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คู่มือดาเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ตั้ งแต่
ปี การศึ กษา 2561 ส าหรั บให้ สถานศึ กษาใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการจั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษาปฐมวั ย
โดยทางส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานได้ส่งเสริมสนั บสนุนการดาเนินงานพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาปฐมวัยของหน่ วยงานในสั งกัดด้วยการพั ฒ นาบุคลากร สนับสนุน ด้านงบประมาณ สื่ อ เอกสาร
การดาเนินงาน ฯลฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด
ในช่วงปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาได้นาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดาเนิน การประเมิน พัฒ นาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุ ม
พัฒนาการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทุกรอบสองปี การศึกษา คือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547, 2549, 2551, 2553,
2555, 2557 และ 2559 เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลที่ จ บตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่จะดาเนินการประเมิน พัฒ นาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยยึด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยดาเนินการประเมิน
พั ฒ นาการนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ ระดับเขตตรวจราชการ ระดับจังหวัด และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา สาหรับนาผลการประเมิน ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานมี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ งขอให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
อานวยการ โดยมีผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือรองผู้อานวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับ มอบหมายเป็นประธาน และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการจัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร เพื่ อ ด าเนิ น งานโครงการให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย
มีความยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินพัฒนาการในระดับ
โรงเรีย น อนึ่ ง เพื่อให้ การประเมิน พัฒ นาการนักเรียนที่จบหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง ผลการประเมินพัฒนาการ
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ ประเทศได้ อ ย่ างเหมาะสม ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจึงขอให้คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการประเมินทุกท่าน
ตลอดจนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ควบคุมดูแลการดาเนินการประเมินอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำร
นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
1. ควำมเป็นมำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาหลั กสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด ด้วยการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ เอกสารการดาเนินงาน ฯลฯ
รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวั ยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกสังกัด และที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการประเมินพัฒ นาการ
นั กเรีย นที่จ บหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพั ฒ นาการทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง
ทุกรอบสองปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557 และ 2559 เพื่อรายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในภาพรวม
ระดับประเทศ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ด าเนิ น การประเมิ น
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการประเมินที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั งคมและสติ ปัญ ญา ที่ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ของ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 โดยด าเนิ น การประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในภาพรวมระดับ ประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา ส าหรับ นาผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อประเมิ น พั ฒ นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ จิต ใจ สั งคม และสติปั ญ ญา ของนัก เรีย น
ที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

3. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1 ประชำกร นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 กลุ่มตัวอย่ำง นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
จานวน 14,760 คน จ านวน 2,379 โรงเรียน โดยมีวิธีการสุ่ มกลุ่ ม ตัวอย่างแบบกลุ่ ม (Clustor sampling)
แยกตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน ดังนี้
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3.2.1 ประเภทของกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย
1) โรงเรีย นอนุ บ าลประจาจังหวัด จานวน 81 โรงเรียนๆ ละ 2 ห้ องๆ ละ 6 คน
รวมทั้งสิ้น 972 คน
2) โรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ านวน 183 โรงเรี ย นๆ ละ
1 ห้องๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 1,098 คน
3) โรงรี ย นศู น ย์ เด็ ก ปฐมวั ยต้ น แบบ (ที่ มิ ใช่ โรงเรีย นอนุ บ าลประจ าจังหวัด และ
โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่การศึกษา) จานวน 738 โรงเรียนๆ ละ 1 ห้องๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 4,428 คน
4) โรงเรียนทั่วไปที่ เปิ ดสอนระดับปฐมวัย จานวน 1,377 โรงเรียนๆ ละ 1 ห้ องๆ ละ
6 คน รวมทั้งสิ้น 8,262 คน โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ่มโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน
3.2.2 ขนำดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง กาหนดดังนี้
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 1 – 120 คน
ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนระหว่าง 121 – 499 คน
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
3.2.3 จำนวนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง กาหนดดังนี้
จำนวนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

จำนวน
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ

1-50
51-100
101-150
151-200
201 ขึ้นไป

4
29
77
43
30

จำนวนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง
โรงเรียนขนำดใหญ่
โรงเรียนขนำดกลำง
โรงเรียนขนำดเล็ก รวม
(นักเรียน 500 คนขึน้ ไป) (นักเรียน 121-499 คน) (นักเรียน 1-120 คน)
1
2
2
5
1
2
3
6
2
2
3
7
2
3
3
8
3
3
4
10

หมำยเหตุ จานวนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาปรากฏ ดังภาคผนวก
3.2.4 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินพัฒ นาการมีจานวนห้องเรียนละ 6 คน
ให้แบ่งออกเป็นนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 3 คน โดยคณะกรรมการประเมินพัฒ นาการที่ไม่ใช่
ครูประจาชั้นเป็นผู้สุ่มอย่างมีระบบจากบัญชีเรียกชื่อ เช่น ใช้ลาดับเลขคี่ หรือลาดับเลขคู่ ในบัญชีเรียกชื่อเป็น
เกณฑ์ ฯลฯ หากสุ่มได้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิเศษเรียนร่วมให้ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใหม่
หมำยเหตุ
1. กรณี ที่ โ รงเรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทุ ก ประเภทมี จ านวนห้ อ งเรี ย นชั้ น อนุ บ าล
ที่จะดาเนินการประเมินตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการเป็นผู้ดาเนินการสุ่มอย่างง่าย
เพียง 1 ห้องเรียน
2. กรณี โ รงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจั ง หวั ด ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น พั ฒ นาการ
ดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียนๆ ละ 6 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน
3. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการประเมินในทุกกิจกรรม หากนักเรียน
ป่ วยหรือขาดการประเมิน ในบางกิจ กรรม ให้ คณะกรรมการประเมินพั ฒ นาการตัดรายชื่อนักเรียนซึ่งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างนั้นออก
4. กรณีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีนักเรียนไม่ถึง 6 คน ให้ประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกคน
คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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4. ขอบเขตกำรประเมิน
ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
4.1 ตัวแปรต้น
1) เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
2) ขนาดโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
3) ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่
การศึ ก ษา โรงเรี ย นศู น ย์ เด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ โรงเรี ย นทั่ ว ไปที่ เปิ ด สอนระดั บ ปฐมวั ย สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ตัวแปรตำม
ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

5. แนวทำงกำรดำเนินงำน
5.1 กำรดำเนินกำรในระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1) ประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
2) สร้างเครื่องมือการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3) ทดลองเครื่องมือในโรงเรียนทุกขนาดจานวน 23 โรงเรียน กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค
4) วิพากษ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face - Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ
5) บรรณาธิการเอกสารคู่มือและเครื่องมือแล้วจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์
6) จัดทาคู่มือและเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 พร้อมแผ่นซีดี และจัดส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกแห่ ง พร้อมทั้งบัน ทึกเทปการชี้แจงเครื่องมือการประเมินพัฒ นาการเผยแพร่ ผ่านช่องทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) รวบรวมข้ อ มู ล ผลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจากทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส่วนผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละแห่งจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาเอง
8) ประชุม ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรีย น
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ
จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
9) จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เสนอผลต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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5.2 กำรดำเนินกำรในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
5.2.1 กำรดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุ ท ธศัก รำช 2560 ปี ก ำรศึ กษำ 2561 ในโรงเรีย นกลุ่ มตั วอย่ ำ งที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ ดังนี้
1) คณะกรรมการอ านวยการประเมิน พั ฒ นาการนั กเรีย นที่ จบหลั ก สู ต รการศึ กษา
ปฐมวัย พุ ท ธศั กราช 2560 ปี การศึก ษา 2561 ประกอบด้ ว ย ผู้ อานวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาหรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ อานวยความสะดวก วินิจฉัย สั่งการ แก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินการ
ประเมินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม
อนึ่ง คณะกรรมการอานวยการอาจให้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการดาเนินการ
ประเมิ น โรงเรี ย นละ 2 วั น พร้ อ มกั น ทั้ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรื อ สลั บ หมุ น เวี ย น
ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนำคม 2562 ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อานวยการ และควรให้การดาเนินการประเมินเป็นไปตามแนวทางคู่มือดาเนิน งานประเมินพัฒนาการอย่างเป็น
ระบบ เคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเที่ ย งตรง และด าเนิ น การประเมิ น ในโรงเรี ย นที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2) คณะกรรมการประเมิ น พั ฒ นาการ ประกอบด้ ว ย ครูป ระจ าชั้ น ที่ ท าหน้ า ที่ จั ด
ประสบการณ์ตามชุดกิจกรรม จานวน 1 คน และคณะกรรมการผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย จานวน 3 คน
คณะกรรมการประเมิ น พั ฒ นาการ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษาคู่ มื อ ด าเนิ น งานประเมิ น
พัฒนาการ (เอกสารหมายเลข 1) ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ (เอกสารหมายเลข 2) และคู่มือบันทึกข้อมูล
การประเมิ น พั ฒ นาการ (เอกสารหมายเลข 3) จั ด เตรี ย มสื่ อ วั ส ดุ /อุ ป กรณ์ สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย น
(ผู้สุ่มต้องไม่ใช่ครูประจำชั้น ) และดาเนินการประเมินตามตารางการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกผลลงใน
แบบบันทึกที่ส่วนกลางเตรียมให้ รวบรวมข้อมูล ตรวจทานข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการอานวยการ
ระดับ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา โดยครูป ระจาชั้น เป็ น ผู้ จั ด ประสบการณ์ และให้ ข้ อ มู ล
พัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งร่วมตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมินกับสภาพจริง
5.2.2 กำรดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ปีกำรศึกษำ 2561 ในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประชุ ม ชี้ แ จงโครงการประเมิ น
พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ให้ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนทราบเพื่อดาเนินการ ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2562
2) คณะกรรมการประเมินพัฒนาการระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นประธาน ครูวิชาการ ครูประจาชั้นอนุบาลที่ทาหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรม หรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ต้องมีคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการระดับโรงเรียน มีหน้าที่ ศึกษาคู่มือดาเนินงาน
ประเมินพัฒนาการ (เอกสารหมายเลข 1) ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ (เอกสารหมายเลข 2) และคู่มือ
คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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บันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ (เอกสารหมายเลข 3) จัดเตรียมสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ และดาเนินการประเมิน
ตามตารางการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกผลลงในแบบบันทึก รวบรวมข้อมูล ตรวจทานข้อมูล และจัดส่ง
ข้อมูลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภายในเดือนเมษายน 2562
3) การด าเนิ น การประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาควรอยู่ในการจัดประสบการณ์ตามกิจวัตรประจาวันปกติ
ของห้องเรียนและดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกคน

6. คู่มือ ชุดกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำร
คู่มือ ชุดกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
6.1 คู่มือด ำเนินงำนประเมินพั ฒนำกำรนั กเรียนที่ จบหลั กสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุ ทธศักรำช
2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย แนวดาเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ที่มีคาอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ เครื่องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อต้นแบบตามที่ระบุในชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์
6.2 ชุดกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ สำหรับกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม จานวน 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ชุดที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ชุดที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชุดที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ขุดที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม
ชุดที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
ชุดที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา
หมำยเหตุ เอกสารในข้อ 6.2 ครูประจาชั้นที่เป็นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างจะได้รับชุดกิจกรรม
การจัดประสบการณ์สาหรับการประเมินพัฒนาการนี้เพื่อนาไปศึกษา เตรียมการจัดกิจกรรม รวมทั้ งจัดเตรียม
เครื่องมือ/อุปกรณ์ล่วงหน้า ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นี้ออกแบบโดยใช้ตารางกิจวัตรประจาวันของนักเรียน
ปฐมวัยเป็ นหลั ก การประเมินจะบู รณาการพั ฒนาการด้ านต่ างๆ เพื่ อให้ การประเมิ นสอดคล้ องกับสภาพจริง
มากทีส่ ุด
6.3 คู่ มื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล กำรประเมิ น พั ฒ นำกำรนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ จานวน 8 แบบ คือ
 แบบบันทึกผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี
(แบบบันทึกผล 1/1)
 แบบบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (แบบบันทึกผล 1/2)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม (แบบบันทึกผล 5)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)
 แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา (แบบบันทึกผล 7)
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6.4 เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 (เอกสารหมายเลข 1-3) และสิ่งที่คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
ต้องเตรียมการก่อนวันประเมิน ดังนี้
1) ศึกษาทาความเข้าใจเอกสารหมายเลข 1- 3 โดยเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้ที่เป็นพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็กที่ต้องการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินได้ทันทีที่เห็ นพฤติกรรมและ
ความสามารถของเด็ก พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดขั้นตอนในการจัดประสบการณ์ทั้ง 7 ชุด ตามลาดับ
2) เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแต่ละกิจกรรม โดยนามาทดลองก่อนใช้จริงหรือจัดหา
เพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงสภาพคล่องของการใช้ที่เหมาะสมกับเด็ก

