัญญา ผลการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) พบว่า ระดับ IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.23 
ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่อนไปทางต่ ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในปัจจุบัน (IQ=100) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากปี 2554 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94.58 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของประเทศ พบว่า ยังมีเด็กที่มี IQ ต่ ากว่าเกณฑ์
ปกติ  (IQ < 90) อยู่ ถึ งร้อยละ 31.81 และอยู่ ในเกณฑ์ บกพร่อง (IQ < 70) ถึ งร้อยละ 5.8 ซึ่ งสู งกว่ า
มาตรฐานสากล คือไม่ควรเกินร้อยละ 2 อย่างไรก็ตามยังมีเด็กที่มี  IQ อยู่ ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ ≥ 130)           
ถึง      ร้อยละ 7.9 แสดงให้ เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มที่มี IQ สูงกับกลุ่มที่มี IQ ต่ า และมีแนวโน้ม
ที่ช่องว่างนี้จะขยายมาก ขึ้นหากไม่มีการด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที (3) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) พบว่า เด็กไทยร้อยละ 77.1 มี EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป ส่วนอีกร้อยละ 23 อยู่ในระดับ      
ควรได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้และออทิสติก โดยคาดว่าจะมีเด็กป่วยเป็นโรค       
ออทิสติกทั่วประเทศ ประมาณ 300,000 ขณะเดียวกันแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กยังพบว่า หลายครอบครัวยังมี
แนวทางที่ ไม่ สอดคล้องกับพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ 1) เร่งรัดพัฒนาสมองลูก           
ด้วยการ “เร่งเรียน เขียนอ่าน” ส่งเสริมการติวสอบเข้าอนุบาล/เน้นวิชาการมากเกินไป โดยขาดความเข้าใจเรื่องของ
เงื่อนเวลาใน การพัฒนาสมอง จึงท าให้จ ากัดกรอบความคิด ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ และท าให้เด็กขาดโอกาส    
ในการพัฒนา ร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก) การก ากับอารมณ์ 2) การเลี้ยงดูแบบ Over Protect 
ท าให้เด็กเอา แต่ใจ สนใจแต่ตัวเอง ขาดภูมิคุ้มกันด้านความผิดหวัง ไม่รู้จักช่วยตัวเอง ไม่แบ่งปัน (3) การเลี้ยงลูก
ติดเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ตเลี้ยงลูก ส่งผลเสียต่อประสาทตา การปลุกเร้าสมองที่มากเกินท าให้ปวดหัว 
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หงุดหงิดง่าย และนอนหลับยาก ส าหรับผลกระทบด้านสังคมก่อให้เกิดบุคลิกนิสัยเก็บตัว ไม่มั่นใจในตัวเอง 
ส่งผลให้ พัฒนาการด้านสื่อสารลดลง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562 : 81 - 89) ได้ศึกษาผลการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผล   
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 
ตัวอย่าง คือ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14,852 คน    
จาก 2,395 โรงเรียน ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมทุกด้าน ระดับประเทศ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีโดยมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สูงสุด รองลงมา คือด้านสังคม     
ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นักเรียนหญิงและนักเรียนชายส่วนใหญ่   
มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้านโดยนักเรียนหญิงมีพัฒนาการสูงกว่านักเรียนชายทุกด้าน เมื่อพิจารณาตามขนาด
ของโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ ในโรงเรียนทุกขนาด มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยนักเรียนในโรงเรียนขนาด
ใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กมีร้อยละพัฒนาการระดับดี ด้านสังคมสูงสุด รองลงมา  คือ ด้านอารมณ์ จิตใจ          
ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย ตามล าดับ ส่วนนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางมีร้อยละ พัฒนาการระดับดี       
ด้านอารมณ์ จิตใจ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย  ตามล าดับ เมื่อจ าแนก         
ตามประเภทโรงเรียน นักเรียน ในโรงเรียนทุกประเภท ส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี ทุกด้าน โดยนักเรียน     
ในโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไป ส่วนใหญ่มีพัฒนาการ      
ด้านอารมณ์ จิตใจ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย  ตามล าดับ ส่วนนักเรียน         
ในโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามีพัฒนาการด้านสังคม สูงสุด รองลงมาคือ ด้านอารมณ์ จิตใจ       
ด้านสติปัญญา และด้านร่างกาย ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายพัฒนาการพบว่า พัฒนาการด้านร่างกาย ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมี  
พัฒนาการรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยพัฒนาการในระดับดีสูงสุดคือ ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
ส่วนที่ต่ าที่สุดคือ น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมี  
พัฒนาการรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยพัฒนาการในระดับดีสูงสุด คือ สนใจ มีความสุข และแสดงออก  
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่วนที่ต่ าที่สุดคือ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาการด้าน 
สังคม ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยพัฒนาการในระดับดีสูงสุด  
คือ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนที่ต่ าที่สุดคือ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และ  
