เอกสารหมายเลข

3

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจง
1. คู่ มื อ ฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย แบบบั น ทึ ก ผลจ ำนวน 7 ชุ ด ใช้ ในกำรบั น ทึ ก ผลกำรประเมิ น
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยควบคู่กับชุดกิจกรรม (ดูรำยละเอียดในตำรำงกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กในคู่มือดำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2561)
2. กำรประเมิน พัฒ นำกำรนักเรียนดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรประเมิน พัฒ นำกำรในระดับ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย
2.1 ครูป ระจ ำชั้น ของกลุ่ มตัวอย่ำงนักเรียนที่ได้รับ กำรสุ่ม ดำเนินกำรประเมินพัฒ นำกำร
มีหน้ ำที่จัดประสบกำรณ์ตำมชุดกิจกรรมและให้ข้อมูลพัฒ นำกำรของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในกรณี ที่ข้อมูล
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินผลกำรประเมิน รวมทั้งร่วมตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของผลกำรประเมินกับสภำพจริง
2.2 คณะกรรมกำรประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
(อำจเป็น ศึกษำนิเทศก์ห รือครูผู้สอนปฐมวัย) จำนวน 3 คน มีห น้ำที่ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่ำง ตำมตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินที่ระบุในเอกสำร และกรรมกำรประเมินจะได้รับแบบบันทึก
ชุดนี้ในวันที่เริ่มดำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรคนละ 1 ชุด และแบบสรุปรำยงำน
3. เมื่อเสร็จสิ้นกำรประเมินฯ ให้คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรร่วมกันสรุปพัฒนำกำรในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ในแบบสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้
- หำกกรรมกำรทั้ง 3 คน ให้ระดับพัฒนำกำรตรงกัน ให้สรุปเป็นระดับพัฒนำกำรนั้น
- หำกกรรมกำรทั้ ง 3 คน ให้ ร ะดั บ พั ฒ นำกำรต่ ำ งกั น ให้ ส รุ ป ระดั บ พั ฒ นำกำรโดยใช้
ควำมเห็น ที่เป็ นเหตุผ ลและเป็ นมติร่วมกัน (consensus) โดยหำกมีข้อสงสัย หรือข้อสังเกตใดที่ไม่สำมำรถ
สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรได้ให้ครูประจำชั้นร่วมให้ข้อมูล พัฒ นำกำรของนักเรียนกลุ่ มตัวอย่ำง รวมทั้ง
ร่วมตรวจสอบควำมสอดคล้องของผลกำรประเมินกับสภำพจริง
4. คณะกรรมกำรรวบรวมแบบบันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 7 กิจกรรม ในแบบสรุปรวม
และบั นทึกลงในโปรแกรม excel ในแผ่ น CD เพื่อจัดส่งมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รวบรวมจัดส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
หมายเหตุ

กรณีโรงเรียนอนุบำลประจำจังหวัดให้ใช้แบบบันทึก 2 ชุด สำหรับนักเรียน 12 คน

สารบัญ
หน้า
แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
 แบบบันทึกผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี
(แบบบันทึกผล 1/1)
 แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

1
2
3



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)

4



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

5



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)

7



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบันทึกผล 5)

9



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)

10



แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ (แบบบันทึกผล 7)

11

รายละเอียดบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

12

ตารางบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561 ด้วยโปรแกรม MS - Excel

21

รายชื่อคณะทางาน

30

แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียน ................................................... สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ.............................................. เขต ...........
 ห้องที่ 1

 ห้องที่ 2 (*เฉพำะโรงเรียนอนุบำลประจำจังหวัด)

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมกำรประเมิน
(......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่ .............../................./...................

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมกำรประเมิน
(.......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่ .............../................./...................

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมกำรประเมิน
(......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่ .............../................./...................

ลงชื่อ ........................................................ คณะกรรมกำรประเมิน
(.......................................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่ .............../................./...................

แบบบันทึกผล 1/1
แบบบันทึกผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชีแจง : 1. การบันทึกข้อมูลจังหวัด/เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขนาดของโรงเรียน สังกัด/ประเภท เพศ อายุ น้าหนัก (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ให้กรอกข้อมูลตามคู่มือบันทึกข้อมูลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 3)
2. ตัวเลขที่อยูใ่ นวงเล็บ คือ เลขที่ของคอลัมน์ในการบันทึกข้อมูลใน Excel

(1)

1
2
3
4
5
6

(2)

(1) ควำมสะอำดของอวัยวะต่ำงๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่ำงกำย
3: สะอาด
2: พอใช้
1: ปรับปรุง

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

เสือผ้ำ

ผิวหนังและใบหน้ำ

ตำ

จมูก

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1.2.1 รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ได้หลำยชนิดและดื่มนำสะอำดได้ดว้ ยตนเอง
3: รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้าสะอาดได้ดว้ ยตนเอง
2: รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้าสะอาด โดยมีผู้ชีแนะ
1: ไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ได้หลายชนิด