เครื่องมือ สื่อ และแบบบันทึกผลที่ใช้ในกำรประเมิน มีดังนี้
ชื่อชุดกิจกรรม
สิ่งที่ สพป./โรงเรียน เตรียม
1. การปฏิบัติกิจวัตร
เครื่องชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงที่มีความเที่ยงตรง
ประจาวัน
2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและ 1. เพลงบรรเลงท่วงทานอง ช้า-เร็ว ที่มคี วามยาวของเพลง
จังหวะ
ประมาณ 5 – 7 นาที
2. เครื่องเล่นซีดี (CD PLAYER) /เครื่องเล่น MP3
3. เครื่องให้สัญญาณจังหวะชนิดใดชนิดหนึ่ง (กลอง/กรับ/
ฉิ่ง ฯลฯ)
4. ป้ายชื่อ สติกเกอร์หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมเสริม
1. วัสดุธรรมชาติที่ทาให้เกิดสีได้ 6 ชนิด เช่น ขมิ้น ใบเตย
ประสบการณ์
ผลกระเจี๊ยบแดง ดอกอัญชัน ถ่าน เฟื่องฟ้าแดง ฯลฯ
2. แก้วพลาสติกใส 12 ใบ
3. ช้อน 12 คัน
4. น้าเปล่า 1 ขวด
5. อุปกรณ์ที่ช่วยทาให้เกิดสี เช่น ถุงพลาสติกใบเล็ก ท่อนไม้
ขนาดเล็ก ครก ฯลฯ
6. ผ้าปูโต๊ะ
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลงานทางศิลปะ (กิจกรรมเดี่ยว)
1. สื่อต้นแบบรูป 
2. กระดาษ A4 (80 แกรม) สีขาว
3. ดินสอดา
4. บัตรป้ายชื่อเด็ก
5. วัสดุประกอบการต่อเติมภาพ เช่น กระดาษสี หลอดกาแฟ
เศษไหมพรม สีไม้ สีเทียน
6. กาว
7. กรรไกร
กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลงานศิลปะ (กิจกรรมกลุ่ม)
1. ภาพการตัดเส้นโค้งจากสื่อต้นแบบ คนละ 1 ภาพ
2. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ฝาขวดน้าอัดลม กระดาษ
นิตยสาร หลอดกาแฟ ไม้ไอศกรีม ใบไม้ เศษไหมพรม

แบบบันทึกผล
แบบบันทึกผล
1/1-1/2, 4, 5
แบบบันทึกผล 2

แบบบันทึกผล 3

แบบบันทึกผล 4

แบบบันทึกผล 4
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ชื่อชุดกิจกรรม

สิ่งที่ สพป./โรงเรียน เตรียม
3. กาว กลุ่มละ 1 ขวด
4. กรรไกร กลุ่มละ 3 อัน
5. สีไม้/สีเทียน อย่างละ 1 กล่อง
6. กระดาษ A3 หรือ กระดาษวาดเขียน ขนาด 29.7 x 42.0 นิ้ว
กลุ่มละ 1 แผ่น
5. กิจกรรมการเล่นตามมุม 1. ของเล่นตามมุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมบทบาท
สมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
2. หนังสือนิทาน ควรมีความเหมาะสมกับวัยดังนี้
- เป็นนิทานเรื่องใหม่ที่เด็กไม่เคยฟังมาก่อน
- เนื้อหานิทานไม่ยาวเกินไป และไม่ใช้นิทานที่เป็น
คาคล้องจอง
- มีภาพประกอบที่เหมาะสม
- ไม่ใช่นิทาน 2 ภาษา
6. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 1. ตลับเมตร
2. กระดาษกาวสี ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร จานวน 2 สี
3. ลูกบอลหนัง เบอร์ 3
4. กรวยพลาสติก หรือขวดน้าพลาสติก หรืออุปกรณ์อื่น
ที่ใช้แทน มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร
สูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร จานวน
6 หลัก สาหรับการวิ่งซิกแซกอ้อมสิ่งกีดขวาง
5. กระดาษกาวหรือกระดาษกาวสีเพื่อใช้ทาจุดสิ้นสุด
จุดเริ่มต้น จุดรับและโยนลูกบอล
6. ธง
7. สนามที่ใช้ควรมีพื้นเรียบไม่ลื่น เช่น สนามวอลเลย์บอล
ถนนคอนกรีต
7. กิจกรรมเกมการศึกษา 1. เกม “จับคู่สิ่งของ” ได้แก่ ฟองน้าสีเหลือง บล็อกสีเหลือง
ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว กระดาษสี
หนังสือ สีเทียน ดินสอ
2. เกม “เรียงลาดับความยาวเชือก” ได้แก่ เชือกขาวเบอร์ 30
ตัดความยาว 5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว 9 นิ้ว และ
ไม้บรรทัดเป็นฐานรอง
3. เกม “เรียงลาดับเหตุการณ์” ภาพต้นแบบ “เรียงลาดับ
เหตุการณ์” และกระดาษแข็ง ตัดขนาดกว้าง 6.5 เซนติเมตร
x ยาว 9 เซนติเมตร จานวน 5 แผ่น เพื่อติดทาบภาพ
ต้นแบบ
4. เกม “จัดหมวดหมู่สิ่งของ” ได้แก่
สิ่งของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น ไม้บล็อก หนังสือ กระดาษสี
สิ่งของที่มีรูปทรงกลม เช่น ลูกบอล ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง
สิ่งของที่มีผิวสัมผัสนุ่ม เช่น ฟองน้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
สิ่งของที่มีลักษณะเป็นแท่ง เช่น สีเทียน ดินสอ เทียน

แบบบันทึกผล

แบบบันทึกผล 5

แบบบันทึกผล 2
แบบบันทึกผล 6

แบบบันทึกผล 7
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7. วิธีกำรและขั้นตอนกำรประเมิน

การประเมินพัฒ นาการนั กเรียนนี้ เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
โดยเป็นการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้
7.1 ครูประจาชั้นที่เป็นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเตรียมการประเมิน โดยเตรียมเด็ก ห้องเรียน และ
การจัดกิจกรรมตามชุดการจัดประสบการณ์ ตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ทุกกิจกรรม
7.2 กิจกรรมในแต่ละชุดจัดตามตารางกิจกรรมประจาวันตามปกติ โดยคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการใช้เครื่องมือ เช่น ป้ายชื่อ สติกเกอร์ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ติดเสื้อไว้ให้เด็กทุกคน แต่เลือกเก็บข้อมูล
เฉพาะนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนๆ ในห้อง หรือรู้ว่า
ตนเองเป็นจุดสนใจ
7.3 การจัดกิจกรรมแต่ละชุดควรมีการวางแผนในการประเมิน โดยเว้นระยะเวลาสาหรับการเก็บ
ข้อมูล นั กเรีย นกลุ่ ม ตัว อย่ างแต่ล ะคนพอสมควร เพื่ อให้ คณะกรรมการประเมิ นพั ฒ นาการมีเวลาประเมิ น
ที่ เพี ย งพอ เช่ น กิ จ กรรมการเล่ น กลางแจ้ งควรให้ นั ก เรีย นที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างยื น สลั บ กั บ นั ก เรี ย นที่ มิ ใช่
กลุ่มตัวอย่าง
7.4 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการสรุปผลการประเมินในแบบสรุปผลการประเมิน ในกรณี
ที่ไม่อาจตัดสินระดับคุณภาพพัฒนาการได้ ให้พูดคุยกับครูประจาชั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามระดับพัฒนาการ
ของเด็กที่เป็นจริงมากที่สุด แล้วจึงนาผลสรุปมาบันทึกลงในแบบบันทึกผล (แนวทางการบันทึกโปรดศึกษา
ในคู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ เอกสารหมายเลข 3)

คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ดังแผนภูมติ ่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.
จัดทาคู่มือ/เครื่องมือ
ทดลองและบรรณาธิการ
คู่มือและเครื่องมือ
สาเนาและจัดส่งเครื่องมือเป็นซีดี
(CD)

โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่ำง
คณะกรรมการ
ประมินพัฒนาการ

ครูประจำชั้น

สพป.
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ
ดาเนินการประเมินพัฒนาการ
รายงานข้อมูลผลการประเมิน

คณะกรรมกำร

- ศึกษาชุดกิจกรรม
- เตรียมสื่อ/วัสดุ-อุปกรณ์
- จัดกิจกรรม
- ให้ข้อมูล/ตรวจสอบผล
การประเมิน

- ประเมินพัฒนาการ
- บันทึกผลการประเมิน

ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
รายงานผลการประเมิน
คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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แผนภูมิที่ 2 การดาเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
(สพป.)
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ตำมที่ สพฐ. กำหนด

โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
ตำมที่ สพฐ. กำหนด

สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ชุดละ 4 คน)

ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกแห่ง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ระดับโรงเรียน

ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ครูประจำชั้น
- เตรียมสื่อ/วัสดุ – อุปกรณ์
- จัดกิจกรรม
- ให้ข้อมูล/ตรวจสอบผล

คณะกรรมกำรประเมิน
- ประเมินพัฒนาการ
- บันทึกผลการประเมิน

- เตรียมสื่อ/วัสดุ – อุปกรณ์
- จัดกิจกรรมโดยครูประจาชั้น
- ประเมินพัฒนาการ
- สรุปผลการประเมินพัฒนาและ
ตรวจสอบผลการประเมิน

ร่วมกันสรุปผลการประเมิน/ระดับพัฒนาการ

ร่วมกันสรุปผลการประเมิน/ระดับพัฒนาการ

กรอก/รวบรวมข้อมูลผลการประเมินส่ง สพฐ.

กรอก/รวบรวมข้อมูลผลการประเมินส่ง สพป.

คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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9. ปฏิทินปฏิบัตงิ ำน
9.1 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ส่ ง คู่ มื อ และเครื่ อ งมื อ การประเมิ น
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 พร้อมแผ่นซีดี และ
เผยแพร่ เทปบั น ทึ ก การชี้ แ จงเครื่ องมื อการประเมิน พั ฒ นาการผ่ านช่ อ งทางของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เดือนมกรำคม 2562
9.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ เดือนกุมภำพันธ์ 2562
9.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ชี้ แ จงแนวทางการประเมิ น พั ฒ นาการกั บ
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนระดับปฐมวัย เดือนกุมภำพันธ์ 2562
9.4 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมิน
พัฒนาการ เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2562
9.5 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา คณะกรรมการประเมิ น พั ฒ นาการ และ
สถานศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนระดั บปฐมวัย ดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุ ท ธศั กราช 2560 ปี การศึก ษา 2561 ตามแบบประเมิ นพั ฒ นาการในข้อ 1 เดื อ นกุม ภำพั น ธ์ มีนำคม 2562
9.6 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การประเมิ น ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน เดือนพฤษภำคม 2562
9.7 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด ประชุ ม วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น
เดือนกรกฎำคม - สิงหำคม 2562
9.8 ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานจัดพิ มพ์ รายงานผลการประเมิ นพั ฒ นาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เดือนสิงหำคม – กันยำยน
2562

คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 1
เวลำ

กิจกรรม

เนื้อหำ

เครื่องมือวัด

ด้ำนร่ำงกำย

07.30 – 08.45 น.