รักความเป็นไทย พัฒนาการด้านสติปัญญา ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี 
ทุกข้อ โดยพัฒนาการในระดับดีสูงสุด คือ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ส่วนที่ต่ าที่สุดคือ สนทนาโต้ตอบและเล่า  
เรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และเมื่อพิจารณามาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ในภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนมีร้อยละพัฒนาการระดับดีทุกด้าน โดยมาตรฐานที่ 4 ชื่นชม 
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว สูงสุด ส่วนที่ต่ าที่สุดคือ มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้ 
เหมาะสมกับวัย มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และมาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโต 
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2563 : 200 - 201) ได้ศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัย      
ใน ประเทศไทย 2) ศึกษาผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 3) ศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยของประเทศไทยในอนาคต ทั้งการศึกษารูปแบบในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยหน่วยงาน  
องค์กร และภาคเครือข่ายต่างๆ ที่จัดและร่วมจัดการศึกษา 4) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ผลการศึกษาพบว่า            
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1.สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย มีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดี
มากร้อยละ 40.7 ระดับดีร้อยละ 58.0 และระดับพอใช้/ปรับปรุง/ไม่รับรองร้อยละ 1.3 จากการพิจารณาผล
การประเมิน จ าแนกตามพ้ืนที่ จะเห็นได้อย่างขัดเจนว่า สถานศึกษาระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพ
มากกว่า สถานศึกษาในพ้ืนที่ อ่ืน (มีสัดส่วนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับดีมากมากกว่าพ้ืนที่ อ่ืน)       
และเมื่อเทียบกัน ในแต่ละภาค สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลจะมีคุณภาพมากกว่าสถานศึกษานอก         
เขตเทศบาล 2.ผลการจัด การศึกษาปฐมวัย พบว่า พัฒนาการด้านสติปัญญา (บอกเรียกชื่อ อ่านค า          
อ่านตัวเลข) เด็กที่อยู่ในครัวเรือน ฐานะปานกลางและร่ ารวยมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการสมวัยด้านสติปัญญา
มากกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ประมาณร้อยละ 7-10 ส าหรับด้านกิจกรรมพบว่า การมีกิจกรรมที่ตรง
กับการพัฒนาทักษะสติปัญญาในแต่ละด้าน จะท าให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่สมวัยในด้านดังกล่าวมาก
ขึ้น เช่น การอ่านค า ที่สามารถพัฒนาได้จาก การอ่านหนังสือ ฟังนิทาน ร้องเพลง หัดเรียกชื่อ เป็นต้น 
พัฒนาการด้านกายภาพ (หยิบจับสิ่งของการมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง) ปัจจัยที่โดดเด่นในการเป็นตัวผลักดัน
ให้เด็กเกิดพัฒนาการที่สมวัยคือ กิจกรรม โดยกิจกรรม การเล่นกับเด็ก การเล่นนอกบ้าน/บริเวณบ้าน ท าให้
เด็กมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่สมวัยสูงขึ้น กิจกรรม  เหล่านี้มีผลต่อโอกาสในการพัฒนาด้านการหยิบจับ
สิ่งของเพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ 15 และโอกาสในการมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20 
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ อายุของแม่/ผู้ดูแลมีผล อย่างชัดเจนต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม 
โดยยิ่งอายุน้อยมีแนวโน้มท าให้เด็กสามารถเข้ากับเด็กคน อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น 3.แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนตั้งแต่กระบวนทัศน์  หลักการ วิธีการ โดยอาศัยเทคโนโลยี       
เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต        
และการท างานในอนาคต สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ห้องเรียน มีมุมเรียนรู้และ
เทคโนโลยี การเล่นและออกก าลังกาย เงียบสงบ พักผ่อน เปิดโล่ง อุปกรณ์การเรียนการสอน  (2) หลักสูตร 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (3) การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การประเมินผล
ผ่านการประเมินตนเองและเพ่ือน และ (4) ครูผู้สอน ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ของเด็ก เช่น 
ผู้ปกครอง รวมทั้งองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียน   
ของเด็กและสอนร่วมกันเป็นทีม 4.ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย     
1) ภาครัฐต้องกระจายคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยให้  ทั่วถึงและเท่า
เทียม เพ่ือลดความแตกต่างของพัฒนาการของเด็กตามพ้ืนที่และความแตกต่างทางเศรษฐกิจและ  สังคม มุ่งสู่
การท าให้เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถมีพัฒนาการที่สมวัย 2) การปรับทัศนคติของผู้ปกครอง เกี่ยวกับ          
การยกระดับพัฒนาการที่สมวัยของเด็กให้ไปสู่การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยในแต่ละ 
ล าดับชั้น ควรมีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ จ าแนกตามระดับผู้รับผิดชอบ ได้แก่ (1) ผู้ก าหนดนโยบาย คือ 
รัฐบาลหรือหน่ายงานอ่ืนที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายระดับขาติ (2)   ผู้ก ากับนโยบาย คือ ผู้น านโยบายไปสู่      
การปฏิบัติ หน่วยงานระดับกระทรวง (3) ผู้สนับสนุนนโยบาย คือ ผู้สนับสนุนให้นโยบายสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และ (4) ผู้ปฏิบัติ คือ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำร 
 