ปำก ลิน และฟัน

สังกัด /
ประเภท

เท้ำและเล็บเท้ำ

จังหวัด / ขนำด
เขตพืนที่
ของ
กำรศึกษำ โรงเรียน
ประถมศึกษำ

มือและเล็บมือ

ชื่อ
โรงเรียน

หูและใบหู

ชื่อ - สกุล

ผมและศีรษะ

ลำดับ
ที่

ผลกำรประเมินนำหนักและส่วนสูง สุขภำพอนำมัยและสุขนิสยั ที่ดขี องนักเรียน
1.2 มีสขุ ภำพอนำมัยสุขนิสยั ที่ดี
1.1 นำหนักและส่วนสูง
1) สุขภำพอนำมัย
2) สุขนิสยั ที่ดี
ตำมเกณฑ์
1.2.1
1.2.2 ล้างมือ
(1) ความสะอาดของอวัยวะต่างๆ และ
รั
บ
ประทาน
ก่อน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
1) นำหนัก 2) ส่วนสูง
อาหารที่มี
รับประทาน
เพศ อำยุ (กก.)
(ซม.)
ประโยชน์ได้ อาหาร และ
หลายชนิดและ หลังจากใช้
ดื่มน้าสะอาด ห้องน้าห้อง
ได้ดว้ ยตนเอง ส้วมด้วยตนเอง
(19)

(20)

1.2.2 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้ห้องนำห้องส้วมด้วยตนเอง
3: ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้าห้องส้วมด้วยตนเอง
2: ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากใช้ห้องน้าห้องส้วม โดยมีผู้ชีแนะ
1: ไม่ลา้ งมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากใช้ห้องน้าห้องส้วม แม้มผี ู้ชีแนะ

2

แบบบันทึกผล 1/2
แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรปฏิบัตกิ ิจวัตรประจำวัน
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสังคม
พฤติกรรมที่ประเมิน
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.1 ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั กิ ิจวัตรประจำวัน
6.2 มีวินัยในตนเอง
7.2 มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและรักควำมเป็นไทย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
5.1.1 ขออนุญาตหรือ
6.1.2 รับประทานอาหาร 6.1.3 ใช้และทาความ
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับ
7.2.1 ปฏิบตั ิตนตามมารยาท 7.2.2 กล่าวคาขอบคุณและ
ที่
รอคอย เมือ่ ต้องการสิง่ ของของ ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ผูอ้ นื่ ด้วยตนเอง

(21)

(1)
1
2
3
4
5
6

5.1.1 ขออนุญำตหรือรอคอย เมือ่ ต้องกำรสิง่ ของของผู้อนื่ ด้วยตนเอง
3: ขออนุญาตหรือรอคอยเมือ่ ต้องการสิง่ ของของผูอ้ นื่ ด้วยตนเอง
2: ขออนุญาตหรือรอคอยเมือ่ ต้องการสิง่ ของของผูอ้ นื่ ด้วยตนเอง โดยมีผชู้ แนะ
ี
1: ไม่ขออนุญาตหรือไม่รอคอยเมือ่ ต้องการสิง่ ของของผูอ้ นื่
6.1.2 รับประทำนอำหำรด้วยตนเองอย่ำงถูกวิธี
3: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธีด้วยตนเอง
2: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธี โดยมีผชู้ แนะ
ี
1: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานไม่ถูกวิธี

(22)

สะอาดหลังใช้หอ้ งนาห้อง ก่อนหลัง
ส้วมด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง

(23)

(24)

ไทยได้ตามกาลเทศะ

(25)

ขอโทษด้วยตนเอง

(26)

6.1.3 ใช้และทำควำมสะอำดหลังใช้หอ้ งน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง
3: ใช้หอ้ งนาห้องส้วมอย่างถูกวิธีและทาความสะอาดร่างกายได้ด้วยตนเอง
2: ใช้หอ้ งนาห้องส้วมอย่างถูกวิธีและทาความสะอาดร่างกาย โดยมีผชู้ แนะ
ี
1: ใช้หอ้ งนาห้องส้วมไม่ถูกวิธีและไม่ทาความสะอาดร่างกาย แม้มีผชู้ แนะ
ี

7.2.1 ปฏิบตั ติ นตำมมำรยำทไทยได้ตำมกำลเทศะ
3: ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะด้วยตนเอง
2: ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ โดยมีผชู้ แนะ
ี
1: ไม่ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ แม้มีผชู้ แนะ
ี

6.2.2 เข้ำแถวตำมลำดับก่อนหลังได้ดว้ ยตนเอง

7.2.2 กล่ำวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

3: เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
2: เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้โดยมีผชู้ แนะ
ี
3: ไม่เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังแม้มีผชู้ แนะ
ี

3: กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง
2: กล่าวคาขอบคุณและขอโทษ โดยมีผชู้ แนะ
ี
1: ไม่กล่าวคาขอบคุณและขอโทษ แม้มีผชู้ แนะ
ี
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แบบบันทึกผล 2

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมิน
ด้ำนสังคม
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์
ได้อย่ำงเหมำะสม