- รับเด็ก ทักทาย สนทนา
พูดคุยกับเด็ก
- ตรวจสุขภาพ

กิจวัตรประจาวัน

08.45 – 09.05 น.

ชุดที่ 2
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน - แบบบันทึกผล 2
2. การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงอย่างมี
จินตนาการและสร้างสรรค์
3. การเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระโดยเปลี่ยนกัน
เป็นผู้นา ผู้ตาม
4. การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ

-

09.05 – 09.50 น.

ชุดที่ 3
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

การทดลองการเกิดสี
จากวัสดุธรรมชาติ

-

- แบบบันทึกผล 1/1
- แบบบันทึกผล 1/2

- แบบบันทึกผล 3

(1) ความสะอาดของ
อวัยวะต่างๆ และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างกาย

ตัวบ่งชี้
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
-

ด้ำนสังคม

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

3.1.1 แสดงอารมณ์
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ ผู้นาและผู้ตามได้
สถานการณ์อย่างเหมาะสม เหมาะสมกับสถานการณ์
4.1.2 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี
3.2.1 กล้าพูด
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์

ด้ำนสติปัญญำ
-

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ จากการ
สังเกต โดยใช้ประสาท
สัมผัส

12
คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 1 (ต่อ)
เวลำ

09.50 – 10.30 น.

กิจกรรม

ชุดที่ 4
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เนื้อหำ

กิจกรรมที่ 1
- การสร้างผลงาน
ศิลปะ (กิจกรรมเดี่ยว)

เครื่องมือวัด

- แบบบันทึกผล 4

ตัวบ่งชี้
ด้ำนร่ำงกำย

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ด้ำนสังคม

ด้ำนสติปัญญำ

-

-

-

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทาด้วยตนเอง
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการ
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่าง
มีเหตุผล
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
10.3.2 ระบุปัญหา สร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา
12.1.2 กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
12.2.1 ค้นหาคาตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง

-

9.2.2 เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

2.2.2 เขียนรูป
3.2.2 แสดงความพอใจ
สามเหลี่ยมตามแบบได้ ในผลงานและความ
อย่างมีมุมชัดเจน
สามารถของตนเอง
และผู้อื่น
4.1.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
5.4.1 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 1 (ต่อ)
เวลำ
10.30 – 10.40 น.

กิจกรรม
รับประทำนอำหำรว่ำงหรือ
อำหำรเสริม

เนื้อหำ

เครื่องมือวัด

ตัวบ่งชี้
ด้ำนร่ำงกำย

ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ
5.1.1 ขออนุญาตหรือ
รอคอย เมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4

-

10.40 – 11.10 น. ชุดที่ 5
กิจกรรมการเล่นตามมุม

- การเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่างๆ

- แบบบันทึกผล 4
- แบบบันทึกผล 5
- แบบบันทึกผล 6

-

11.10 - 11.40 น.

เกม “สนุกในสนาม”
ประกอบด้วย เดินต่อเท้า
ถอยหลัง กระโดดขาเดียว
รับลูกบอลที่กระดอนขึ้น
จากพื้น และวิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง

- แบบบันทึกผล 2
- แบบบันทึกผล 6

1.3.1 เล่น ทากิจกรรม
และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย
2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้อง
กางแขน
2.1.2 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว
2.1.3 วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว
2.1.4 รับลูกบอลที่
กระดอนขึ้นจากพื้นได้

ชุดที่ 6
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

ด้ำนสังคม

6.2.2 เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปัน 6.2.1 เก็บของเล่น ของใช้
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
5.3.1 แสดงสีหน้าและ ตนเอง
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
8.1.1 เล่นและทากิจกรรม
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ ร่วมกับเด็กที่แตกต่างไป
สถานการณ์
จากตน
3.1.1 แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
5.3.1 แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์

ด้ำนสติปัญญำ
-

9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์
คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้น และจุดจบ
ของข้อความ
-
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 1 (ต่อ)
เวลำ
11.40 –12.30 น.

กิจกรรม
- พักรับประทานอาหาร

เนื้อหำ

เครื่องมือวัด

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/1
- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4

12.30 – 14.30 น. - นอนพักกลางวัน
- ล้างหน้า ทาแป้ง แต่งตัว
(ให้เด็กใช้แป้งเอง ครูสังเกต
การใช้แป้งอย่างประหยัด)

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4
- แบบบันทึกผล 5

14.30 – 15.00 น. ชุดที่ 7
กิจกรรมเกมการศึกษา

- เกม “จับคู่สิ่งของ”
- เกม “เรียงลาดับ
ความยาวเชือก”

แบบบันทึกผล 7

ตัวบ่งชี้
ด้ำนร่ำงกำย

ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ

ด้ำนสังคม

ด้ำนสติปัญญำ

1.2.1 รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้หลาย
ชนิดและดื่มน้าสะอาดได้
ด้วยตนเอง
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้า
ห้องส้วมด้วยตนเอง
-

-

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง

-

-

6.1.3 ใช้และทาความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้า
ห้องส้วมด้วยตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

-

-

-

-

10.1.2 จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะ ขึ้นไป
10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของ
อย่างน้อย 5 ลาดับ
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 2
เวลำ

กิจกรรม

เนื้อหำ

เครื่องมือวัด

ตัวบ่งชี้
ด้ำนร่ำงกำย

ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ

07.30 – 08.45 น. - รับเด็ก ทักทาย สนทนา
พูดคุยกับเด็ก
- เคารพธงชาติ สวดมนต์
ตามศาสนาที่นับถือ
- ตรวจสุขภาพ
09.50 – 10.30 น. ชุดที่ 4
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/1
- แบบบันทึกผล 1/2

(1) ความสะอาดของ
อวัยวะต่างๆ และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ร่างกาย

-

กิจกรรมที่ 2
- การสร้างผลงานศิลปะ
(กิจกรรมกลุ่ม)

- แบบบันทึกผล 4

2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

3.2.2 แสดงความพอใจ
ในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

10.30 – 10.40 น.

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4

รับประทำนอำหำรว่ำงหรือ
อำหำรเสริม

-

ด้ำนสังคม
7.2.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
8.2.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย
5.1.1 ขออนุญาตหรือ
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับ
รอคอย เมื่อต้องการสิ่งของ ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
ของผู้อื่นด้วยตนเอง
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
7.2.1 การปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง

ด้ำนสติปัญญำ
-

-

-
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10. ตำรำงกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก วันที่ 2 (ต่อ)
เวลำ

กิจกรรม

เนื้อหำ

เครื่องมือวัด

11.40 –12.30 น.

- พักรับประทานอาหาร

กิจวัตรประจาวัน

- แบบบันทึกผล 1/1
- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4

12.30 – 14.30 น.

- นอนพักกลางวัน
กิจวัตรประจาวัน
- ล้างหน้า ทาแป้ง แต่งตัว
(ให้เด็กใช้แป้งเอง ครูสังเกต
การใช้แป้งอย่างประหยัด)

- แบบบันทึกผล 1/2
- แบบบันทึกผล 4
- แบบบันทึกผล 5

14.30 - 15.00 น.

- กิจกรรมเกมการศึกษา

แบบบันทึกผล 7

- เกม “เรียงลาดับ
เหตุการณ์”
- เกม “จัดหมวดหมู่
สิ่งของ”

ด้ำนร่ำงกำย
1.2.1 รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้าสะอาดได้
ด้วยตนเอง
1.2.2 ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช้
ห้องน้า ห้องส้วม
ด้วยตนเอง
-

ตัวบ่งชี้
ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ

ด้ำนสังคม

ด้ำนสติปัญญำ

-

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง

-

-

6.1.3 ใช้และทาความ
สะอาดหลังใช้ห้องน้า
ห้องส้วมด้วยตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง

-

10.1.4 เรียงลาดับ
เหตุการณ์ อย่างน้อย
5 ลาดับ
10.1.3 จาแนกและ
จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์

หมำยเหตุ 1. ตารางการประเมินนี้ คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียนอาจวางแผนปรับได้ตามความเหมาะสม
2. ลาดับของการจัดการประเมินพัฒนาการแต่ละกิจกรรม ครูผู้สอนอาจสลับให้สอดคล้องกับตารางกิจกรรมประจาวันปกติที่ดาเนินการอยู่แล้ว
3. สาหรับการบันทึกในแบบบันทึกผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผู้ประเมินควรสังเกตนักเรียนขณะปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและกิจกรรมตลอดทั้งวัน
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11. โครงสร้ำงเครื่องมือตัวบ่งชี้พัฒนำกำรที่ทำกำรประเมิน

การประเมิ น พั ฒ นาการเน้ น การประเมิ น ครอบคลุ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น คื อ ด้ า นร่ า งกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยวิเคราะห์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 12 มาตรฐาน ทั้งนี้ ได้คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่สาคัญและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับกิจกรรมในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ดังกล่าวประกอบด้วย
11.1 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
มำตรฐำนที่ 1 ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
1.1 น้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
1) น้าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
2) ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
1.2 มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยที่ดี
1) มีสุขภำพอนำมัย
(1) ความสะอาดของอวัยวะต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ได้แก่ ผมและศีรษะ
หูและใบหู มือ และเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า เสื้อผ้า
2) สุขนิสัยที่ดี
1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
1.3 รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
1.3.1 เล่น ทากิจกรรม และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
มำตรฐำนที่ 2 กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ไดอย่ำงคล่องแคล่ว และประสำนสัมพันธ์กัน
2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว ประสำนสัมพันธ์ และทรงตัวได้
2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
2.1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียการทรงตัว
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
2.2 ใช้มือ – ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
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11.2 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
มำตรฐำนที่ 3 มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3.2 มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น
มำตรฐำนที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
4.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว
4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ
4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
มำตรฐำนที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง
5.2 มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
5.3 มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
5.4 มีควำมรับผิดชอบ
5.4.1 ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
11.3 พัฒนำกำรด้ำนสังคม
มำตรฐำนที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
6.1.3 ใช้และทาความสะอาดหลังใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
6.3 ประหยัดและพอเพียง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
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มำตรฐำนที่ 7 รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
7.1 ดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
7.2 มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและรักควำมเป็นไทย
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
มำตรฐำนที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.1 ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
8.1.1 เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.2.1 เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
11.4 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
มำตรฐำนที่ 9 ใช้ภำษำสื่อสำรไดเหมำะสมกับวัย
9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้
9.2 อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
มำตรฐำนที่ 10 มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู
10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด
10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับ
10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล
10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล
10.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา
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มำตรฐำนที่ 11 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
11.1 ทำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
11.2 แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่
มำตรฐำนที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และมีค วำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้
เหมำะสมกับวัย
12.1 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
12.2 มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้
12.2.1 ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง
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12. เกณฑ์กำรประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ยึดระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามวัยและความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของกิจกรรม ดังนั้น ตัวบ่งชี้บางตัวจึงมีเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
มีดังนี้
พฤติกรรมและควำมสำมำรถ
เกณฑ์กำรประเมิน
1.1 น้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
1) น้าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย*

พฤติกรรมด้ำนร่ำงกำย

2) ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย*
หมายเหตุ *เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย
ปี พ.ศ.2542 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1.2 มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยที่ดี
1) มีสุขภำพอนำมัย
(1) ความสะอาดของอวัยวะต่างๆ และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับร่างกาย ได้แก่ ผมและศีรษะ
หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า
ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า
และเสื้อผ้า
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/1)
2) สุขนิสัยทีด่ ี
1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิดและดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
หมำยเหตุ ได้หลำยชนิด หมำยถึง
ไม่เลือกชนิดของอำหำรในกำรรับประทำน)
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/1)
1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/1)
1.3 รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
1.3.1 เล่น ทากิจกรรม และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
(แบบบันทึกผล 6)

