
 

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 

ดีเลิศ 

                       ผลรวมมาตรฐานที่ 1   ยอดเยี่ยม 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียน เด็กในวัน 3 - 5 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ การพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กวัยนี้เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเด็กจะซุกซน ร่าเริง ไม่อยู่นิ่ง 
สนุกสนาน ชอบเสียงเพลงและดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งสวยงาม รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบๆตัว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ “วัยใสใส่ใจสุขภาพ” ขึ้นโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

 
2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสื่อออนไลน์  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน ท าให้เด็ก
มีสุขนิสัยที่ดี ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จ มีสุนทรียภาพในการเล่นและ
ออกก าลังกาย ได้รับการดูแลจากศูนย์สาธารณสุขในเขตท้องที่ ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก เด็กเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

P การวางแผน  
กระบวนการ PLC ในระยะก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรมโครงการ และหลัง เพ่ือวิเคราะห์ 

SWOT (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค) แล้วจัดวางต าแหน่งหน้าที่งาน การบริหารจัดการในแต่ละส่วน  
ดึงศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด น ามาจัดท าเป็นแผนการสอน แผนการปฏิบัติการที่สมบูรณ์
และครบวงจร 

 
D การปฏิบัติตามแผน 

ทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ ก็จะมีการซักซ้อม ทวนแผน เตรียมสื่อการ
สอน และคาดถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องเจอในด้านคุณภาพของผู้เรียน เพราะเด็กในวัย 3-5 ปี ต่างมี
ความสามารถและความต้องการที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และมีความพร้อมต่อ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น แล้วผลการปฏิบัติก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี



 

คุณภาพครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 

 
C การตรวจสอบ 

การนิเทศภายในการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการ PLC ของ
ภาคี 4 ฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบุคคลร่วมกับแผนก
ปฐมวัย ในการตรวจสอบการท างานซึ่งกันละกัน ที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจากนั้นยังพูดคุยกัน
เพ่ือการรับผลป้อนกลับทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงของแต่ละการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ แล้ว
รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 

 
A การปรับปรุงเหมาะเหมาะสม 

การใช้ผลการประเมินมาปรับปรุง โดยมีหลักฐาน ได้ บันทึกหลังการสอน ภาพถ่าย บันทึกของผู้สอน 
ค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการให้ดียิ่งขึ้น 

  
A ความรับผิดชอบต่อสังคม  

การรายงานผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน รู้และเห็นผล นอกจากนั้นยังเผยแพร่ผลงานของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการด้าน
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Facebook และ YouTube เพ่ือเพ่ิมช่องทางการฟังเสียง
สะท้อน หรือผลป้อนกลับมาใช้ในการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น คือเด็กมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย ถูกสุขลักษณะและสุขนิสัยที่ดี มีอารมณ์ดี ร่าเริง 
แจ่มใสตามวัย 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเด็กจะได้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพ่ือยกระดับ

คุณภาพผู้ เรียนทุกคนให้มี พัฒนาการเหมาะสมกับวัย และได้รับการสนับสนุนกิจกรรมอนุบาลน้อย  
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว กล้าแสดงออก มีความคิด มีทักษะ สามารถแก้ปัญหาได้  
เพ่ือพัฒนาไปเรียนชั้นประถมต่อไป  



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ดีเลิศ 

 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์                       

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
                        ผลรวมมาตรฐานที่  2 ยอดเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนปลูกฝังนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี โดยจัดโครงการและกิจกรรม
ที่หลากหลาย มีผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทุกฝ่ายตระหนัก
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 
2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย นักเรียนปฏิบัติตนและด าเนินตามหลักธรรมทางศาสนา นักเรียนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
และเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
P การวางแผน 

กระบวนการ PLC ในระยะก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรมโครงการ และหลัง เพ่ือวิเคราะห์ 
SWOT (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค) แล้วจัดวางต าแหน่งหน้าที่งาน การบริหารจัดการในแต่ละส่วน  
ดึงศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด น ามาจัดท าเป็นแผนการสอน แผนการปฏิบัติการที่สมบูรณ์
และครบวงจร 

 
D การปฏิบัติตามแผน 

ทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ ก็จะมีการซักซ้อม ทวนแผน เตรียมสื่อการ
สอน และคาดถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องเจอในกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียน ห้องเรียนปฐมวัย 
เพราะเด็กในวัย 3-5 ปี ต่างมีความสามารถและความต้องการที่แตกต่างกัน ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไป
ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเตรียมสื่อ เทคโนโลยีให้เพียงพอ ต่อการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และมีความพร้อมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น แล้วผลการปฏิบัติก็จะส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

 
  



 

C การตรวจสอบ 
การนิเทศภายในการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการ PLC ของ

ภาคี 4 ฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบุคคลร่วมกับแผนก
ปฐมวัย ในการตรวจสอบการท างานซึ่งกันละกัน ที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจากนั้นยังพูดคุยกัน
เพ่ือการรับผลป้อนกลับทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงของแต่ละการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ แล้ว
รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 