ลำดับ
ที่
ชื่อ - สกุล

(1)
1
2
3
4
5
6

พฤติกรรมที่ประเมิน
ด้ำนสติปัญญำ

4.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี
และกำรเคลื่อนไหว

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็น
11.2 แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว
สมำชิกที่ดีของสังคม
ตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรูส้ ึก 4.1.2 สนใจ มีความสุข และ 4.1.3 สนใจ มีความสุข และ
11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ความคิด ความรูส้ ึกของตนเอง
อย่างเหมาะสม
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

3.1.1 แสดงอำรมณ์ ควำมรูส้ ึกได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม
3: แสดงอารมณ์และความรูส้ ึกสอดคล้องกับสถานการณ์ของทุกช่วงกิจกรรม
2: แสดงอารมณ์และความรูส้ ึกสอดคล้องกับสถานการณ์ของกิจกรรมบางช่วงกิจกรรม
1: แสดงอารมณ์และความรูส้ ึกไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
3: ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้ด้วยตนเอง
2: ปฏิบัติตนเป็นผู้นาหรือผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: ไม่ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตาม

4.1.2 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง ดนตรี
3: แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุขต่อเสียงเพลง ดนตรีทุกช่วงกิจกรรม
2: แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุขต่อเสียงเพลง ดนตรีในบางช่วงกิจกรรม
1: ไม่แสดงสีหน้าท่าทางสนใจกับเสียงเพลง ดนตรี

11.2.1 เคลื่อนไหวท่ำทำงเพื่อสื่อสำรควำมคิด ควำมรูส้ ึกของตนเองอย่ำงหลำกหลำยและแปลกใหม่
3: เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูส้ ึกของตนเองหลากหลายท่าทาง ระดับ ทิศทาง และแปลกใหม่
2: เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูส้ ึกของตนเองอย่างหลากหลายท่าทาง
1: เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูส้ ึกของตนเองไม่หลากหลายท่าทางและไม่แปลกใหม่

4.1.3 สนใจ มีควำมสุข และแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
3: แสดงสีหน้าท่าทางกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
2: แสดงสีหน้าท่าทางในการเคลื่อนไหวอย่างไม่กระตือรือร้นและไม่สนุกสนาน
1: ไม่สนใจแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
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แบบบันทึกผล 3
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
ที่ประเมินด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ

ลำดับ
ที่

(1)
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสติปญ
ั ญำ

3.2 มีควำมรู้สึก 9.1 สนทนำ
10.1 มีควำมสำมำรถ 10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิด
ที่ดีต่อตนเองและ โต้ตอบและเล่ำ
ในกำรคิดรวบยอด
เชิงเหตุผล
ผู้อื่น
เรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
3.2.1 กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

(32)

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบ และสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

(33)

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส
(34)

10.2.1 อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์
หรือการกระทา
ด้วยตนเอง
(35)

10.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำและตัดสินใจ

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อ 12.2 มีควำมสำมำรถ
กำรเรียนรู้
ในกำรแสวงหำควำมรู้

10.2.2 คาดคะเน 10.3.1 ตัดสินใจ 10.3.2 ระบุ
12.1.2 กระตือรือร้น
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ในเรื่องง่ายๆ และ ปัญหาสร้าง
ในการร่วมกิจกรรม
และมี ส่วนร่วม ยอมรับผลที่เกิดขึ้น ทางเลือกและ
ตั้งแต่ต้นจนจบ
ในการ ลง
เลือกวิธีแก้ปัญหา
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(36)

(37)

(38)

(39)

12.2.1 ค้นหาคาตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

(40)
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แบบบันทึกผล 3
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
3.2.1 กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
3: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยตนเอง
2: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีผู้กระตุ้น
1: ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออก แม้มีผู้กระตุ้น
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
3: ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้
2: ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้ โดยมีผู้ชี้แนะ
1: ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ แม้มีผู้ชี้แนะ
10.3.2 ระบุปัญหำ สร้ำงทำงเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหำ

3: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

3: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

2: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้ โดยมีผู้ชี้แนะ

2: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ โดยมีผู้ชี้แนะ

1: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ แต่ไม่สนทนาโต้ตอบ แม้มีผู้ชี้แนะ

1: ระบุปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหา แม้มีผู้ชี้แนะ

10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง หรือควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำทสัมผัส
3 : บอกลักษณะ ส่วนประกอบ และการเปลี่ยนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
2 : บอกลักษณะ และส่วนประกอบ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้
1 : บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

12.1.2 กระตือรือร้นในกำรร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
3: ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
2: ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นในบางช่วงของกิจกรรม
1: ไม่กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

10.2.1 อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำด้วยตนเอง
3: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระทาด้วยตนเอง
2: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระทาได้ โดยมีผู้ชี้แนะ
1: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระทาไม่ได้ แม้มีผู้ชี้แนะ

12.2.1 ค้นหำคำตอบของข้อสงสัยต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยด้วยตนเอง
3: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง
2: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยมีผู้ชี้แนะ
1: ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยทาตามผู้อื่น

10.2.2 คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
3: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเอง
2: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยมีผู้ชี้แนะ
1: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ร่วมลงความเห็น แม้มีผู้ชี้แนะ
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แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนอำรมณ์
พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสังคม
ด้ำนร่ำงกำย