น้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ
: น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย น้าหนักตามเกณฑ์
ค่อนข้างมาก มากกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ
: เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง
น้ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง
: ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน
ระดับ 3 : สะอาด
ระดับ 2 : พอใช้
ระดับ 1 : ปรับปรุง

ระดับ 3 : รับประทานอาหารที่มีประยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้าสะอาด โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ได้หลายชนิด
ระดับ 3 : ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก
ใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจาก
ใช้ห้องน้าห้องส้วมโดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจาก
ใช้ห้องน้าห้องส้วมแม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่คานึง
ถึงความปลอดภัย แม้มีผู้ชี้แนะ
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พฤติกรรมด้ำนร่ำงกำย (ต่อ)

2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว
ประสำนสัมพันธ์ และทรงตัวได้
2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
(แบบบันทึกผล 6)
2.1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียการทรงตัว
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
(แบบบันทึกผล 6)

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
(แบบบันทึกผล 6)
2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
(แบบบันทึกผล 6)

2.2 ใช้มือ – ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)
2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)

ระดับ 3 : เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องกางแขน
ระดับ 2 : เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นได้อย่างต่อเนื่อง
แต่กางแขนช่วยการทรงตัว
ระดับ 1 : เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้
ระดับ 3 : กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัด
ได้อย่างต่อเนื่องคล่องแคล่ว โดยไม่เสียการทรงตัว
ระดับ 2 : กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัด
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คล่องแคล่ว มีการหยุด
ระหว่างกระโดด
ระดับ 1 : กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัดได้
แต่ไม่ต่อเนื่อง มีการหยุดระหว่างกระโดด
และเสียการทรงตัว
ระดับ 3 : วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว และไม่เสียการทรงตัว
ระดับ 2 : วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ไม่เสียการทรงตัว
แต่ไม่คล่องแคล่ว
ระดับ 1 : วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ไม่คล่องแคล่ว
และเสียการทรงตัว
ระดับ 3 : รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้างได้
โดยไม่ใช้ลาตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพื้น
ระดับ 2 : รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้างได้
โดยใช้ลาตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพื้น
ระดับ 1 : รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยมือทั้งสองข้าง
ไม่ได้
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 3

:
:
:
:

ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยไม่มีรอยหยัก
ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้โดยมีรอยหยักบ้าง
ไม่สามารถตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
เขียนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้าน และมีมุม
ชัดเจน 3 มุมตามแบบ
ระดับ 2 : เขียนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านและมีมุมชัดเจน
เพียง 2 มุมตามแบบ
ระดับ 1 : เขียนรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านและมุมไม่ชัดเจน
หรือเกิดมุมเพียง 1 มุม
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พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ ระดับ 3 : แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
สถานการณ์ของทุกช่วงกิจกรรม
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
ระดับ 2 : แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับ
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
สถานการณ์ของกิจกรรมบางช่วงกิจกรรม
(แบบบันทึกผล 2)
ระดับ 1 : แสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
3.2 มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ระดับ 3 : กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์
ตามสถานการณ์ด้วยตนเอง
(กิจกรรมการเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2 : กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
(แบบบันทึกผล 3)
ตามสถานการณ์ โดยมีผู้กระตุ้น
ระดับ 1 : ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออก แม้มีผู้กระตุ้น
3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ
ระดับ 3 : พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น
ความสามารถของตนเองและผู้อื่นด้วยตนเอง
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
ระดับ 2 : พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและ
(แบบบันทึกผล 4)
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้กระตุ้น
ระดับ 1 : ไม่พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น แม้มีผู้กระตุ้น
4.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออก
ระดับ 3 : แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุข
ผ่านงานศิลปะ
ขณะทางานทุกช่วงกิจกรรม
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
ระดับ 2 : แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุข
(แบบบันทึกผล 4)
ขณะทางานในบางช่วงกิจกรรม
ระดับ 1 : ไม่แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจขณะทากิจกรรม
4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออก
ระดับ 3 : แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุข
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี
ต่อเสียงเพลง ดนตรี ทุกช่วงกิจกรรม
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
ระดับ 2 : แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุข
(แบบบันทึกผล 2)
ต่อเสียงเพลง ดนตรี ในบางช่วงกิจกรรม
ระดับ 1 : ไม่แสดงสีหน้าท่าทางสนใจกับเสียงเพลง ดนตรี
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พฤติกรรมด้ำนอำรมณ์ จิตใจ (ต่อ)
4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/
ระดับ 3 : แสดงสีหน้าท่าทางกระตือรือร้นและสนุกสนาน
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ในการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
ระดับ 2 : แสดงสีหน้าท่าทางในการเคลื่อนไหว
(แบบบันทึกผล 2)
อย่างไม่กระตือรือร้นและไม่สนุกสนาน
ระดับ 1 : ไม่สนใจแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการ
ระดับ 3 : ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
สิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง
ของผู้อื่นด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
ระดับ 2 : ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
(แบบบันทึกผล 1/2)
ของผู้อื่นด้วยตนเอง โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่ ขออนุ ญ าตหรือ ไม่ รอคอยเมื่ อต้ องการสิ่ งของ
ของผู้อื่น
5.2 มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ำใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง ระดับ 3 : ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
ระดับ 2 : ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
(กิจกรรมการเล่นตามมุม)
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
(แบบบันทึกผล 4)
ระดับ 1 : ไม่ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น แม้มีผู้ชี้แนะ
5.3 มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ระดับ 3 : แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสอดคล้องในทุกสถานการณ์
(กิจกรรมการเล่นตามมุม)
ระดับ 2 : แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
(กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง)
อย่างสอดคล้องในบางสถานการณ์
(แบบบันทึกผล 6)
ระดับ 1 : แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ: สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ หมำยถึง
- แสดงควำมยินดี เมื่อผู้อื่นมีควำมสุข
- เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้ำหรือเสียใจ
- ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รบั บำดเจ็บ

5.4 มีควำมรับผิดชอบ
5.4.1 ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

: ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
: ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ โดยมีผู้กระตุ้น
: ทางานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จ แม้มีผู้กระตุ้น
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พัฒนำกำรด้ำนสังคม

6.1 ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน
6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ระดับ 3 : ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธีด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธี โดยมีผู้ชี้แนะ
หมายเหตุ: ถูกวิธี เช่น ใช้ช้อนตักอำหำรรับประทำนได้ ระดับ 1 : ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานไม่ถูกวิธี
ด้วยตนเองโดยไม่หก ใช้ช้อนรับประทำนอำหำรเองได้

(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/2)
6.1.3 ใช้และทาความสะอาดหลังใช้ห้องน้า
ห้องส้วมด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/2)
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
(การเล่นตามมุม)
(แบบบันทึกผล 5)
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/2)
6.3 ประหยัดและพอเพียง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)
7.1 ดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)

ระดับ 3 : ใช้ห้องน้าห้องส้วมอย่างถูกวิธีและทาความสะอาด
ร่างกายได้ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ใช้ห้องน้าห้องส้วมอย่างถูกวิธีและทาความสะอาด
ร่างกาย โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ใช้ห้องน้าห้องส้วมไม่ถูกวิธีและไม่ทาความสะอาด
ร่างกาย แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
ระดับ 2 : เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองแต่ไม่เรียบร้อย
แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่เข้าแถวตามลาดับก่อนหลัง แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : ใช้สิ่งของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ใช้สิ่งของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ใช้สิ่งของและวัสดุอย่างไม่ประหยัดและไม่พอเพียง
แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : ทิ้งขยะถูกที่ได้ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ทิ้งขยะถูกที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ทิง้ ขยะไม่ถูกที่แม้มีผู้ชี้แนะ
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7.2 มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและ
รักควำมเป็นไทย
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
หมายเหตุ: มำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย หมำยถึง
กำรแสดงควำมเคำรพ กำรไหว้ กำรก้มตัวเมื่อผ่ำน
ผู้ใหญ่ กำรรับของจำกผู้ใหญ่

(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/2)
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
(การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน)
(แบบบันทึกผล 1/2)
8.1 ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล
8.1.1 เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตน
หมายเหตุ: เด็กที่แตกต่ำงไปจำกตน หมำยถึง เพศ
อำยุ เชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม รูปร่ำง ลักษณะ
เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ เป็นต้น

(กิจกรรมการเล่นตามมุม)
(แบบบันทึกผล 5)
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.2.1 เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
(แบบบันทึกผล 4)
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสม
กับสถานการณ์
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
(แบบบันทึกผล 2)

ระดับ 3 : ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
ระดับ 2 : กล่าวคาขอบคุณและขอโทษ โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่กล่าวคาขอบคุณและขอโทษ แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตนเองได้
ระดับ 2 : เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตนเองได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่เล่นและไม่ทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง
ไปจากตนเองแม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
ระดับ 2 : เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่สามารถเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
อย่างมีเป้าหมาย แม้มีผู้ชี้แนะ
ระดับ 3 : ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้ด้วยตนเอง
ระดับ 2 : ปฏิบัติตนเป็นผู้นาหรือผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ไม่ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตาม
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พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบ
ระดับ 3 : ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2 : ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบ
(แบบบันทึกผล 3)
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้
โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ฟังผู้อื่นพูดจนจบ แต่ไม่สนทนาโต้ตอบ แม้มีผู้ชี้แนะ
9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้
ระดับ 3 : เล่าเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่อง
(กิจกรรมการเล่นตามมุม)
ระดับ 2 : เล่าเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่อง
(แบบบันทึกผล 5)
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : เล่าไม่เป็นเรื่องราว
9.2 อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้
ระดับ 3 : อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบข้อความอย่างถูกทิศทาง
ของข้อความ
ทุกข้อความ
(กิจกรรมการเล่นตามมุม)
ระดับ 2 : อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
(แบบบันทึกผล 5)
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทาง
บางข้อความ
ระดับ 1 : อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทาง
ทุกข้อความ
9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
ระดับ 3 : เขียนชื่อตนเองได้ อักษรไม่กลับหัว ไม่กลับด้าน
(กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์)
ไม่สลับที่
(แบบบันทึกผล 4)
ระดับ 2 : เขียนชื่อตนเองได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้าน
หรือสลับที่
ระดับ 1 : เขียนชื่อตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์
ที่ไม่เป็นตัวอักษร
10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด
10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ
ระดับ 3 : บอกลักษณะ ส่วนประกอบ และการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของ
หรือบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาท
สิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
สัมผัสได้
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2 : บอกลักษณะ และส่วนประกอบ หรือการ
(แบบบันทึกผล 3)
เปลี่ยนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
ระดับ 1 : บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
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10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระดับ 3 : จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
และความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
และบอกเหตุผลในการจับคู่ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
ที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป
พบ 2 ลักษณะขึ้นไปได้ด้วยตนเอง
(กิจกรรมเกมการศึกษา)
ระดับ 2 : จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
(แบบบันทึกผล 7)
และบอกเหตุผลในการจับคู่ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบ 1 ลักษณะได้ด้วยตนเอง
ระดับ 1 : จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน
และบอกเหตุผลในการจับคู่ไม่ได้
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ ระดับ 3 : จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ 2 ลักษณะขึ้นไป
2 ลักษณะขึน้ ไปเป็นเกณฑ์
ได้ด้วยตนเอง
(กิจกรรมเกมการศึกษา)
ระดับ 2 : จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ 1 ลักษณะ
(แบบบันทึกผล 7)
ได้ด้วยตนเอง
ระดับ 1 : จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ไม่ได้
10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์
ระดับ 3 : เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 5 ลาดับ
อย่างน้อย 5 ลาดับ
ระดับ 2 : เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 3-4 ลาดับ
(กิจกรรมเกมการศึกษา)
ระดับ 1 : เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 1-2 ลาดับ
(แบบบันทึกผล 7)
10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล
10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น ระดับ 3 : อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์
ในเหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง
หรือการกระทาด้วยตนเอง
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2 : อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์
(แบบบันทึกผล 3)
หรือการกระทาได้โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์
หรือการกระทาไม่ได้ แม้มีผู้ชี้แนะ
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ระดับ 3 : คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการ
มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเอง
อย่างมีเหตุผล
ระดับ 2 : คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการ
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยมีผู้ชี้แนะ
(แบบบันทึกผล 3)
ระดับ 1 : คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ร่วมลงความเห็น
แม้มีผู้ชี้แนะ
10.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ
และตัดสินใจ
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับ
ระดับ 3 : ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้
ผลที่เกิดขึ้น
ระดับ 2 : ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
โดยมีผู้ชี้แนะ
(แบบบันทึกผล 3)
ระดับ 1 : ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ แม้มีผู้ชี้แนะ
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พฤติกรรมและควำมสำมำรถ