 ในการจัดท ารายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒. ขอบเขตการประเมิน 
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๑. กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก ่ 
 ๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล  
 ๒. กระทรวงศึกษาธิการ :  
  - โรงเรียนอนุบาล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ได้แก่ สถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ 
  - โรงเรียนอนุบาลเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)  
  - โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
 
๒. ขอบเขตกำรประเมิน 
 การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการประเมินตามคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ที่ประกอบด้วย มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที ่๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗ ข จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ ได้แก่  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย              จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  จ านวน ๓ ข้อ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี จ านวน ๓ ข้อ 
 
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยอายุ 
๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗ ข จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/๒๒ ข้อ ตามคู่มือ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังนี้ 
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ตาราง ๑ แสดงแบบประเมินมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้น 
            ประถมศึกษาปีที ่๑) 

 
ข้อ 

 
รายการพจิารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเตบิโตสมวัยและมสีุขนิสัยที่เหมาะสม 
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูง

ดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
1. น้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ
        (Weight for age) 
2. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์    
        อาย ุ(Height for age) 
3. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ 
        ส่วนสูง(Weight for height) 

เด็กสูงดีสมส่วนน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๐-๕๖ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๗-๖๓ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมสีุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวัย 
 กิน นอน ออกก าลังกาย เล่น  
     และการเรียนรู้อย่างเป็นเวลา 
     เหมาะสมตามวัย 
 การรักษาความสะอาดและปอ้งกัน 
     โรค 
 การรักษาความปลอดภัยของ 
     ตนเองและผู้อื่น 