ลำดับ
ที่

(1)
1
2
3
4
5
6

ชือ่ - สกุล

2.2 กำรใช้มอื -ตำ ประสำน
สัมพันธ์กัน

3.2 มีควำมรูส้ ึกที่ 4.1 สนใจ มี
ดีตอ่ ตนเองและ ควำมสุข และ
ผู้อนื่
แสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ ดนตรี
และกำรเคลือ่ นไหว

2.2.1 ใช้กรรไกร 2.2.2 เขียนรูป
ตัดกระดาษตาม สามเหลีย่ มตาม
แนวเส้นโค้งได้ แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน

3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงาน
และความสามารถ
ของตนเองและผูอ้ นื่

(41)

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้
3: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยไม่มีรอยหยัก
2: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยมีรอยหยักบ้าง
1: ไม่สามารถตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

(42)

(43)

5.2 มีควำม
5.4 มีควำม
เมตตำกรุณำ
รับผิดชอบ
มีน้ำใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน

4.1.1 สนใจ
5.2.2 ช่วยเหลือ
มีความสุขและ
และแบ่งปันผูอ้ นื่
แสดงออกผ่านงาน ได้ด้วยตนเอง
ศิลปะ
(44)

(45)

5.4.1 ทางาน
ที่ได้รับ
มอบหมายจน
สาเร็จด้วย
ตนเอง

6.3 ประหยัด 7.1 ดูแล
8.2 มี
และพอเพียง รักษำ
ปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ธรรมชำติและ กับผู้อนื่
สิง่ แวดล้อม
6.3.1 ใช้สงิ่ ของ 7.1.2 ทิ้งขยะ
เครื่องใช้อย่าง ได้ถูกที่
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเอง

(46)

(47)

(48)

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสติปัญญำ
9.2 อ่ำน เขียน 11.1 ทำงำนศิลปะ
ภำพ และ
ตำมจินตนำกำรและ
สัญลักษณ์ได้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์

8.2.1 เล่นหรือ 9.2.2 เขียนชือ่
ทางานร่วมมือกับ ของตนเอง
เพื่อนอย่างมี
ตามแบบ
เป้าหมาย
(49)

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เพือ่ สื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิม่ ขึน้

(50)

(51)

3.2.2 แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของตนเองและผู้อนื่
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อนื่ ได้ดว้ ยตนเอง
3: พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ้ นื่ ด้วยตนเอง
3: ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ นื่ ได้ด้วยตนเอง
2: พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ้ นื่ โดยมีผกู้ ระตุน้
2: ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ นื่ ได้ด้วยตนเองเมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
1: ไม่พดู หรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ้ นื่ แม้มีผกู้ ระตุน้
1: ไม่ช่วยเหลือและแบ่งปันผูอ้ นื่ แม้มีผชู้ แี้ นะ

2.2.2 เขียนรูปสำมเหลีย่ มตำมแบบได้อย่ำงมีมมุ ชัดเจน
4.1.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ
3: เขียนรูปสามเหลีย่ มที่มีด้านทุกด้าน และมีมุมชัดเจน 3 มุมตามแบบ
3: แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะทางานทุกช่วงกิจกรรม
2: แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะทางานในบางช่วงกิจกรรม
2: เขียนรูปสามเหลีย่ มที่มีด้านและมีมุมชัดเจนเพียง 2 มุมตามแบบ
1: เขียนรูปสามเหลีย่ มที่มีด้านและมุมไม่ชัดเจน หรือเกิดมุมเพียง 1 มุม
1: ไม่แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจขณะทากิจกรรม

5.4.1 ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จด้วยตนเอง
3: ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
2: ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ โดยมีผกู้ ระตุน้
1: ทางานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จ แม้มีผกู้ ระตุน้
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แบบบันทึกผล 4
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์
6.3.1 ใช้สงิ่ ของเครือ่ งใช้อย่ำงประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
3: ใช้สงิ่ ของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
2: ใช้สงิ่ ของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียง เมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
1: ใช้สงิ่ ของและวัสดุอย่างไม่ประหยัดและไม่พอเพียง แม้มีผชู้ แี้ นะ

9.2.2 เขียนชือ่ ของตนเองตำมแบบ
3: เขียนชือ่ ตนเองได้ อักษรไม่กลับหัว ไม่กลับด้าน ไม่สลับที่
2: เขียนชือ่ ตนเองได้ มีอกั ษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับที่
1: เขียนชือ่ ตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นตัวอักษร

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
3: ทิ้งขยะถูกที่ได้ด้วยตนเอง
2: ทิ้งขยะถูกที่เมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
1: ทิ้งขยะไม่ถูกที่แม้มีผชู้ แี้ นะ

11.1.1 สร้ำงผลงำนศิลปะเพื่อสือ่ สำรควำมคิด ควำมรูส้ ึกของตนเอง โดยมีกำรดัดแปลงแปลกใหม่จำกเดิมและมีรำยละเอียดเพิ่มขึน้
3: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ มีการดัดแปลง และมีรายละเอียดเพิ่มขึน้
2: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ และมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึน้
1: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ หรือมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึน้