 
A การปรับปรุงเหมาะเหมาะสม 

การใช้ผลการประเมินมาปรับปรุง โดยมีหลักฐาน ได้ บันทึกหลังการสอน ภาพถ่าย บันทึกของผู้สอน 
ค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการให้ดียิ่งขึ้น 

  
A ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การรายงานผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการด้านกระบวนการบริหารจัดการ ให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน รู้และเห็นผล นอกจากนั้นยังเผยแพร่ผลงานของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการด้าน
กระบวนการบริหารจัดการผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Facebook และ YouTube เพ่ือเพ่ิมช่องทางการฟังเสียง
สะท้อน หรือผลป้อนกลับมาใช้ในการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 

 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น  จ านวนครูเพียงพอต่อชั้นเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผน
ประสบการณ์ครอบคลุมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นจุดที่ควรพัฒนา  สื่อ อุปกรณ์ 
และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท าให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาแนวทางความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร มีความสามารถ
บริหารจัดการอย่างมีระบบ ผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูปฐมวัยประเด็น
ต่างๆ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สิ่งดีๆที่พบในการท างาน การจัดประสบการณ์เป็นระยะ  ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 
  



 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

ยอดเยี่ยม 

                       ผลรวมมาตรฐานที่ 3  ยอดเยี่ยม 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ครูยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลางและเด็กมีความแตกต่างกัน ได้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ สร้าง
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง และเล่นอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน บูรณาการกับสื่อเทคโนโลยีที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการประเมิน
เด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก และพัฒนาการสอนของครูเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับเด็ก 
 
2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย เด็กปฐมวัยได้พัฒนาการ
เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่เน้นเด็กเป็นส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

 
P การวางแผน 

กระบวนการ PLC ในระยะก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรมโครงการ และหลัง เพ่ือวิเคราะห์ 
SWOT (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค) แล้วจัดวางต าแหน่งหน้าที่งาน การบริหารจัดการในแต่ละส่วน ดึง
ศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด น ามาจัดท าเป็นแผนการสอน แผนการปฏิบัติการที่สมบูรณ์
และครบวงจร 

 
D การปฏิบัติตามแผน 

ทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ ก็จะมีการซักซ้อม ทวนแผน เตรียมสื่อการ
สอน และคาดถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะต้องเจอในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเด็ก
ในวัย 3-5 ปี ต่างมีความสามารถและความต้องการที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และมี
ความพร้อมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน แล้วผลการปฏิบัติก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
C การตรวจสอบ 

การนิเทศภายในการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการ PLC ของ
ภาคี 4 ฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบุคคลร่วมกับแผนก
ปฐมวัย ในการตรวจสอบการท างานซึ่งกันละกัน ที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจากนั้นยังพูดคุยกัน
เพ่ือการรับผลป้อนกลับทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงของแต่ละการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการ แล้ ว
รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 



 

 
A การปรับปรุงเหมาะเหมาะสม 

การใช้ผลการประเมินมาปรับปรุง โดยมีหลักฐาน ได้ บันทึกหลังการสอน ภาพถ่าย บันทึกของผู้สอน 
ค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการให้ดียิ่งขึ้น  

 
A ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การรายงานผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้กับผู้ปกครอง 
ชุมชน รู้และเห็นผล นอกจากนั้นยังเผยแพร่ผลงานของการจัดประสบการณ์ กิจกรรม โครงการที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญผ่านหลายช่องทาง ทั้ง Facebook และ YouTube เพ่ือเพ่ิมช่องทางการฟังเสียงสะท้อน หรือผล
ป้อนกลับมาใช้ในการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น   จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและเล่นอย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา    การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่าง
สูงสุด 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง และเล่น
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียน บูรณาการกับสื่อเทคโนโลยีที่มีอย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการประเมินเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม A  

โรงเรียนวัดด่านได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 
เช่น การประชุมผู้ปกครอง  การแจกเอกสาร  การข้ึนเว็บไซต์



 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปรับตามตารางที่โรงเรียนรายงาน) 
ผลพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (แยกระดับชั้น อ.1  อ.2  และ อ.3 ) 
 

อนุบาล 1 
พัฒนาการด้าน จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 
      จ านวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 31 100 % - - 
2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 31 100 % - - 
3. ด้านสังคม 31 100 % - - 
4. ด้านสติปัญญา 31 100 % - - 

 
อนุบาล 2 

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

      จ านวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 29 100 % - - 
2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 29 100 % - - 
3. ด้านสังคม 29 100 % - - 
4. ด้านสติปัญญา 29 96.56 % 3.44 - 

 
อนุบาล 3 

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

      จ านวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 35 100 % - - 
2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 35 97.15 % - 2.85 
3. ด้านสังคม 35 97.15 % 2.85 - 
4. ด้านสติปัญญา 35 97.15 % - 2.85 

        
(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 


