
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕

62 มาตรา47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 หนังสือ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๘๑๖. 4/ ว 806 ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดทุกแห่งต้องน ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แทนมาตรฐานการศึกษา (ชั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ของทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด จึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖2 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ  วันที่    15   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2  
 
 
                           

   ( นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 

 
 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  1๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสิติ ปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด 

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  1๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 

ㆍ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 

ㆍ มาตรฐานต้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น 
จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒0ข้อ 

ㆍ มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ 
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/06ข้อ 

สาระของมาตรฐานแต่ละด้านมีดังนี้ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๑.๒. บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๑.๓. บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งข้ีที่ ๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑. ๒.๑. บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
๑.๒.6. ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ 

คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓. คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/ 

คุณสมบัติเหมาะสม 
๑.๒.๔. บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก 

ในแต่ละกลุ่มอายุ 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งข้ีที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งขี้ย่อย ๑.๓.๑. บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้มเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

    ๑.๓.๒. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
    ๑.๓.๓. จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอก 

อาคาร  
    ๑.๓.๔. จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัย

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
        ๑.๓.๕. จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีจ านวนเพียงพอสะอาดเหมาะสมกับ

ระดับพัฒนาการของเด็ก 
    ๑.๓.๖. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
    ๑.๓.๗. จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๑.๓.๘. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งข้ีที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อย ๑.๔.๑. มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการ 

เจ็บป่วยเบื้องต้น 
๑.๔.๒. มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวันตรวจสุขภาพประจาปีและป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ 
๑.๔.๓. อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตาม 

ช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ 
๑.๔.๔. จัดให้มีพ้ืนที/่มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๑.๔.๕. จัดบริเวณห้องน้าห้องส้วมที่แปรงฟิน/ล้างมือให้เพียงพอสะอาดปลอดภัยและ 

เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
๑.๔.๖. จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหารน้ าดื่ม 

น้ าใช้กาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและพาหะน าโรค 
๑.๔.๗. จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและ  

ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งข้ีที๑่.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑. มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๑.๕.๒. การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
๑.๕.๓. ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 



มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งข้ีที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการ 
ด าเนินงานและประเมินผล 

๒.๑.๒. จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
๒.๑.๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ 

ด้วยประสาทสัมผัสลงมือท าปฏิสัมพันธ์และการเล่นเลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย 

๒.๑.๔. เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งข้ีที่ ๒.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

2.2.1 ให้เด็กอายุ๖เดือนขึ้นไปรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและ  
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

๒.๒.๒. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความ  
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 

๒.๒.๓. ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปาก  
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

๒.๒.๔. เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการ 
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒.๕. จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปากสายตาหูตามก าหนด 
ตัวบ่งข้ีที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๓.๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัสลองท าคิดตั้งค าถามสืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาจินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก  

๒.๓.๒. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการสื่อสารอย่าง  
หลากหลายฝึกฟังพูดถามตอบเล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  

๒.๓.๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูด 
เล่าอ่านวา/เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ 

๒.๓.๔. จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และ 
การพูดและการอ่านท่ีถูกต้อง 

๒.๓.๕. ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
๒.๓.๖. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดย 

เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น 
พลเมืองดี 

ตัวบ่งขี้ย่อย 
๒.๔.๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมันคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริม 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
๒.๔.๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึก 

ที่ดีต่อตนเองโดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและถนัด  
๒.๕.๓. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยชื่อสัตย์รู้จักสิทธิและ 

หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งขี้ย่อย 

๒.๕.๑. จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเต็กปฐมวัย/ 
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่ 

2.๕.๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้นจนถึง 
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.2 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๑.๑. ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑. ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม๕ด้าน 
๓.๒.๒. ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
๓.๒.๓. ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine 

MotorAdaptive) 
๓.๒.๔. ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
๓.๒.๕. ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 

เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social) 
๓.๒.๖. ก รายด้าน : ส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - อายุ 5 ปี   

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๑.๑. ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 
 



๓.๑.๒. ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
๓.๑.๓. ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 

ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งขี้ย่อย 

๓.๒.๑. ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม๕ด้าน 
ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

3.๓.๑. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
๓.๓.๒. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ 

ตามวัย 
ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งขี้ย่อย 

๓.๔.๑. ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ  
ผู้อื่นได้สมวัย 

๓.๔.๒. ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการท างานศิลปะ 
ดนตรีกีฬา 

3.๔.๓. ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจท าตามข้อตกลงค านึงถึง  
ความรู้สึกของผู้อื่นมีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งขี้ย่อย 

๓.๕.๑. ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้ 
สมวัย 

๓.๕.๒. ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบจ านวนมิติ 
สัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลาได้สมวัย 

๓.๕.๓. ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย 
๓.๕.๔. ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย 
๓.๕.๕. ข เด็กมีความพยายามมุ่งม่ันตั้งใจท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๖.๑. ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย 
3.๖.๒. ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนค า  

และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
๓.๖.๓. ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยน าไปสู่การขีด  
๓.๖.๔. ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและ 

เขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
  
 
 



ตัวบ่งข้ีที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งขี้ย่อย 

๓.๗.๑. ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

๓.๗.๒. ข เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยชื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมี 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

๓.๗.๓. ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามแก้ไขข้อ 
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๗.๔. ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 