8.2.1 เล่นหรือทำงำนร่วมมือกับเพื่อนอย่ำงมีเป้ำหมำย
3: เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
2: เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย เมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
1: ไม่สามารถเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย แม้มีผชู้ แี้ นะ
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แบบบันทึกผล 5
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสังคม
6.2 มีวินัยในตนเอง

ลำดับ
ที่
(1)
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล

8.1 ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสติปัญญำ
9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรือ่ งให้ผู้อื่น 9.2 อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้
เข้ำใจ

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย 8.1.1 เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง 9.1.2 เล่าเป็นเรือ่ งราวต่อเนื่องได้
ด้วยตนเอง
ไปจากตน
(52)
(53)
(54)

9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือ
กวาดตามองจุดเริม่ ต้นและจุดจบข้อความ
(55)

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่อย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง
3: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
2: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองเมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองแต่ไม่เรียบร้อย แม้มีผู้ชี้แนะ

9.1.2 เล่ำเป็นเรือ่ งรำวต่อเนื่องได้
3: เล่าเป็นเรือ่ งราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่อง
2: เล่าเป็นเรือ่ งราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่องเมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: เล่าไม่เป็นเรือ่ งราว

8.1.1 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่ำงไปจำกตน
3: เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเองได้
2: เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเองได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: ไม่เล่นและไม่ทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเอง แม้มีผู้ชี้แนะ

9.2.1 อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ คำ ด้วยกำรชี้หรือกวำดตำมองจุดเริม่ ต้นและจุดจบข้อควำม
3: อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริม่ ต้นและจุดจบข้อความอย่างถูกทิศทางทุกข้อความ
2: อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริม่ ต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทางบางข้อความ
1: อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริม่ ต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทางทุกข้อความ

9

แบบบันทึกผล 6
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชีแ้ จง : ให้ผปู้ ระเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมทีป่ ระเมินด้ำนร่ำงกำย
ลำดับ
ที่

(1)
1
2
3
4
5
6

ชือ่ - สกุล

1.3 รักษำควำมปลอดภัยของ
2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่ว ประสำนสัมพันธ์ และทรงตัวได้
5.3 มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น
1.3.1 เล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิ 2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
2.1.2 กระโดดขาเดียวไป
2.1.3 วิง่ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึน้ 5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทาง
ต่อผู้อนื่ อย่างปลอดภัย
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างคล่องแคล่ว
จากพืน้ ได้
รับรู้ความรู้สึกผู้อนื่ อย่าง
โดยไม่เสียการทรงตัว
สอดคล้องกับสถานการณ์
(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

1.3.1 เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย
3: เล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อนื่ ได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
2: เล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อนื่ ได้อย่างปลอดภัยโดยมีผู้ชี้แนะ
1: เล่น ทากิจกรรมและปฏิบตั ิต่อผู้อนื่ โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย แม้มีผู้ชี้แนะ

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว
3: วิง่ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และไม่เสียการทรงตัว
2: วิง่ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ไม่เสียการทรงตัวแต่ไม่คล่องแคล่ว
1: วิง่ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ไม่คล่องแคล่วและเสียการทรงตัว

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ตอ้ งกำงแขน
3: เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกางแขน
2: เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นได้อย่างต่อเนื่อง แต่กางแขนช่วยการทรงตัว
1: เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้

2.1.4 รับลูกบอลทีก่ ระดอนขึน้ จำกพื้นได้
3: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้ จากพืน้ ด้วยมือทั้งสองข้างได้ โดยไม่ใช้ลาตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพืน้
2: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้ จากพืน้ ด้วยมือทั้งสองข้างได้ โดยใช้ลาตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพืน้
1: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้ จากพืน้ ด้วยมือทั้งสองข้างไม่ได้

2.1.2 กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่เสียกำรทรงตัว
3: กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัดได้อย่างต่อเนื่องคล่องแคล่ว โดยไม่เสียการทรงตัว
2: กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัดได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คล่องแคล่ว มีการหยุดระหว่างกระโดด
1: กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าด้วยขาที่ถนัดได้แต่ไม่ต่อเนื่อง มีการหยุดระหว่างกระโดดและเสียการทรงตัว

5.3.1 แสดงสีหน้ำและท่ำทำง รับรู้ควำมรู้สึกผู้อื่นอย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
3: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อนื่ อย่างสอดคล้องในทุกสถานการณ์
2: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อนื่ อย่างสอดคล้องในบางสถานการณ์
1: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อนื่ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

(61)

10

แบบบันทึกผล 7
แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ
โรงเรียน .................................................................... สังกัด สพป. ........................................................................................................ เขต .....................
คำชีแ้ จง : ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ ระเมิน
พฤติกรรมทีป่ ระเมินด้ำนสติปญ
ั ญำ
ลำดับ
ที่
(1)
1
2
3
4
5
6

ชือ่ - สกุล

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะทีส่ ังเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ ไป

(62)

10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึน้ ไป
เป็นเกณฑ์

(63)