เกณฑ์กำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ (ต่อ)
10.3.2 ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธี ระดับ 3 : ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2 : ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการ
(แบบบันทึกผล 3)
แก้ปัญหาได้โดยมีผู้ชี้แนะ
ระดับ 1 : ระบุปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างทางเลือก
และเลือกวิธีการแก้ปัญหา แม้มีผู้ชี้แนะ
11.1 ทำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ระดับ 3 : ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ มีการดัดแปลง
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่
และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ระดับ 2 : ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ และมีการดัดแปลง
(กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์)
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
(แบบบันทึกผล 4)
ระดับ 1 : ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ หรือมีการดัดแปลง
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
11.2 แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์
11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่
(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)
(แบบบันทึกผล 2)
หมายเหตุ:
- ระดับ หมำยถึง กำรเคลื่อนไหวในระดับสูง กลำง ต่ำ
- ทิศทาง หมำยถึง เคลื่อนไหวไปทำงซ้ำย ทำงขวำ
ข้ำงหน้ำ ข้ำงหลัง เป็นต้น

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
(แบบบันทึกผล 3)

ระดับ 3 : เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองหลากหลายท่าทาง ระดับ ทิศทาง และ
แปลกใหม่
ระดับ 2 : เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองหลากหลายท่าทาง
ระดับ 1 : เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองไม่หลากหลายท่าทางและไม่แปลกใหม่

ระดับ 3 : ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบ
ระดับ 2 : ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นในบางช่วง
ของกิจกรรม
ระดับ 1 : ไม่กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

12.2 มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้
12.2.1 ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้ ระดับ 3
วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง
(กิจกรรมเสริมประสบการณ์)
ระดับ 2
(แบบบันทึกผล 3)
ระดับ 1

: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย โดยมีผู้ชี้แนะ
: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยทาตามผู้อื่น
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ภำคผนวก
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สื่อต้นแบบสำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

สื่อต้นแบบกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ (กิจกรรมเดี่ยว)

สื่อต้นแบบ รูปสามเหลี่ยม

กิจกรรมที่ 2 กำรสร้ำงผลงำนศิลปะ (กิจกรรมกลุม่ )

สื่อต้นแบบ การตัดเส้นโค้ง
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สื่อต้นแบบสำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 เกม “เรียงลำดับเหตุกำรณ์”
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แนวทำงกำรประเมินด้ำนสุขภำพอนำมัย
ควำมหมำย
สุขภำพอนำมัย เป็ น ตัวชี้วัดที่แสดงคุณ ภาพชีวิตของเด็ก โดยการพิ จารณาความสะอาด
สิ่งผิดปกติของร่างกายที่จะส่งผลต่อการดาเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็กในการประเมินครั้งนี้จะประเมิน
สุขภาพอนามัย 9 รายการ
รำยกำรประเมินสุขภำพอนำมัย
1. ผมและศีรษะ
2. หูและใบหู
3. มือและเล็บมือ
4. เท้าและเล็บเท้า
5. ปาก ลิ้น และฟัน
6. จมูก
7. ตา
8. ผิวหนังและใบหน้า
9. เสื้อผ้า
เกณฑ์กำรประเมินมี 3 ระดับ
ระดับ 3
สะอาด
ระดับ 2
พอใช้
ระดับ 1
ปรับปรุง / สกปรก
1. ผมและศีรษะ
2. หูและใบหู

วิธีกำร
ท่ำที่ 1 นักเรียนหญิง ใช้มือขวาเปิดผมไปทัดไว้ด้านหลังหูขวา และหันหน้าไปทางซ้าย
ส่วนนักเรียนชาย ให้หันหน้าไปทางซ้ายเท่านั้น
ท่ำที่ 2 นักเรียนหญิง ใช้มือซ้ายเปิดผมไปทัดไว้ด้านหลังหูซ้าย และหันหน้าไปทางขวา
ส่วนนักเรียนชาย ให้หันหน้าไปทางขวาเท่านั้น
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- มีไข่เหา ตัวเหา บริเวณโคนเส้นผม
- มีน้าหรือน้าหนองไหลออกมาจากหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง
- มีขี้หูอุดตันข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง มีแผล
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เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของผมและศีรษะ
3 สะอาด
ไม่มีรังแค ไม่มีกลิ่น
2 พอใช้
มีรังแคเล็กน้อย มีกลิ่น
1 ปรับปรุง มีรังแค มีแผลพุพอง มีกลิ่น และมีเหาบริเวณโคนเส้นผม
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของหูและใบหู
3 สะอาด
ใบหู หลังหูไม่มีขี้ไคล ไม่มีขี้หู
2 พอใช้
ใบหู หลังหูมีขี้ไคลเล็กน้อย มีแผลเล็กน้อย
1 ปรับปรุง ใบหู หลังหูมีขี้ไคล หูมีขี้หูอุดตันข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง มีกลิ่นเหม็น
มีนาหรื
้ อน้าหนองข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
3. มือและเล็บมือ

วิธีกำร
ท่าที่ 1 ยื่นมือออกไปข้างหน้าให้สุดแขนทั้งสองข้าง คว่ามือ
กางนิ้วทุกนิ้ว
ท่าที่ 2 ทาท่าต่อเนื่องจากท่าที่ 1 คือ พลิกมือ หงายมือ
กางนิ้วทุกนิ้ว
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- เล็บยาว สกปรก
- ผิวหนังบวม เป็นแผล ผื่น มีขี้ไคล
- มีเม็ดตุ่มเล็กๆ มีน้าใส ๆ ตามง่ามนิ้ว
- ตุ่มสากบริเวณด้านนอกของแขน

เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของมือและเล็บมือ
3 สะอาด
มือสะอาด เล็บสั้น ไม่มีขี้เล็บ
2 พอใช้
มือสกปรกเล็กน้อย เล็บยาว ไม่มีขี้เล็บหรือมีขี้เล็บเล็กน้อย
1 ปรับปรุง มือสกปรกมาก เล็บยาว มีขี้เล็บมาก
4. เท้ำและเล็บเท้ำ

วิธีกำร
ท่าที่ 1 ยื่นเท้าขวาไปข้างหน้า ตรวจเสร็จแล้ว
ให้ถอยเท้ากลับที่
ท่าที่ 2 ยื่นเท้าซ้ายไปข้างหน้า ตรวจเสร็จแล้ว
ให้ถอยเท้ากลับที่
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- เล็บยาว สกปรก
- มีเม็ดตุ่มเล็กๆ มีน้าใสๆ ตามง่ามนิ้ว

เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของเท้ำและเล็บเท้ำ
3 สะอาด
เท้าสะอาด เล็บสั้น ไม่มีขี้เล็บ
2 พอใช้
เท้าสกปรกเล็กน้อย เล็บยาว ไม่มีขี้เล็บหรือมีขี้เล็บเล็กน้อย
1 ปรับปรุง เท้าสกปรก เล็บยาว มีขี้เล็บมาก
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5. ปำก ลิ้น และฟัน
วิธีกำร
ท่าที่ 1 ให้กัดฟันและยิ้มกว้าง ให้เห็นเหงือกเหนือฟันบน และใต้ฟันล่าง
ให้เต็มที่
ท่าที่ 2 ให้อ้าปากกว้าง แลบลิ้นยาว พร้อมทั้งร้อง “อา” ให้ศีรษะเอน
ไปข้างหลังเล็กน้อย
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ปำกและฟัน)
- ริมฝีปากซีดมาก
- เป็นแผลที่มุมปาก มุมปากเปื่อย
- เหงือกบวมเป็นหนอง
- ฟันผุ
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ลิ้น)
- ลิ้นแตก แดง หรือเป็นฝ้าขาว หรือมีอาการเจ็บ
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของฟัน/ช่องปำก (เฉพำะควำมสะอำด) ทั่วไปไม่พิจำรณำโรคในช่องปำก
3 สะอาด
ฟันขาวสะอาด ไม่มีเศษอาหาร ไม่มีขี้ฟัน ไม่มีกลิ่นปาก
2 พอใช้
มีเศษอาหารหรือกลิ่นปากเล็กน้อย
1 ปรับปรุง มีเศษอาหาร ขี้ฟันเหลือง กลิ่นปากแรง ฟันดา ฟันผุ
หมำยเหตุ: เมื่อพบสิ่งผิดปกติที่ลิ้น ฟัน เหงือก ในช่องปาก ควรปรึกษาผู้ปกครอง แนะนาให้พบเจ้าหน้าที่
อนามัยหรือทันตแพทย์ต่อไป
6. จมูก
วิธีกำร
ให้เงยหน้าเพื่อเห็นรูจมูก
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- สกปรก มีน้ามูกไหลบริเวณจมูก
- มีขี้มูกเกรอะกรัง
- คัดจมูก จาม
- แผลแดงอักเสบบริเวณเยื่อจมูก
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของจมูก
3 สะอาด ไม่มีน้ามูกไหล ไม่มีขี้มูก
2 พอใช้ มีขี้มูกเล็กน้อย
1 ปรับปรุง มีน้ามูกไหล มีขี้มูกเกรอะกรัง (แห้ง) เปียก
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7. ตำ
วิธีกำร
งอแขน พับข้อศอก ใช้นิ้วแตะเปลือกตาด้านล่างเบาๆ ดึงเปลือกตาด้านล่าง
พร้อมเหลือกตาขึ้นและลง แล้วจึงกลอกตาไปด้านขวาและซ้าย
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- ดวงตาแดง มีขี้ตา คันตา
- ขอบตาล่างแดงมาก อักเสบ
- เป็นเม็ดหรือเม็ดอักเสบเป็นหนองที่เปลือกตา เปลือกตาบวม เจ็บ
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของตำ
3 สะอาด ไม่มีขี้ตา
2 พอใช้ มีขี้ตาเล็กน้อย
1 ปรับปรุง มีขี้ตา คันตาบ่อยๆ ตาแดง มีเม็ดหรือเม็ดอักเสบ มีหนอง ตาแฉะ
8. ผิวหนังและใบหน้ำ และ
9. เสือ้ ผ้ำ

