
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

.......................................................................................................................................................... 
โดยโรงเรียนเพ็ชระศึกษามีประกันคุณภาพสถานศึกษา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกของการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน  ในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยในอนาคต  
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา  จึงกำหนดให้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนเหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพื่อรองรับประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเพ็ชระศึกษาจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพ
ภายในและคุณภาพภายนอก  ดังนี้  ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิท่ีดีของสังคม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 
 
 
 

หน้า ๒.../กระบวนการบริหารและการจัดการ 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง          
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

 
(นายทรรศิน  สินธุระเวชญ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 
 

วิธีประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑  มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 

    (๑)  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๐      แบบประเมินพัฒนาการทางด้าน
น้ำหนัก-ส่วนสูง 

    (๒)  เด็กเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี       สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

    (๓)  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

    (๔)  เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค                  
ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
    (๑)  เด็กร่างเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักเรียน 
    (๒)  เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักเรียน 
 
 
 



 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 
 

วิธีประเมิน 

    (๓) เด็ก ยอมรับ และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๔)  เด็กจิตสำนึก และค่านิยมท่ีดี ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๕)  เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๖)  เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๗)  เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๘)  เด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๙)  เด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
    (๑)  เด็กเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๒)  เด็กประหยัด และพอเพียง ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 



 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 
 

วิธีประเมิน 

    (๓)  เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมใน และนอกห้องเรียน ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๔)  เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๕)  เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๖)  เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้    
    (๑)  เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๒)  เด็กตั้งคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๓)  เด็กอ่านนิทาน และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๔)  เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๕)  เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระฯลฯ 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 



 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเพ็ชระศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

เป้าหมาย 
 

วิธีประเมิน 

    (๖)  เด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

  

    (๑)  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๒)  ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๓)  ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ 
(Active learning) 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๔)  ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ
เด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สังเกตการจัดประสบการณ์  

    (๕)  มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
    (๑)  จัดครูครบช้ันเรียน ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๒)  จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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    (๓)  จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๔)  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๕)  จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
    (๑)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๒)  ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๓)  ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม 
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๔)  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๕)  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และเพยีงพอ   
    (๑)  จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
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    (๒)  จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
    (๓)  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
    (๔)  จัดให้มมีุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหา
ความรู้ 

ยอดเยี่ยม      สังเกต ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๕)  จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม      สังเกต ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนนุการจัดประสบการณ์   
    (๑)  อำนวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๒)  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๓)  มีการนิเทศติดตามการใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๔)  มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    (๕)  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม      ตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
    (๑)  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๒)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๓)  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๔)  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    (๕)  นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม      สัมภาษณ์ สอบถาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๑)  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๒)  จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๓)  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
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๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๑)  จัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๒)  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๓)  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๑)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๒)  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๓)  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้เป็น
ต้น 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๔)  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
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๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

    (๑)  ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๒)  วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๓)  นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
    (๔)  นำผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๙๐      สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ - ๔๙ กำลังพัฒนา 
๕๐ – ๕๙ ปานกลาง 
๖๐ - ๗๔ ดี 
๗๕ - ๘๙ ดีเลิศ 
๙๐ - ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

 

 



 

คณะผู้จัดทำ 

 

๑. นางพัชรี   สินธุระเวชญ ์   ประธาน 

๒. นายทรรศิน  สินธุระเวชญ์  รองประธาน 

๓. นางสาวธันยพร   นุ่มเกลี้ยง  กรรมการ 

๔. นางสาววารินท์  โคสอน   กรรมการ 

๕. นางสาวสิริวรรณ  สกุลวา  กรรมการ 

๖. นางสาวสุรีย์พร  ดาราน้อย     กรรมการ 

๗. นางสาวเจษฎาภรณ์  พรมมา  กรรมการ 

๘. นางสาวกนกพร  คงเพชรศักด์ิ  กรรมการ/เลขานุการ 