101.4 เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับ

(64)

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง และควำมเหมือนของสิง่ ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะทีส่ ังเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ ไป
3: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่โดยใช้ลักษณะทีส่ ังเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ ไป ได้ด้วยตนเอง
2: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่โดยใช้ลักษณะทีส่ ังเกตพบ 1 ลักษณะ ได้ด้วยตนเอง
1: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่ไม่ได้
10.1.3 จำแนกและจัดกลุม่ สิง่ ต่ำงๆโดยใช้ตงั้ แต่ 2 ลักษณะขึน้ ไปเป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลำดับสิง่ ของและเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ลำดับ
3: จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ 2 ลักษณะขึน้ ไป ได้ด้วยตนเอง
3: เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 5 ลาดับ
2: จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดย 1 ลักษณะ ได้ด้วยตนเอง
2: เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 3-4 ลาดับ
1: จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ไม่ได้
1: เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์ได้ 1-2 ลาดับ
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รายละเอียดบันทึกข้อมูล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

13

รายละเอียดในการบันทึกข้อมูล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
คาชี้แจง การบันทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลต่อเนื่องไปทางขวามือ ตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1-64 โดยไม่ต้องตัดข้อมูล
ตามแบบบันทึกผล
คอลัมน์ที่
ตัวแปร
ค่าของตัวแปร
1
ลาดับที่
ตัวเลขลาดับที่ของนักเรียน
2
ชื่อโรงเรียน
ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียน
3
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
01 แทน กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่าง
02 แทน กระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1
03 แทน กาญจนบุรี
รหัสที่บันทึก คือ 031
04 แทน กาฬสินธุ์
03 แทน จังหวัดกาญจนบุรี
05 แทน กาแพงเพชร
1 แทน เขต 1
06 แทน ขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3
07 แทน จันทบุรี
รหัสที่บันทึก คือ 143
08 แทน ฉะเชิงเทรา
14 แทน จังหวัดเชียงใหม่
09 แทน ชลบุรี
3 แทน เขต 3
10 แทน ชัยนาท
11 แทน ชัยภูมิ
กรณีที่จังหวัดมี 1 เขต
12 แทน ชุมพร
เช่น จังหวัดมุกดาหาร
13 แทน เชียงราย
รหัสที่บันทึก คือ 441
14 แทน เชียงใหม่
44 แทน จังหวัดมุกดาหาร
15 แทน ตรัง
1 แทน เขต 1
16 แทน ตราด
17 แทน ตาก
18 แทน นครนายก
19 แทน นครปฐม
20 แทน นครพนม
21 แทน นครราชสีมา
22 แทน นครศรีธรรมราช
23 แทน นครสวรรค์
24 แทน นนทบุรี
25 แทน นราธิวาส
26 แทน น่าน
27 แทน บึงกาฬ
28 แทน บุรีรัมย์
29 แทน ปทุมธานี

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
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คอลัมน์ที่

ตัวแปร
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

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าของตัวแปร
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระแก้ว
สระบุรี

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

15
คอลัมน์ที่

ตัวแปร

ค่าของตัวแปร
65
แทน สิงห์บุรี
66
แทน สุโขทัย
67
แทน สุพรรณบุรี
68
แทน สุราษฎร์ธานี
69
แทน สุรินทร์
70
แทน หนองคาย
71
แทน หนองบัวลาภู
72
แทน อ่างทอง
73
แทน อานาจเจริญ
74
แทน อุดรธานี
75
แทน อุตรดิตถ์
76
แทน อุทัยธานี
77
แทน อุบลราชธานี
แทน โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 1 - 120 คน
แทน โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนระหว่าง 121 – 499 คน
แทน โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4

ขนาดของโรงเรียน

1
2
3

5

สังกัด/ประเภท

6

เพศ

7

อายุ

1 แทน โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
2 แทน โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่การศึกษา
3 แทน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
4 แทน โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัยศึกษา
1 แทน ชาย
2 แทน หญิง
ใช้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข 3 หลัก เมื่อ
- ตัวเลขหลักที่ 1 แทน อายุที่เป็นปี
- ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 แทน เดือน ตัวอย่างเช่น
+ เด็กอายุ 6 ปี 4 เดือน ให้บันทึกข้อมูลเป็น 604
+ เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน ให้บันทึกข้อมูลเป็น 511

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
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คอลัมน์ที่

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

ตัวแปร
ผลการประเมินน้าหนักและส่วนสูง สุขภาพอนามัยและ
สุขนิสัยที่ดี
(แบบบันทึกผล 1/1)
1.1 น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
น้าหนัก
ส่วนสูง
1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
1) สุขภาพอนามัย
ผมและศีรษะ
หูและใบหู
มือและเล็บมือ
เท้าและเล็บเท้า
ปาก ลิ้นและฟัน
จมูก
ตา
ผิวหนังและใบหน้า
เสื้อผ้า
2) สุขนิสัยที่ดี
1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้
ห้องน้า ห้องส้วมด้วยตนเอง
ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
(แบบบันทึกผล 1/2)
ด้านอารมณ์ จิตใจ
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง
ด้านสังคม
6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
6.1.3 ใช้และทาความสะอาดหลังใช้ห้องน้าห้องส้วม
ด้วยตนเอง
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.2 เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
7.2.2 กล่าวคาขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