วิธีกำร
ท่าที่ 1 ปลดกระดุมหน้าอกเสื้อ 2 เม็ด ใช้มือทั้งสองข้างดึงคอเสื้อออกให้กว้าง แล้วหมุนตัว
ซ้าย-ขวาเล็กน้อย เพื่อจะได้เห็นบริเวณคอโดยรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ท่าที่ 2 นักเรียนหญิง ให้แยกเท้าทั้งสองข้างห่างกัน 1 ฟุต ใช้มือทั้งสองจับกระโปรงดึงขึ้น
เหนือเข่าทัง้ สองข้าง ส่วนนักเรียนชายแยกเท้าทั้งสองข้างห่างกัน 1 ฟุต เช่นกัน
ท่าที่ 3 นักเรียนหญิง-ชาย ซึ่งอยู่ในท่าที่ 2 แล้ว ให้กลับหลังหัน สังเกตด้านหลังโดยให้เดินไป
ข้างหน้าประมาณ 4 – 5 ก้าว แล้วเดินกลับหันเข้าหาผู้ตรวจ
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต ท่ำที่ 1
- เม็ด ผื่นคันบริเวณผิวหนัง ใต้คอ บริเวณหน้าอก
- ผิวหนังเป็นวงๆ สีขาวๆ ลักษณะเรียบโดยเฉพาะบริเวณคอ
- ผิวหนังเป็นวงกลมแดง เห็นขอบชัด ผิวหนังสกปรก มีขี้ไคลบริเวณคอ
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต ท่ำที่ 2
- แผลบริเวณเข่า หน้าแข้ง และน่อง
- เป็นตุ่ม พุพอง บริเวณหน้าแข้ง น่อง และขา
- ทรวดทรง รูปร่าง อ้วน ผอม
คู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2561

38
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของผิวหน้ำและใบหน้ำ
3 สะอาด
ใบหน้าเกลี้ยงเกลา สดใส
2 พอใช้
มีขี้ไคล มีคราบสกปรกเล็กน้อย
1 ปรับปรุง มีขี้ไคลมาก มีคราบสกปรก
เกณฑ์ด้ำนควำมสะอำดของเสื้อผ้ำ
3 สะอาด
ไม่มีกลิ่น เรียบร้อย
2 พอใช้
สกปรกเล็กน้อย เรียบร้อยพอใช้
1 ปรับปรุง เสื้อผ้าดา มีกลิ่น
คำแนะนำกำรชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
1. หมั่นตรวจสอบเครื่องชั่งให้เที่ยงตรงเสมอ โดยให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์ก่อนชั่งทุกครั้ง
2. ถ้าใช้เครื่องชั่งชนิ ดยกเคลื่อนที่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง มิให้กระเทือนหรือตก เพราะจะทาให้
คลาดเคลื่อนง่าย
3. ทุกครั้งก่อนชั่ง ให้เอาสิ่งของในกระเป๋าออก และถอดรองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด ฯลฯ
4. ไม่ควรชั่งเมื่อรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ หรือเมื่อปวดปัสสาวะ หรืออุจจาระ ควรไปถ่ายก่อนชั่ง
5. ให้ นั กเรีย นยื น ตรงกลางเครื่ องชั่งเต็มทั้ งสองเท้ า เวลาอ่านผลต้ องมองตรงบนตั วเลขที่จะอ่าน
ถ้ามองเฉียงจะทาให้คลาดเคลื่อนต่อความจริงได้ ถ้าจานวนน้าหนักมีเศษให้อ่านเศษทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง และ
บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลก่อนแล้วจึงให้นักเรียนลงจากเครื่องชั่ง
6. ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นวั ด ส่ ว นสู ง ให้ ถ อดรองเท้ า ถุ ง เท้ า โบ หรื อ ม้ ว นผมบนศี ร ษะ วั ด ในท่ า ยื น ตรง
น่องตรงตึง ยืดอก ไหล่ผาย ตามองตรง เท้าชิด และให้ส้นเท้า สะโพก สะบ้า ท้ายทอยชิดเครื่องวัดส่วนสูง
7. เลื่อนไม้วัดระดับจนชิดศีรษะ แล้วอ่านและบันทึกไว้ อ่านเศษทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
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เกณฑ์อ้ำงอิงกำรเจริญเติบโตของเด็กไทย พ.ศ. 2542
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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ตำรำงกำรใช้ดัชนีร่วมในกำรแปลผลภำวะโภชนำกำร
ลำดับที่

ดัชนี
ส่วนสูง
ตำมอำยุ
เตี้ย

กำรแปลผลภำวะโภชนำกำรหรือกำรเจริญเติบโต
น้ำหนัก
ตำมส่วนสูง
ผอม
เป็นเด็กที่ขาดอาหารจนมีผลให้ตัวเตี้ยและการขาด
อาหารยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
สมส่วน น้าหนักมีน้อยกว่าเกณฑ์มีผลจากความเตี้ย ซึ่งเป็น
ผลจากการขาดอาหารมานานในอดีต ปัจจุบันมีรูปร่าง
เตี้ยสมส่วนไม่ถึงกับผอม
เริ่มอ้วน อาจขาดอาหารมานานในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับอาหาร
เกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน ควรกระตุ้น
การเจริญเติบโตด้านส่วนสูง ด้วยการออกกาลังกาย
อ้วน
อาจขาดอาหารนานในอดีต ทาให้ตัวเตี้ย แต่ปัจจุบัน
ได้รับอาหารเกินมาก จนเป็นเด็กอ้วนเตี้ย
ผอม
เด็กเติบโตปกติดี แต่ขณะนี้ขาดอาหาร น้าหนักจึง
น้อยกว่าเกณฑ์และรูปร่างผอม (เติบโตปกติแต่ผอม)
สมส่วน เด็กเติบโตปกติดี ทั้งน้าหนักและส่วนสูง

2.

น้ำหนัก
ตำมอำยุ
น้อยกว่าเกณฑ์
มาก
น้อยกว่าเกณฑ์

3.

ตามเกณฑ์

เตี้ย

4.

มากเกินเกณฑ์

เตี้ย

5.

น้อยกว่าเกณฑ์

6.

ตามเกณฑ์

7.

มากเกินเกณฑ์

สูงตาม
เกณฑ์
สูงตาม
เกณฑ์
สูงตาม
เกณฑ์

8.

น้อยกว่าเกณฑ์

สูง

ผอม

9.

ตามเกณฑ์

สูง

ผอม

10.

มากเกินเกณฑ์

สูง

สมส่วน

11.

มากเกินเกณฑ์

สูง

อ้วน

1.

เตี้ย

เริ่มอ้วน

เด็กเติบโตปกติดี แต่เริ่มได้อาหารมากเกินไปหรือ
ออกกาลังกายน้อยไป น้าหนักจึงค่อนข้างมากและ
เริ่มอ้วน
เป็นเด็กผอมสูงมีอัตราการเติบโตด้านโครงสร้าง
ค่อนข้างดี แต่ขณะนี้ได้พลังงานจากอาหารไม่มากพอ
กับการเพิ่มของส่วนสูง มักเป็นเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่น
ซึ่งส่วนสูงจะเพิ่มเร็วมาก
เป็นเด็กลักษณะเดียวกันลาดับที่ 8 แต่อาจไม่ถึงกับ
ขาดอาหารมาก แต่เป็นจังหวะที่เด็กวัยรุ่นยืดตัว
แต่ถ้าการเพิ่มของส่วนสูงชะลอตัวลง น้าหนักมักจะ
ปรับตัวให้สมดุลกับส่วนสูงดีขึ้น
เป็นเด็กสูงใหญ่ แม้น้าหนักตามเกณฑ์อายุจะมาก
แต่ก็มีส่วนสูงมาด้วย สมดุลกับน้าหนัก จึงถือว่ามีภาวะ
โภชนาการปกติ
เป็นเด็กสูงใหญ่และเริ่มได้อาหารมากเกินไปหรือ
ออกกาลังกายน้อยไป น้าหนักจึงค่อนข้างมาก และ
เริ่มอ้วน
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กำรประเมิ น เด็ ก เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ค้ น หาภาวะทุ พ โภชนาการนั้ น ควรใช้ ดั ช นี ทั้ ง 3 ตั ว เช่ น
การใช้ดัชนีแต่ละดัชนีจะสามารถแปลผลได้ ดังนี้
น้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ อัตราร้อยละของเด็กที่มีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จะบ่งชี้ขนาดของ
ปัญหาการขาดสารอาหาร โปรตีน และพลังงาน ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งน้าหนัก และส่วนสูงโดยรวมว่ามี
มากน้อยเพียงใด มักใช้เป็นข้อมูลติดตามภาพรวมของทุพโภชนาการด้านการขาดสารอาหารในระบบเฝ้าระวัง
ทางโภชนาการและการติดตามประเมินผลต่างๆ
ส่ ว นสู ง ตำมเกณฑ์ อ ำยุ อั ต ราร้ อ ยละของเด็ ก ที่ มี ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ อ ายุ ต่ ากว่ า เกณฑ์
หรื อเตี้ย จะบ่ งชี้ว่าเด็ก มีการขาดสารอาหารอย่ างเรื้อ รังเป็ นเวลายาวนานในอดีต มัก จะสั ม พั นธ์กั บฐานะ
เศรษฐกิจทีย่ ากจน จึงได้ดัชนีบ่งชี้ระดับการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ ได้ตัวหนึ่ง
น้ ำหนั ก ตำมเกณฑ์ ส่ ว นสู ง อั ต ราร้ อ ยละของเด็ ก ที่ มี น้ าหนั ก ตามเกณฑ์ ส่ ว นสู ง น้ อ ย
หรื อ ผอม จะบ่ งชี้ ว่ าเด็ ก มี ก ารขาดสารอาหารในปั จ จุ บั น หรื อ แบบเฉี ย บพลั น ซึ่ งบ่ งชี้ ถึ งการได้ รั บ อาหาร
ไม่ เพี ย งพอและภาวะการเจ็ บ ป่ ว ยซึ่ งต้ อ งแก้ ไขเร่ ง ด่ ว น และอั ต ราร้ อ ยละของเด็ ก ที่ มี น้ าหนั ก เกิ น เกณฑ์
จะบ่งชี้ว่า เด็กได้รับอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ทาให้มีน้าหนักเกินและอ้วน ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดเชื้อต่างๆ
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ที่
1.
2.
3.
4.

กลุ่มที่ 1
จำนวนโรงเรียน 1 – 50 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
กลำง
สพป.กรุงเทพมหานคร
15
สพป.นนทบุรี เขต 1
1
21
สพป.ภูเก็ต
5
26
สพป.ยะลา เขต 3
11
16

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

กลุ่มที่ 2
จำนวนโรงเรียน 51 - 100 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
10
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
17
สพป.นนทบุรี เขต 2
14
สพป.ปทุมธานี เขต 2
12
สพป.ชลบุรี เขต 1
15
สพป.ชลบุรี เขต 3
1
สพป.ระยอง เขต 2
32
สพป.จันทบุรี เขต 1
41
สพป.เลย เขต 3
72
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
22
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
45
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
49
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
49
สพป.ลาพูน เขต 2
53
สพป.ลาปาง เขต 1
66
สพป.ลาปาง เขต 3
70
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53
สพป.พะเยา เขต 1
69
สพป.เชียงราย เขต 1
48
สพป.อุทัยธานี เขต 1
59
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
21
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
37
สพป.สมุทรสงคราม
42
สพป.เพชรบุรี เขต 1
65
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
39
สพป.ระนอง
33
สพป.ปัตตานี เขต 3
21
สพป.ยะลา เขต 2
15
สพป.นราธิวาส เขต 3
16

กลำง
26
30
34
39
54
43
46
34
13
34
33
45
39
25
24
14
23
22
44
21
42
49
28
23
44
40
46
46
52

ใหญ่
20
10
14
5

รวม
35
32
45
32

ใหญ่
27
19
15
16
12
33
7
6
1
4
4
5
3
1
5
1
1
1
5
2
15
6
2
2
4
6

รวม
63
66
63
67
81
77
85
81
86
60
82
99
91
79
95
85
77
92
97
82
78
92
72
90
87
79
67
68
75

7
7
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ที่
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