เด็กมีสุขนิสัย 
ตามรายการ
พิจารณาต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีสุขนิสัยตาม
รายการพิจารณา
ร้อยละ ๗๕-๗๙ 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณาร้อยละ 
๘๐-๘๔ 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณาร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมสีุขภาพช่องปากดี ไมม่ีฟันผ ุ เด็กไม่มีฟันผุ 
น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มากกว่าร้อยละ 
๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มากกว่าร้อยละ 
๕๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า     
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กลา้มเนื้อ

มัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรง
ตัวไดต้ามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กลา้มเนื้อ
มัดเล็กและการประสานงานระหวา่ง
ตากับมือตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึก

มั่นคงปลอดภยัแสดงความรูส้ึกท่ีดตี่อ
ตนเองและผู้อื่นไดส้มวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกจิกรรม
ต่างๆอย่างสมวยั ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 
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ตาราง ๑ (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

0 
ต้องปรับปรุง 

1 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคมุ
ตนเองยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ไดส้มวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรม
พร้อมเพื่อนการเขา้แถวตามล าดับ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 

สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณติศาสตร์ 
สามารถสังเกตจ าแนก และ
เปรียบเทยีบ จ านวน มิตสิัมพันธ์ 
(พ้ืนท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคดิอย่างมีเหตุผล 
แก้ปัญหาได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกไดส้มวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ  
ท ากิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เลา่ 

สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า  
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลกัษณ์ 
การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคดิ
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นไดส้มวัย
และตามล าดับพัฒนาการ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขยีน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 
 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 
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ตาราง ๑ (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการพจิารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

0 
ต้องปรับปรุง 

1 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คณุธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย

และแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรณุา มีวินัย
ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและส่วน
ร่วม และมีค่านิยมที่พึงประสงคส์มวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นกลุม่ เป็นได้ทั้งผู้น าและผูต้าม 
แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค ์
 1.เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับ 
         ผู้อื่นเป็นกลุ่ม 
 ๒.เป็นได้ทั้งผู้น าและผูต้าม แสดง 
        ความเป็นตัวเอง รับฟังความ 
        คิดเห็นของผู้อื่น 
 ๓.แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเดก็
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า ร้อย
ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 
 
 

   
๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี้  
  ๔.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบงานปฐมวัย ในหน่วยงาน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือชี้แจงความส าคัญ และความจ าเป็นของการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  ๔.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายในการประสาน ก ากับ ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  ๔.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง แนวทางการประเมิน และรายงานข้อมูล        
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์    
ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เป็นตัวแทนเครือข่าย ของแต่ละหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2564  
  ๔.4 คณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ ที่เป็นตัวแทน
เครือข่าย ชี้แจง ประสาน สถานศึกษาในเครือข่ายให้ด าเนินการประเมินสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐาน
ชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๔.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ น าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มาวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๔.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ น าเสนอผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ต่อที่ประชุมของคณะอนุกรรมการส่งเสริม    
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๔.7 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนข้อมูล
รายงานผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
  ๔.8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
  ๔.9 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่รายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ผ่านทางเว็บไซต์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง     
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป 
 
๕. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๕.1 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๕.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ 
 ๕.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 256๔ ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานพัฒนาเด็กปฐวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ จ านวน ๑๕๘ แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จ านวน ๑๖๓ แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
จ านวน ๑๗๘ แห่ง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน ๔๒๖ แห่ง ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๔๕ แห่ง รวมทั้งหมด ๙๗๐ แห่ง และจ านวน
เด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนก ตามสังกัด ดังนี้  
 
ตาราง ๒ แสดงจ านวนเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
สังกัด 

๓ ปีก่อน 
ถึง ๔ ปี 

๔ ปีก่อน 
ถึง ๕ ปี 

๕ ปีก่อน 
ถึง ๖ ปี 

๖ ปีก่อเข้า 
ป. ๑ 

 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
๑ สพป.กส. ๑ 0 1 9 8 419 431 1,318 1,282 3,468 
๒ สพป.กส. ๒ 3 49 60 520 448 1,463 1,358 7 3,908 
๓ สพป.กส. ๓ 4 1 2 331 301 1,863 1,831 2 4,335 
๔ เอกชน 13 30 279 257 817 760 1,806 1,700 5,662 
๕ อปท. 869 1,992 1,914 1,835 1,574 654 618 5 9,461 
 รวม 889 2073 2264 2951 3559 5171 6,931 2,996 26,834 