ค่าของตัวแปร

ให้บันทึกข้อมูลน้าหนักของนักเรียน มีหน่วยเป็น กก.
ทศนิยม 1 ตาแหน่ง เช่น 22.5
ให้บันทึกข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน มีหน่วยเป็น ซม.
ทศนิยม 1 ตาแหน่ง เช่น 125.8
เกณฑ์การประเมินด้านสุขภาพอนามัย
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรือ 1
3 แทน สะอาด
2 แทน พอใช้
1 แทน ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินด้านสุขนิสัยที่ดีแบ่งระดับคุณภาพ
เป็น 3 ระดับ คือ คือ 3 2 หรือ 1

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ด้านอารมณ์ จิตใจ แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ
คือ 3 2 หรือ 1

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
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คอลัมน์ที่

27

28
29

30

31

32

33
34

ตัวแปร
ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(แบบบันทึกผล 2)
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี
4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ด้านสังคม
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ด้านสติปัญญา
11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์
11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย และแปลกใหม่
ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
(แบบบันทึกผล 3)
ด้านอารมณ์ – จิตใจ
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
ด้านสติปัญญา
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

ค่าของตัวแปร
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ
คือ 3 2 หรือ 1

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรือ 1

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
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35
36

ตัวแปร
ค่าของตัวแปร
ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
(แบบบันทึกผล 3) (ต่อ)
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรือ 1
ด้านสติปัญญา
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทาด้วยตนเอง
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

37
38

10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

39

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

40

41
42
43

44
45
46

12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
12.2.1 ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
(แบบบันทึกผล 4)
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3 2 หรือ 1
ด้านร่างกาย
2.2 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
ด้านอารมณ์ จิตใจ
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ
5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง
5.4 มีความรับผิดชอบ
5.4.1 ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
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47
48
49
50
51

52
53

54
55

ตัวแปร
ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
(แบบบันทึกผล 4)
ด้านสังคม
6.3 ประหยัดพอเพียง
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.2.1 เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
ด้านสติปัญญา
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
11.1 ทางานศิลปะตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม
(แบบบันทึกผล 5)
ด้านสังคม
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
8.1.1 เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

ค่าของตัวแปร

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ด้านยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและด้านสติปัญญาแบ่งระดับคุณภาพเป็น
3 ระดับ คือ 3 2 หรือ 1

ด้านสติปัญญา
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ คา ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ
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56
57
58
59
60
61

62
63
64

ตัวแปร
ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
(แบบบันทึกผล 6)
ด้านร่างกาย
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
1.3.1 เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้
2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน
2.1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
ด้านอารมณ์ จิตใจ
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา
(แบบบันทึกผล 7)
ด้านสติปัญญา
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป
10.1.3 จาแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์
10.1.4 เรียงลาดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลาดับ

ค่าของตัวแปร
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
3 2 หรือ 1

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเกมการศึกษา
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
3 2 หรือ 1
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ตารางบันทึกข้อมูล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
ด้วยโปรแกรม MS - Excel
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1

2

3

4

5

6

7

ลำดับที่

ชือ่ โรงเรียน

จังหวัด / เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ขนำดของโรงเรียน

สังกัด / ประเภท

เพศ

อำยุ

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
22

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ตำ

ผิวหนัง
และใบหน้ำ

เสือ้ ผ้ำ

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัยและสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)
สุขภำพอนำมัย

น้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
น้ำหนัก (กก.)

ส่วนสูง (ซม.)

ผมและศีรษะ

หูและใบหู

มือและเล็บมือ เท้ำและเล็บเท้ำ ปำก ลิน้ และฟัน

จมูก

23
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20

21

1.2.1 รับประทำนอำหำรที่มปี ระโยชน์ได้ 1.2.2 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร
หลำยชนิด และดืม่ น้ำสะอำดได้ดว้ ยตนเอง และหลังจำกใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง

23

24

25

26

ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

ผลกำรประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง สุขภำพอนำมัย และสุขนิสยั ทีด่ ี (แบบบันทึกผล 1/1)

สุขนิสัยที่ดี

22

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
5.1.1 ขออนุญำต 6.1.2 รับประทำน
หรือรอคอย เมือ่
อำหำรด้วยตนเอง
ต้องกำรสิง่ ของ
อย่ำงถูกวิธี
ของผู้อื่นด้วย
ตนเอง

ด้ำนสังคม
6.1.3 ใช้และ
ทำควำม
สะอำดหลังใช้
ห้องน้ำ ห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

6.2.6 เข้ำแถว
ตำมลำดับ
ก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง

7.2.1 ปฏิบัติ
ตนตำม
มำรยำทไทย
ได้ตำม
กำลเทศะ

7.2.2 กล่ำว
คำขอบคุณ
และขอโทษ
ด้วยตนเอง

24

27

28

29

30

31

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)
3.1.1 แสดง
อำรมณ์
ควำมรู้สึกได้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
อย่ำงเหมำะสม