กลุ่มที่ 3
จำนวนโรงเรียน 101 – 150 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
29
สพป.อ่างทอง
94
สพป.ลพบุรี เขต 2
72
สพป.สิงห์บุรี
64
สพป.สระบุรี เขต 1
75
สพป.สระบุรี เขต 2
64
สพป.ชลบุรี เขต 2
48
สพป.ระยอง เขต 1
18
สพป.จันทบุรี เขต 2
34
สพป.ตราด
41
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
49
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
71
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
62
สพป.นครนายก
74
สพป.สระแก้ว เขต 1
68
สพป.สระแก้ว เขต 2
46
สพป.นครราชสีมา เขต 1
56
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
84
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
42
สพป.ขอนแก่น เขต 1
92
สพป.อุดรธานี เขต 4
77
สพป.เลย เขต 1
86
สพป.หนองคาย เขต 1
85
สพป.หนองคาย เขต 2
57
สพป.มหาสารคาม เขต 3
93
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
43
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
40
สพป.ลาพูน เขต 1
91
สพป.ลาปาง เขต 2
74
สพป.แพร่ เขต 1
84
สพป.แพร่ เขต 2
80
สพป.น่าน เขต 1
101
สพป.น่าน เขต 2
92
สพป.พะเยา เขต 2
77
สพป.เชียงราย เขต 3
53
สพป.เชียงราย เขต 4
87
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
87
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
78
สพป.อุทัยธานี เขต 2
78

กลำง
45
47
62
36
43
66
57
64
63
58
78
42
48
51
69
68
76
54
58
53
65
53
58
44
48
53
91
27
35
17
28
33
46
43
64
49
43
59
43

ใหญ่
27
3
5
3
7
9
7
24
9
7
9
7
3
5
9
6
9
3
3
4
6
4
4
3
2
5
14
1
3
3
2
4
2
3
14
4
3
10
6

รวม
101
144
139
103
125
139
112
106
106
106
136
120
113
130
146
120
141
141
103
149
148
143
147
104
143
101
145
119
112
104
110
138
140
123
131
140
133
147
127
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ที่
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

กลุ่มที่ 3 (ต่อ)
จำนวนโรงเรียน 101 – 150 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
สพป.ตาก เขต 1
63
สพป.ตาก เขต 2
14
สพป.สุโขทัย เขต 1
72
สพป.พิษณุโลก เขต 1
66
สพป.พิษณุโลก เขต 2
67
สพป.พิจิตร เขต 1
83
สพป.พิจิตร เขต 2
74
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
83
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
92
สพป.ราชบุรี เขต 2
65
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
65
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
47
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
79
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
69
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
68
สพป.นครปฐม เขต 1
44
สพป.นครปฐม เขต 2
41
สพป.สมุทรสาคร
25
สพป.เพชรบุรี เขต 2
76
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
58
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
59
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
63
สพป.พังงา
71
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
40
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
69
สพป.ชุมพร เขต 1
46
สพป.ชุมพร เขต 2
64
สพป.สงขลา เขต 1
75
สพป.สงขลา เขต 2
53
สพป.ตรัง เขต 1
64
สพป.ตรัง เขต 2
57
สพป.พัทลุง เขต 1
63
สพป.พัทลุง เขต 2
40
สพป.ปัตตานี เขต 1
48
สพป.ปัตตานี เขต 2
53
สพป.ยะลา เขต 1
39
สพป.นราธิวาส เขต 1
37
สพป.นราธิวาส เขต 2
16

กลำง
39
73
49
47
60
52
53
52
47
73
72
48
54
59
49
62
66
53
46
53
44
55
54
57
72
56
47
53
64
65
73
52
68
76
57
65
104
83

ใหญ่
4
29
6
5
2
2
3
4
6
8
5
6
5
5
4
15
13
25
2
10
2
9
6
15
6
10
8
4
8
3
7
3
3
11
4
7
7
18

รวม
106
116
127
118
129
137
130
139
145
146
142
101
138
133
121
121
120
103
124
121
105
127
131
112
147
112
119
132
125
132
137
118
111
135
114
111
148
117
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

กลุ่มที่ 4
จำนวนโรงเรียน 151 – 200 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
82
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
81
สพป.ลพบุรี เขต 1
96
สพป.ชัยนาท
105
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
62
สพป.นครราชสีมา เขต 2
89
สพป.นครราชสีมา เขต 3
91
สพป.นครราชสีมา เขต 4
83
สพป.นครราชสีมา เขต 6
108
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
102
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
98
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
103
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
86
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
121
สพป.ยโสธร เขต 1
142
สพป.ยโสธร เขต 2
121
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
118
สพป.ขอนแก่น เขต 3
136
สพป.ขอนแก่น เขต 4
116
สพป.อุดรธานี เขต 2
107
สพป.เลย เขต 2
95
สพป.มหาสารคาม เขต 1
140
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
108
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
94
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
104
สพป.สกลนคร เขต 1
58
สพป.สกลนคร เขต 3
74
สพป.นครพนม เขต 2
91
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
107
สพป.เชียงราย เขต 2
81
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
120
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
109
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
131
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
104
สพป.สุโขทัย เขต 2
106

กลำง
86
68
59
62
81
82
84
79
72
89
88
73
105
65
46
60
65
43
51
83
56
47
55
67
76
108
98
85
50
66
44
46
59
81
52

ใหญ่
13
8
5
3
8
4
7
14
1
7
6
2
7
7
2
2
7
1
4
4
5
4
2
2
4
8
5
5
3
7
5
5
3
2
5

รวม
181
157
160
170
151
175
182
176
181
198
192
178
198
193
190
183
190
180
171
194
156
191
165
163
184
174
177
181
160
154
169
160
193
187
163
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ที่
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

กลุ่มที่ 4 (ต่อ)
จำนวนโรงเรียน 151 – 200 โรงเรียน
สพป.
เล็ก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
90
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
108
สพป.ราชบุรี เขต 1
103
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
72
สพป.กระบี่
74
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
73
สพป.สงขลา เขต 3
65
สพป.สตูล
63

กลำง
66
79
62
105
104
91
118
91

ใหญ่
5
6
11
10
12
5
10
3

รวม
161
193
176
187
190
169
193
157

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

กลุ่มที่ 5
จำนวนโรงเรียน 201 โรงเรียนขึ้นไป
สพป.
เล็ก
สพป.นครราชสีมา เขต 5
118
สพป.นครราชสีมา เขต 7
113
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
93
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
83
สพป.สุรินทร์ เขต 1
124
สพป.สุรินทร์ เขต 2
106
สพป.สุรินทร์ เขต 3
60
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
158
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
83
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
114
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
98
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
102
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
133
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
160
สพป.อานาจเจริญ
172
สพป.บึงกาฬ
73
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
140
สพป.ขอนแก่น เขต 2
143
สพป.ขอนแก่น เขต 5
143
สพป.อุดรธานี เขต 1
124
สพป.อุดรธานี เขต 3
109
สพป.มหาสารคาม เขต 2
152
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
162

กลำง
88
103
128
120
159
112
165
94
119
87
101
130
94
95
72
127
66
60
92
91
93
65
63

ใหญ่
6
9
9
12
11
1
7
6
7
3
5
10
3
3
6
9
4
2
6
8
7
3
3

รวม
212
225
230
215
294
219
232
258
209
204
204
242
230
258
250
209
210
205
241
223
209
220
228
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ที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

กลุ่มที่ 5 (ต่อ)
จำนวนโรงเรียน 201 โรงเรียนขึ้นไป
สพป.
เล็ก
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
217
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
122
สพป.สกลนคร เขต 2
138
สพป.นครพนม เขต 1
157
สพป.มุกดาหาร
138
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
108
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
152

กลำง
102
86
107
85
97
90
75

ใหญ่
7
3
7
8
3
5
3

รวม
326
211
252
250
238
203
230
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รำยชื่อโรงเรียนอนุบำลประจำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 4
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 3
กาแพงเพชร เขต 1
กาแพงเพชร เขต 2
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 5

17. จันทบุรี เขต 1
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

จันทบุรี เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 3
ชัยนาท
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3

โรงเรียน
พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ
ราชประชานุเคราะห์ 2
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
อนุบาลสังขละบุรี
อนุบาลบ่อพลอย
บ้านหนองกุงใหญ่
พินิจราษฎร์บารุง
บ้านสี่แยกสมเด็จ
อนุบาลไทรงาม
อนุบาลคลองลาน
สนามบิน
บ้านไผ่ประถมศึกษา
บ้านหนองแวงท่าวัด
น้าพอง
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
อนุบาลบ้านหนองคล้า
(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์2)
วัดทับไทร
วัดดอนทอง
วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อนุบาลวัดอู่ตะเภา
อนุบาลพนัสศึกษาลัย
อนุบาลบางละมุง
อนุบาลสรรคบุรี
บ้านหมื่นแผ้ว
ภูมิวิทยา
จัตุรัสวิทยานุกูล
ชุมชนมาบอามฤต
วัดประสาทนิการ
อนุบาลเมืองเชียงราย
อนุบาลเวียงป่าเป้า
อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

วังทองหลาง
เหนือคลอง
เมือง
ท่ามะกา
สังขละบุรี
บ่อพลอย
สามชัย
ยางตลาด
สมเด็จ
ไทรงาม
คลองลาน
เมืองขอนแก่น
บ้านไผ่
เมือง
น้าพอง
หนองเรือ

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย












-

ท่าใหม่



โป่งน้าร้อน
เมืองฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม
เมืองชลบุรี
พนัสนิคม
บางละมุง
สรรคบุรี
เมืองชัยภูมิ
ภูเขียว
จัตุรัส
ปะทิว
หลังสวน
เมืองเชียงราย
เวียงป่าเป้า
แม่สาย





อำเภอ














-
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ที่

เขตพื้นที่กำรศึกษำ

โรงเรียน

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

เชียงราย เขต 4
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 6
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 2
ตราด
ตาก เขต 1
ตาก เขต 2
นครนายก
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 7
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 4

อนุบาลเชียงของ
บ้านท่อเมืองลัง
สันป่าสักวิทยา
บ้านเวียงฝาง
วัดเวฬุวัน
ชุมชนบ้านท่าข้าม
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
วัดควนวิเศษ
บ้านคลองมวน
อนุบาลวัดคลองใหญ่
บ้านตากประถมวิทยา
ชุมชนบ้านพบพระ
อนุบาลองครักษ์
วัดสามง่าม
พระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล
นาแกผดุงราชกิจเจริญ
บ้านแพงวิทยา
เมืองนครราชสีมา
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
บ้านเมืองปักสามัคคี
ประชารัฐสามัคคี
รัฐราษฎร์รังสรรค์
ชุมชนคงวิทยา
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
บ้านทวดทอง
บ้านหนองหว้า
หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ท่าศาลา
อนุบาลเมืองนครสวรรค์
(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
อนุบาลลาดยาว
อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
อนุบาลบางกรวย
วัดผาสุกมณีจักร
บ้านคอลอกาเว

61. นครสวรรค์ เขต 1
62.
63.
64.
65.
66.

นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 3
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 2
นราธิวาส เขต 1

อำเภอ
เชียงของ
เมืองเชียงใหม่
แม่แตง
ฝาง
สารภี
ฮอด
แม่แจ่ม
เมือง
รัษฎา
คลองใหญ่
บ้านตาก
พบพระ
องครักษ์
ดอนตูม
พุทธมณฑล
นาแก
บ้านแพง
เมือง
ห้วยแถลง
ปักธงชัย
สูงเนิน
ขามทะเลสอ
คง
พิมาย
เมือง
ทุ่งสง
หัวไทร
ท่าศาลา
เมือง
ลาดยาว
หนองบัว
บางกรวย
ปากเกร็ด
ศรีสาคร

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย





















-

-







-
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ที่
67.
68.
69.
70.
71.