  
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ผู้รายงานขอน าเสนอ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ระดับจังหวัด ตามระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ 
 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ แยกตามสังกัด 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔  
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 ตอนที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ระดับจังหวัด 

ตาราง ๓ แสดงผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
            แห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ระดับจังหวัด 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
จ านวนเด็กที่รับ

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุข

นิสัยที่เหมาะสม 
     

๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และ
สูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

34,831  34,411  98.79 420  1.21 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวัย 

34,707  31,182  89.84 3,525  10.16 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 0  0  - 0  - 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย      
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 0 0  0  
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว      
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อ

มัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรง
ตัวได้ตามวัย 

34,800  34,048  
 

97.84 
 

752  
 

2.16 
 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและการประสานงานระหว่าง
ตากับมือตามวัย 

0  0  
 
- 0  

 
- 

๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ      
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึก

มั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

35,237  34,427  97.70 810  2.30 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น      
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

34,803  34,023  97.76 780  2.24 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุม
ตนเองยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ได้สมวัย 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท า
กิจกรรมพร้อมเพ่ือนการเข้าแถว
ตามล าดับ 

0 0 - 0 - 
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ตาราง ๓ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
จ านวนเด็กที่รับ
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

     

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล 
สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ง 
ต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

34,813  33,267  95.56 1,546  4.44 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกตจ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

34,809  33,473  96.16 1,336  3.84 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
แก้ปัญหาได้สมวัย 

34,821  34,175  98.14 646  1.86 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 

34,821  33,971  97.56 850  2.44 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

0  0  - 0 - 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการ
สื่อสาร 

     

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า 
สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 

34,922  33,654  96.37 1,268  3.63 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ 
การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย
และตามล าดับพัฒนาการ 

34,822  33,935  97.45 887  2.55 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย
น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย       
และสนใจ 

34,817  34,090  97.91 727  2.09 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัยโดยใชภ้าษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

0  0  
 
- 0  

 
- 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม 
มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 

     

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่าง
สมวัยและแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

34,833  
 

34,378  
 

98.69 
 

455  
 

1.31 
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ตาราง ๓ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
จ านวนเด็กที่รับ

การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วน
ร่วม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

34,820  34,117  97.98 703  2.02 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ 

34,827  34,551  99.21 276  0.79 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย         
และภูมิภาคอาเซียน 

0 0 

 
 
- 0 

 
 
- 

 
 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย       
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗.๔ ข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ระดับจังหวัด 
ในระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ แยกตามสังกัด 

  ๒.๑ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 
ตาราง ๔ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
            ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมี

บันทึกเป็นรายบุคคล 
๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการ
พิจารณาร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย

แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย 

ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ 

ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพื่อนการเข้า
แถวตามล าดับ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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ตาราง ๔ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ

สื่อสารได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้

หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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  ๒.๒ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 
ตาราง ๕ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
            ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมี

บันทึกเป็นรายบุคคล 
๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการ
พิจารณาร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย

แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย 

ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ 

ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพื่อนการเข้า
แถวตามล าดับ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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ตาราง ๕ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ

สื่อสารได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้

หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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  ๒.๓ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 
ตาราง ๖ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
            ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมี

บันทึกเป็นรายบุคคล 
๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการ
พิจารณาร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย

แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย 

ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ 

ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพื่อนการเข้า
แถวตามล าดับ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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ตาราง ๖ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ

สื่อสารได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้

หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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  ๒.๔ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 
ตาราง ๗ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
            ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดส านักงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
            (สช.) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมี

บันทึกเป็นรายบุคคล 
๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการ
พิจารณาร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย

แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย 

ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ 

ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพื่อนการเข้า
แถวตามล าดับ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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ตาราง ๗ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ

สื่อสารได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้

หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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 ๒.๕ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
ตาราง ๘ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
             ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมี

บันทึกเป็นรายบุคคล 
๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการ
พิจารณาร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการ

ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ   
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคงปลอดภัย

แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย 

ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ 

ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพื่อนการเข้า
แถวตามล าดับ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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ตาราง ๘ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา ได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ

สื่อสารได้สมวัย 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้

หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัยน าไป 
สู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 
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  ๒.๖ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ รวมทุกสังกัด 
 
ตาราง ๙ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
             ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ รวมทุกสังกัด 
 

ตัวบ่งชี้ที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่

เหมาะสม 
  

๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดี
สมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

๓ เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามวัย 

๓ เด็กมีสุขนิสัยตามรายการพิจารณาร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้  

และสร้างสรรค์ 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม      

มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

 
ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔  

  
ตาราง ๑๐ แสดงสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔ 

 
ที ่

 
สังกัด 

จ านวนเด็ก 
อ.๑ - อ.๓ 

(คน) 

จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ (คน) 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

สมวัย ไม่สมวัย สมวัย ไม่สมวัย สมวัย ไม่สมวัย 
๑ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 3,468 18 - 8๔๔ ๖ 2,๕๙๑ ๙ 
๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 3,908 ๖๓๒ - ๑,๙๑๑ - ๑,๓๖๕ - 
๓ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 4,335 ๓๓๘ - ๒,๑๖๓ ๑ ๑,๘๓๒ ๑ 
๔ เอกชน 5,662 ๕๗๙ - ๑,๕๗๗ - ๓,๕๐๖ - 
๕ อปท. 9,461 ๖,๖๑๐ - ๒,๒๒๕ ๓ ๖๒๓ - 
 รวม 26,834 ๘,๑๗๗ - ๘,๗๒๐ ๑๐ ๙,๙๑๗ ๑๐ 
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บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการประเมิน 
  

การสรุปรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ผู้รายงาน สรุป รายงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา    
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ตามระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ      
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด 
 ๒. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ แยกตามสังกัด 

๓. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔  
 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๑. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา       
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ ระดับจังหวัด ตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพ       
เด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗.๔ ข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 
256๔ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระดับจังหวัด ผลการประเมินในบางตัวบ่งชี้            
มีรายละเอียดของข้อมูลยังไม่เพียงพอ ท าให้ข้อมูลในการรายงานไม่สมบูรณ์ 
  สรุป ผลการประเมินในบางตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดของข้อมูลยังไม่เพียงพอ ท าให้ข้อมูล    
ในการรายงานไม่สมบูรณ์ ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรพัฒนาการน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 ๒. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔  
  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 256๔ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข 
- ๓.๗.๔ ข พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม เด็กมีน้ าหนัก
ตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ผลการประเมินพบว่า เด็กสูงดีสมส่วน    
ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป เด็กมีสุขนิสัยที่ ดี ในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  ผลการประเมินพบว่า                
เด็กมีสุขนิสัยตามรายการพิจารณา (กิน นอน ออกก าลังกาย เล่น และการเรียนรู้อย่างเป็นเวลา 
เหมาะสม  ตามวัย การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน) 
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ผลการประเมินพบว่า เด็กไม่มีฟันผุมากกว่า      
ร้อยละ ๕๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ผลการประเมินพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัย      
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ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ผลการประเมินพบว่า         
เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ           
ผลการประเมินพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการ     
ด้านสติปัญญา เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ผลการประเมินพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ผลการประเมินพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี
ผลการประเมินพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
  สรุป พัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป       
เด็กมีสุขนิสัยตามรายการพิจารณา (กิน นอน ออกก าลังกาย เล่น และการเรียนรู้อย่างเป็นเวลาเหมาะสม
ตามวัย การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน) ร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป เด็กไม่มีฟันผุมากกว่าร้อยละ ๕๕ เด็กมีพัฒนาการสมวัย มี พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว             
มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้  และสร้างสรรค์ มีพัฒนาการ     
ด้านภาษาและการสื่อสาร เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ร้อยละ ๘๕ 
ขึ้นไป 