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ด้ำนสังคม

4.1.2 สนใจ มี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี

8.3.2 ปฏิบัตติ น
เป็นผู้นำและ
ผู้ตำมได้
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์

4.1.3 สนใจ มี
ควำมสุข และ
แสดงท่ำทำง/
เคลือ่ นไหว
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

32

33

35

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

ด้ำนสติปญ
ั ญำ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
11.2.1 เคลือ่ นไหว
ท่ำทำงเพื่อสือ่ สำร
ควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเองอย่ำง
หลำกหลำย และ
แปลกใหม่

34

3.2.1 กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์

ด้ำนสติปญ
ั ญำ
9.1.1 ฟังผู้อื่น
พูดจนจบ และ
สนทนำโต้ตอบ
อย่ำงต่อเนื่อง
เชือ่ มโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

10.1.1 บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
กำรเปลีย่ นแปลง
หรือควำมสัมพันธ์
ของสิง่ ต่ำงๆ จำก
กำรสังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส

10.2.1 อธิบำย
เชือ่ มโยงสำเหตุ
และผลที่เกิดขึน้
ในเหตุกำรณ์หรือ
กำรกระทำด้วย
ตนเอง

25

36

37

38

39

40

41

42

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)

ด้ำนสติปญ
ั ญำ

ด้ำนร่ำงกำย

10.2.2 คำดคะเนสิง่ 10.3.1 ตัดสินใจใน 10.3.2 ระบุปัญหำ
ที่อำจจะเกิดขึน้ และ เรื่องง่ำยๆ และ
สร้ำงทำงเลือกและ
มีส่วนร่วมในกำร
ยอมรับผลทีเ่ กิดขึน้ เลือกวิธแี ก้ปัญหำ
ลงควำมเห็นจำก
ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล

12.1.2 กระตือรือร้นใน 12.2.1 ค้นหำคำตอบ 2.2.1 ใช้กรรไกรตัด
2.2.2 เขียนรูปสำมเหลีย่ มตำมแบบ
กำรร่วมกิจกรรมตัง้ แต่ ของข้อสงสัยต่ำงๆ
กระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้ ได้อย่ำงมีมมุ ชัดเจน
ต้นจนจบ
โดยใช้วิธกี ำรที่
หลำกหลำยด้วยตนเอง
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
3.2.2 แสดงควำม
พอใจในผลงำนและ
ควำมสำมำรถของ
ตนเองและผู้อื่น

4.1.1 สนใจ
มีควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ

5.2.2 ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่น
ได้ดว้ ยตนเอง

ด้ำสังคม
5.4.1 ทำงำนที่
ได้รับมอบหมำย
จนสำเร็จด้วย
ตนเอง

6.3.1 ใช้สงิ่ ของ 7.1.2 ทิ้งขยะได้
เครื่องใช้อย่ำง ถูกที่
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเอง

ด้ำนสติปญ
ั ญำ
8.2.1 เล่นหรือ 9.2.2 เขียนชือ่ ของ
ทำงำนร่วมมือ ตนเองตำมแบบ
กับเพื่อนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพื่อ
สือ่ สำรควำมคิด
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีกำร
ดัดแปลงแปลก
ใหม่จำกเดิมและมี
รำยละเอียดเพิ่มขึน้
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบันทึกผล 5)
ด้ำนสังคม
6.2.1 เก็บของเล่นของ 8.1.1 เล่นและทำ
ใช้เข้ำที่อย่ำงเรียบร้อย กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
ด้วยตนเอง
แตกต่ำงไปจำกตน

ด้ำนสติปญ
ั ญำ
9.1.2 เล่ำเป็นเรื่องรำว 9.2.1 อ่ำนภำพ
ต่อเนื่องได้
สัญลักษณ์ คำ ด้วย
กำรชีห้ รือกวำดตำมอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อควำม
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)
ด้ำนร่ำงกำย
1.3.1 เล่น ทำ
2.1.1 เดินต่อเท้ำถอย
กิจกรรมและปฏิบัติ หลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ต่อผู้อื่นอย่ำง
ไม่ตอ้ งกำงแขน
ปลอดภัย

2.1.2 กระโดดขำเดียว
ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียกำร
ทรงตัว
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)
ด้ำนร่ำงกำย
2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิง่ กีด
ขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว

2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอน
ขึน้ จำกพื้นได้

62
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ (แบบบันทึกผล 7)

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
5.3.1 แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อื่นอย่ำงสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์

63
ด้ำนสติปญ
ั ญำ

10.1.2 จับคูแ่ ละเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำง และควำมเหมือนของสิง่
ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
2 ลักษณะขึน้ ไป

10.1.3 จำแนกและจัด 10.1.4 เรียงลำดับสิง่ ของและ
กลุม่ สิง่ ต่ำงๆ โดยใช้ตงั้ แต่ เหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ลำดับ
2 ลักษณะขึน้ ไปเป็น
เกณฑ์
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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

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
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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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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 สพป.ชุมพร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.ตรัง เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ราชบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
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

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
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.ตรัง เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
สพป.ราชบุรี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
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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