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 3
น่าน เขต 1
น่าน เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 1

72. บุรีรัมย์ เขต 2
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 4
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 2
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 3
พระนครศรีอยุธยา เขต1
พระนครศรีอยุธยา เขต2
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 2
พังงา
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 2
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียน
บ้านศาลาใหม่
ระแงะ
บ้านนาราบ
วรนคร
อนุบาลลาปลายมาศ
อนุบาลประโคนชัย
(อานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
โนนสุวรรณ

ตากใบ
ระแงะ
นาน้อย
ปัว
ลาปลายมาศ

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย





ประโคนชัย



อำเภอ

โนนสุวรรณ
อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง
วัดบางนางบุญ
เมือง
ธัญญสิทธิศิลป์
ธัญบุรี
อนุบาลทับสะแก
ทับสะแก
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
กุยบุรี
อนุบาลประจันตคาม
ประจันตคาม
บ้านเขาไม้แก้ว
กบินทร์บุรี
วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) หนองจิก
บ้านยะรัง
ยะรัง
กะลาพอ
สายบุรี
วัดนาค
บางปะหัน
วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
ลาดบัวหลวง
อนุบาลพะเยาบ้านโทกหวาก
เมืองพะเยา
อนุบาลเชียงคา(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคา
ทับปุด
ทับปุด
อนุบาลควนขนุน
ควนขนุน
อนุบาลปากพะยูน
ปากพะยูน
อนุบาลสากเหล็ก
สากเหล็ก
อนุบาลโพทะเล"รัฐบารุง"
โพทะเล
บ่อวิทยบางระกา
บางระกา
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
วังทอง
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดต้นสน
บ้านแหลม
บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
ท่ายาง
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
อนุบาลหล่มเก่า
หล่มเก่า
อนุบาลบึงสามพัน
บึงสามพัน





















-

-
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ที่
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 2
ภูเก็ต
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 3
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 2
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 2
ยะลา เขต 1

113. ยะลา เขต 2
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

ยะลา เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 3
ระนอง
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 2
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
ลาปาง เขต 1
ลาปาง เขต 2
ลาปาง เขต 3
ลาพูน เขต 1
ลาพูน เขต 2
เลย เขต 1
เลย เขต 2
เลย เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียน
บ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์)
จรูญลองรัตนาคาร
หงษ์หยกบารุง
อนุบาลกันทรวิชัย
อนุบาลวาปีปทุม
บ้านเชียงยืน
บ้านชะโนด 2
อนุบาลปาย(เวียงใต้)
อนุบาลแม่สะเรียง
อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
กุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
นิบงชนูปถัมภ์
บ้านบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200

ที่ระลึก ส.ร.อ.
บ้านเบตง"สุภาพอนุสรณ์"
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองพนมไพร
อนุบาลเมืองเสลภูมิ
บ้านด่าน
บ้านมาบตาพุด (โสภณราษฎร์บรู ณะ)

วัดพลงช้างเผือก
อนุบาลเมืองราชบุรี
อนุบาลบางแพ
เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
อนุบาลโคกเจริญ
อนุบาลห้างฉัตร
อนุบาลเสริมงาม
อนุบาลแจ้ห่ม
อนุบาลเมืองลาพูน
ชุมชนบ้านวังดิน
บ้านเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์
ภูกระดึง
ชุมชนบ้านด่านซ้าย
อนุบาลกันทรารมย์
อนุบาลอุทุมพรพิสัย

สอง
ลอง
ถลาง
กันทรวิชัย
วาปีปทุม
เชียงยืน
ดงหลวง
ปาย
แม่สะเรียง
คาเขื่อนแก้ว
กุดชุม
เมือง

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย









-

บันนังสตา



เบตง
เมือง
พนมไพร
เสลภูมิ
กะเปอร์
มาบตาพุด
แกลง
เมืองราชุรี
บางแพ
เมือง
โคกเจริญ
ห้างฉัตร
เสริมงาม
แจ้ห่ม
เมืองลาพูน
ลี้
เชียงคาน
ภูกระดึง
ด่านซ้าย
กันทรารมย์
อุทุมพรพิสัย






-

อำเภอ








-
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ที่
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 3
สตูล
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 2
สิงห์บุรี
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 3
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
บึงกาฬ
อ่างทอง
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 4

โรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านโพธิ์กระสังข์
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
อนุบาลสว่างแดนดิน
บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บารุง)
บ้านน้ากระจาย
บ้านกาแพงเพชร
บ้านนาทวี
อนุบาลทุ่งหว้า
พร้านีลวัชระ
วัดบางโฉลงใน
เมืองสมุทรสงคราม
เอกชัย
อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
อนุบาลมวกเหล็ก
อนุบาลอินทร์บุรี
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
อนุบาลศรีสาโรง
อนุบาลวัดป่าเลไลย์
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
วัดท่าช้าง
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดตรณาราม
วัดสมัยสุวรรณ
เมืองสุรินทร์
อนุบาลรัตนบุรี
ปราสาทศึกษาคาร
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
อนุบาลเซกา
อนุบาลวัดนางใน
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
อนุบาลหนองแสง
อนุบาลศรีสุทโธ
อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

อำเภอ
ขุขันธ์
ขุนหาญ
เมือง
สว่างแดนดิน
วานรนิวาส
เมืองสงขลา
รัตภูมิ
นาทวี
ทุ่งหว้า
เมือง
บางพลี
เมือง
เมืองสมุทรสาคร
บ้านหมอ
มวกเหล็ก
อินทร์บุรี
คีรีมาศ
ศรีสาโรง
เมือง
อ.อู่ทอง
เดิมบางนางบวช
ดอนสัก
พุนพิน
ชัยบุรี
เมือง
รัตนบุรี
ปราสาท
ท่าบ่อ
โพนพิสัย
เซกา
วิเศษชัยชาญ
เพ็ญ
หนองแสง
บ้านดุง
บ้านผือ

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย
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ที่
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

เขตพื้นที่กำรศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 5
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 2
อานาจเจริญ
หนองบัวลาภู เขต 1
หนองบัวลาภู เขต 2

โรงเรียน
บ้านในเมือง
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
อนุบาลทัพทัน
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
อุบลวิทยาคม
บ้านเหนือเขมราฐ
พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)
บ้านนาจาน
นาคสมุทรสงเคราะห์
อนุบาลวังสมบูรณ์
อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
ชุมชนเปือยหัวดง
หนองบัววิทยายน
บ้านโคกทุ่งน้อย

อำเภอ
พิชัย
ท่าปลา
ทัพทัน
หนองฉาง
เมือง
เขมราฐ
พิบูลมังสาหาร
นาเยีย
หนองแสง
วังสมบูรณ์
วัฒนานคร
ลืออานาจ
เมือง
สุวรรณคูหา

ประเภทโรเรียน
ศูนย์
ศูนย์
เด็ก เครือข่ำย
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รายชื่อคณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นางสาวนิจสุดา อภินันนทาภรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางภาวิณี แสนทวีสุข
2. นางสาวกอบกุล สุกขะ
3. นางกันยา แสนวงษ์

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทางานยกร่างเอกสารครั้งที่ 1
1. นางวาทินี ธีระตระกูล
2. นางเอมอร รสเครือ
3. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
4. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
5. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
6. นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุล
7. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ มีเพียร
9. นางสาวปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวฒ
ั น์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ บุตรกตัญญู
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์
12. นางอรทัย เลาอลงกรณ์
13. นางสาวศิวพร นิลสุข
14. นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
15. นางอัญชลี ดวงกลาง
16. นางสาววรรณกร บาลี
17. นางสาวศศิวิมล ผาสุข
18. นายสมบัติ เนตรสว่าง
19. นางสุรัสวดี จันทรกุล
20. นางนุตอนงค์ ทัดบัวขา
21. นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
22. นางสาวธิติมา เรืองสกุล
23. นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์
24. นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
25. นายประชัน แสนใจ
26. นางปฤษณา ดารงชีพ
27. นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
คณะครุศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร
นางนฤมล จันทร์ฉาย
นายบรรพต ขันคา
นางสุนิทรา พรมมล
นางสุพร โขขัด
นางสาวอุทัย ธารมรรค
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
นางนิทรา ช่อสูงเนิน
นางสาวจีเรียง บุญสม
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางภาวิณี แสนทวีสุข
นางกันยา แสนวงษ์
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช

คณะทางานบรรณาธิการ ครัง้ ที่ 2
1. นางวาทินี ธีระตระกูล
2. นางเอมอร รสเครือ
3. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
4. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
5. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
6. นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุล
7. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ มีเพียร
9. นางปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ บุตรกตัญญู
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์
12. นางอรทัย เลาอลงกรณ์
13. นางสาวศิวพร นิลสุข
14. นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
15. นางอัญชลี ดวงกลาง
16. นางสาววรรณกร บาลี
17. นางสาวศศิวิมล ผาสุข
18. นายสมบัติ เนตรสว่าง
19. นางสุรัสวดี จันทรกุล
20. นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
21. นางหริณญา รุ่งแจ้ง

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตราด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 4
สพป.ตรัง เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ราชบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
สพป.กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
คณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
43.
44.
45.
46.

นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์
นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี
นายประชัน แสนใจ
นางปฤษณา ดารงชีพ
นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย
นางนฤมล จันทร์ฉาย
นายบรรพต ขันคา
นางสุนิทรา พรมมล
นางสุพร โขขัด
นางสาวอุทัย ธารมรรค
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
นางนิทรา ช่อสูงเนิน
นางสาวจีเรียง บุญสม
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางภาวิณี แสนทวีสุข
นางกันยา แสนวงษ์
นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช

คณะทางานบรรณาธิการ ครัง้ ที่ 3
1. นางวาทินี ธีระตระกูล
2. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
3. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
4. นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุล
5. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ มีเพียร
7. นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ บุตรกตัญญู
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์
10. นางอรทัย เลาอลงกรณ์
11. นางสาวศิวพร นิลสุข
12. นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
13. นางสาวศศิวิมล ผาสุข
14. นายสมบัติ เนตรสว่าง
15. นางสุรัสวดี จันทรกุล
16. นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
17. นางหริณญา รุ่งแจ้ง
18. นางสาวธิติมา เรืองสกุล

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สพป.ภูเก็ต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.ตรัง เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ราชบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กรุงเทพมหานคร
ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์
นางปฤษณา ดารงชีพ
นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย
นายบรรพต ขันคา
นายประชัน แสนใจ
นางสุนิทรา พรมมล
นางสุพร โขขัด
นางสาวอุทัย ธารมรรค
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
นางนิทรา ช่อสูงเนิน
นางสาวจีเรียง บุญสม
นางภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางกันยา แสนวงษ์
นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
นางสาวหทยา จาปี

คณะทางานบรรณาธิการ ครัง้ ที่ 4
1. นางวาทินี ธีระตระกูล
2. นางเอมอร รสเครือ
3. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
4. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
5. นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุล
6. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ มีเพียร
8. นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ บุตรกตัญญู
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์
11. นางอรทัย เลาอลงกรณ์
12. นางสาวศิวพร นิลสุข
13. นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
14. นางสาวศศิวิมล ผาสุข
15. นายสมบัติ เนตรสว่าง
16. นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
17. นางหริณญา รุ่งแจ้ง
18. นางสาวธิติมา เรืองสกุล
19. นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางปฤษณา ดารงชีพ
นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย
นางนฤมล จันทร์ฉาย
นายบรรพต ขันคา
นายประชัน แสนใจ
นางสุนิทรา พรมมล
นางสุพร โขขัด
นางสาวอุทัย ธารมรรค
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
นางนิทรา ช่อสูงเนิน
นางสาวจีเรียง บุญสม
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
นางภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางกันยา แสนวงษ์
นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
นางสาวหทยา จาปี

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.พะเยา เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สพป.ตรัง เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ราชบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
สพป.กรุงเทพมหานคร
ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือประเมินพัฒนาการฯ ปีการศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนคาเขื่อนแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
โรงเรียนวัดซองพลู
โรงเรียนบ้านบางหยี
โรงเรียนบ้านกู้กู
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
โรงเรียนบ้านวังพรม
โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วาดภาพประกอบกิจกรรมเกมการศึกษา
นายธนพล หาญพัฒนพานิชย์
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