๓. สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔  
 จากผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔ พบว่า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - อนุบาลชั้นปีที่ ๓ 
จ านวน 3,468 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑๘ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๘๕๐ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๘๔๔ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๙.๒๙ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน 
๒,๖๐๐ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒๕๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน 
๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - อนุบาล
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน 3,908 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๖๓๒ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๖๓๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑,๙๑๑ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑,๙๑๑ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑,๓๖๕ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑,๓๖๕ คน   
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - อนุบาล
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน 4,335 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๓๓๘ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๓๓๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒,๑๖๔ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒,๑๖๓ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ 
จ านวน ๑,๘๓๓ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑,๘๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ มีพัฒนาการไม่สมวัย 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - อนุบาล
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน 5,662 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๕๗๙ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๕๗๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑,๕๗๗ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑,๕๗๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๓,๕๐๖ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๓,๕๐๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ -อนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน 
9,461 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๖,๖๑๐ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๖,๖๑๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒,๒๒๘ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒,๒๒๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๘๗ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน 
๖๒๓ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๖๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 สรุป จากผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 256๔ พบว่า 
มีเด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - อนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน 26,834 คน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๘,๑๗๗ 
คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๘,๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๘,๗๓๐ 
คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๘,๗๒๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๙ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๒,๖๐๐ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒๕๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ มีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพ
เด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข - ๓.๗.๔ ข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 
256๔ รายบุคคล ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีรายละเอียดของข้อมูลไม่
เพียงพอ ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยงาน ควรมีการน าเข้าข้อมูล ให้ครบทุกประเด็น เพ่ือให้มี
รายละเอียดของข้อมูลพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป 

1.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  มาตรฐานด้านที่  ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย           
ตัวบ่ งชี้ที่  ๓.๑ ข - ๓.๗.๔ ข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวั ยแห่ งชาติ ปีการศึกษา 256๔              
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน   
เป็นผลการประเมิน ที่ระบุช่วงของร้อยละพัฒนาการเด็ก เป็นระดับ ๐ ๑ ๒ และ ๓ เช่น เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป มีผลการประเมินในระดับ ๓ ซึ่งมีความละเอียดไม่เพียงพอส าหรับการน าไปใช้ 

2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับความส าคัญของการน าเข้าข้อมูล  ในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
  2.2 ควรมีการพัฒนาครูปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูล  ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เพ่ือให้ข้อมูลสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่อไป 
  2.3 ควรมีการพัฒนาการสร้างเครื่องมือประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบ่งชี้ ใน
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
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 มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษา ๑) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
1. น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
        (Weight for age) 
2. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
        (Height for age) 
3. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
        (Weight for height) 
 

เด็กสูงดีสมส่วน
น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๐-๕๖ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๗-๖๓ 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป 

- สมุดบันทึก 
  การเจริญเติบโตของเด็ก 
- กราฟแสดงการเจริญเติบโต 
  ตามเกณฑ์อ้างอิง 
  ตามเพศและช่วงอายุ 
  ของกรมอนามัย 
  กระทรวงสาธารณะสุข 
  พ.ศ.๒๕๕๘ (ประยุกต์จาก 
  องค์การอนามัยโลก) 
- ข้อมูลภาวะ 
   การเจริญเติบโต 
   เป็นรายบุคคล 
- สรุปจ านวนและ 
  ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
  ตามเกณฑ์อายุ 
  
 
 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
๕๔ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

  
 
 
 
 

    - สรุปจ านวนและร้อยละ 
  ของเด็กสูงดีสมส่วน 
  (ดูจากส่วนสูงตาม 
  เกณฑ์อายุ และน้ าหนัก 
  ตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

๓.1.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 กิน นอน ออกก าลังกาย เล่น และการเรียนรู้ 
     อย่างเป็นเวลาเหมาะสมตามวัย 
 การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค 
 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

เด็กมีสุขนิสัย 
ตามรายการ
พิจารณาต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณาร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณาร้อยละ 
๘๐-๘๔ 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณาร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

- บันทึกผล 
  การตรวจสุขภาพเด็ก 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
  ตามวัยรายบุคคล 
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

๓.1.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ เด็กไม่มีฟันผุ 
น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มากกว่าร้อยละ 
๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มากกว่าร้อยละ 
๕๕ 

- บันทึกผล 
  การตรวจสุขภาพเด็ก 
- บันทึกผลการตรวจ 
  สุขภาพช่องปากเด็ก 
 

 
 
 

๕๕ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 

การพิจารณา 0 
ต้องปรับปรุง 

1 
ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

- คู่มือเฝ้าระวังและ 
  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  ปฐมวัย(DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- แบบบันทึกการคัด  
  กรองและส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ตามช่วงอายุโดย 
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  (ช่วงอายุ ๓-๖ ป)ี 
- คู่มือการคัดกรอง และส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี  
  ของ กทม. 
- กราฟแสดง 
  การเจริญเติบโตตาม 
  เกณฑ์อ้างอิงตามเพศ 
  และช่วงอายุของกรม 
  อนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
  พ.ศ.๒๕๕๘ 
  (ประยุกต์จากองค์กาอนามัยโลก) 

 ๕๖ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 

การพิจารณา 0 
ต้องปรับปรุง 

1 
ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้
ตามวัย 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

- คู่มือเฝ้าระวังและ 
  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
  ปฐมวัย(DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ตามช่วงอายุโดย  
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- คู่มือการคัดกรอง และส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี  
  ของ กทม. 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการตามวัน 
  รายบุคคล 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  รายบุคคล 
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ
ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

 

๕๗ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูสึกม่ันคง
ปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้สมวัย 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

- คู่มือเฝ้าระวังและ 
  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
  ปฐมวัย(DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ตามช่วงอายุโดย  
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- คู่มือการคัดกรอง และส่งเสริม 
  พัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี  
  ของ กทม. 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการตามวัน 
  รายบุคคล 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  รายบุคคล 
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ
อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง
ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรม 
  พร้อมเพ่ือนการเข้าแถวตามล าดับ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

 

๕๘ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็กได้สมวัย 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

- ประเมินคุณภาพเด็กทางด้าน
พัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออก และการ
ตอบสนองของเด็กโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 
- บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรม
ความสามารถในการเรียนรู้ 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
- คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกตจ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน 
มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่แสดงออกได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
 ๕๙ 



ตัวตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึง 
  ความก้าวหน้าของพัฒนาการ  
  (ค าพูด การเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
- บันทึกการติดตามประเมินผล 
  หลังการจัดกิจกรรมตามสาระ 
  การเรียนรู้ 
 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ  
ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

 
 

๖๐ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า 
สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

- มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษา 
  ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
- บันทึกการติดตามประเมินผล 
   หลังการจัดกิจกรรมตามสาระ 
   การเรียนรู้ 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
- คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  พ.ศ.๒๕๖๐   
- มีการติดตามและบันทึก 
  การใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ 
การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียน
ค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและ
ตามล าดับพัฒนาการ 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕  
ขึ้นไป 
 
 
 
 

 ๖๑ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 0 

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
- บนัทึกการติดตามประเมินผล 
   หลังการจัดกิจกรรมตาม
สาระ 
   การเรียนรู้ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
รายบุคคล 
- สมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
  ในการพัฒนาตามวัย (๓-๕ ปี) 
- คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ 
ปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  พ.ศ.๒๕๖๐   
 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนร่วม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข เด็กสามรถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง อย่าง
สร้างสรรค ์
 1. เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
 ๒.เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แสดงความเป็น 
        ตัวเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ๓.แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ้นไป 
 

 

๖๒ 


