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คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าชี้แจง 
 
 1. คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย แบบบันทึกผลจ ำนวน 7 ชุด ใช้ในกำรบันทึกผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยควบคู่กับชุดกิจกรรม (ดูรำยละเอียดในตำรำงกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กในคู่มือด ำเนินงำนประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
ปีกำรศึกษำ 2561) 

 2. กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรในระดับ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย   

    2.1  ครูประจ ำชั้นของกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนที่ได้รับกำรสุ่มด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำร              
มีหน้ำที่จัดประสบกำรณ์ตำมชุดกิจกรรมและให้ข้อมูลพัฒนำกำรของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงในกรณีที่ข้อมูล            
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินผลกำรประเมิน  รวมทั้งร่วมตรวจสอบควำมสอดคล้อง            
ของผลกำรประเมินกับสภำพจริง  
   2.2  คณะกรรมกำรประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
(อำจเป็นศึกษำนิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย) จ ำนวน 3 คน มีหน้ำที่ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เป็น                   
กลุ่มตัวอย่ำง ตำมตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินที่ระบุในเอกสำร และกรรมกำรประเมินจะได้รับแบบบันทึก           
ชุดนี้ในวันที่เริ่มด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรคนละ 1 ชุด และแบบสรุปรำยงำน 

 3. เมื่อเสร็จสิ้นกำรประเมินฯ ให้คณะกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรร่วมกันสรุปพัฒนำกำรในแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ในแบบสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 -  หำกกรรมกำรทั้ง 3 คน ให้ระดับพัฒนำกำรตรงกัน ให้สรุปเป็นระดับพัฒนำกำรนั้น 
 -  หำกกรรมกำรทั้ง 3 คน ให้ระดับพัฒนำกำรต่ำงกัน ให้สรุประดับพัฒนำกำร โดยใช้
ควำมเห็นที่เป็นเหตุผลและเป็นมติร่วมกัน (consensus)  โดยหำกมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตใดที่ไม่สำมำรถ             
สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรได้ให้ครูประจ ำชั้นร่วมให้ข้อมูลพัฒนำกำรของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง  รวมทั้ง                      
ร่วมตรวจสอบควำมสอดคล้องของผลกำรประเมินกับสภำพจริง   

 4. คณะกรรมกำรรวบรวมแบบบันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง 7 กิจกรรม ในแบบสรุปรวม 
และบันทึกลงในโปรแกรม excel ในแผ่น CD  เพ่ือจัดส่งมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รวบรวมจัดส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ต่อไป 
 

 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ กรณีโรงเรียนอนุบำลประจ ำจังหวัดให้ใช้แบบบันทึก 2 ชุด ส ำหรับนักเรียน 12 คน 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 



สารบัญ 
 
 หน้า 

แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                
ปีการศึกษา 2561 

1 

  แบบบันทึกผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี  
    (แบบบันทึกผล 1/1) 

2 

  แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบันทึกผล 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 

รายช่ือคณะท างาน 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
โรงเรียน  ...................................................  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ.............................................. เขต  ........... 

 
                 ห้องที่ 1        ห้องที่ 2 (*เฉพำะโรงเรียนอนุบำลประจ ำจังหวัด)           
 
 
 

ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมกำรประเมิน 
         (......................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 
 

 ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมกำรประเมิน 
         (.......................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 

ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมกำรประเมิน 
         (......................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 

 ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมกำรประเมิน 
         (.......................................................) 
ต ำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 

 



โรงเรียน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................

                  2.  ตัวเลขที่อยูใ่นวงเล็บ คือ เลขที่ของคอลัมน์ในการบนัทกึข้อมูลใน  Excel

ล ำดบั ชื่อ - สกุล ชื่อ จงัหวดั / ขนำด สงักัด / 1) น  ำหนัก 2) สว่นสงู
ที่ โรงเรียน เขตพื นที่ ของ  ประเภท (กก.) (ซม.)

กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

โรงเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
1
2
3
4
5
6

(1) ควำมสะอำดของอวยัวะตำ่งๆ และสว่นที่เก่ียวข้องกับร่ำงกำย

3: รับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ได้หลายชนิดและด่ืมน ้าสะอาดได้ด้วยตนเอง

2: รับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ได้หลายชนิดและด่ืมน ้าสะอาด โดยมผู้ีชี แนะ

1: ไมส่ามารถเลือกรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ได้หลายชนิด

3: ล้างมอืกอ่นรับประทานอาหารและหลังจากใชห้้องน ้าห้องส้วมด้วยตนเอง

2: ล้างมอืกอ่นรับประทานอาหารหรือหลังจากใชห้้องน ้าห้องส้วม โดยมผู้ีชี แนะ

1: ไมล้่างมอืกอ่นรับประทานอาหารหรือหลังจากใชห้้องน ้าห้องส้วม แมม้ผู้ีชี แนะ

3: สะอาด

2: พอใช้

1: ปรับปรุง

1.2.1 รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ไดห้ลำยชนิดและ
ดื่มน  ำสะอำดไดด้ว้ยตนเอง 1.2.2 ลำ้งมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลงัจำกใช้ห้องน  ำห้องสว้มดว้ยตนเอง 

ตำหูแ
ละ

ใบ
หู

จม
ูก

ค ำชี แจง  :    1.  การบนัทกึข้อมูลจังหวัด/เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา ขนาดของโรงเรียน สังกัด/ประเภท เพศ อายุ น ้าหนัก (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ใหก้รอกข้อมูลตามคู่มือบนัทกึข้อมูลการประเมิน

ผิว
หนั

งแ
ละ

ใบ
หน้

ำ

ตำมเกณฑ์

ผลกำรประเมินน  ำหนักและสว่นสงู สขุภำพอนำมัยและสขุนิสยัที่ดขีองนักเรียน

มือ
แล

ะเล
บ็ม

ือ

1.2.1 
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ได้
หลายชนิดและ
ด่ืมน ้าสะอาด
ได้ด้วยตนเอง

                      พฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 3)

1.2 มีสขุภำพอนำมัยสขุนิสยัที่ดี

เส
ื อผ้

ำ

1) สขุภำพอนำมัย

แบบบันทึกผล 1/1
แบบบันทึกผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยที่ดี

2) สขุนิสยัที่ด ี

เพศ อำยุ

1.2.2 ล้างมอื
กอ่น
รับประทาน
อาหาร และ
หลังจากใช้
ห้องน ้าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง

ปำ
ก 

ลิ น
 แ

ละ
ฟัน

ผม
แล

ะศี
รษ

ะ

เท
้ำแ

ละ
เล

บ็เ
ท้ำ

1.1 น  ำหนักและสว่นสงู

(1) ความสะอาดของอวัยวะต่างๆ และ
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกาย

2



แบบบันทึกผล 1/2

ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรมที่ประเมิน
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

5.1.1 ขออนญุาตหรือ
รอคอย เมือ่ต้องการส่ิงของของ
ผู้อืน่ด้วยตนเอง

6.1.2 รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอยา่งถูกวิธี

6.1.3 ใช้และท าความ
สะอาดหลังใช้หอ้งน  าหอ้ง
ส้วมด้วยตนเอง

6.2.2 เข้าแถวตามล าดับ
กอ่นหลัง
ได้ด้วยตนเอง

7.2.1 ปฏบิติัตนตามมารยาท
ไทยได้ตามกาลเทศะ

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง

(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1
2
3
4
5
6

5.1.1 ขออนุญำตหรือรอคอย เมือ่ตอ้งกำรสิง่ของของผู้อ่ืนดว้ยตนเอง 6.1.3 ใชแ้ละท ำควำมสะอำดหลังใชห้อ้งน้ ำหอ้งส้วมดว้ยตนเอง 7.2.1 ปฏบิตัตินตำมมำรยำทไทยไดต้ำมกำลเทศะ

3: ใช้หอ้งน  าหอ้งส้วมอยา่งถูกวิธีและท าความสะอาดร่างกายได้ด้วยตนเอง 3: ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะด้วยตนเอง

2: ใช้หอ้งน  าหอ้งส้วมอยา่งถูกวิธีและท าความสะอาดร่างกาย โดยมีผู้ชี แนะ 2: ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ โดยมีผู้ชี แนะ

1: ใช้หอ้งน  าหอ้งส้วมไม่ถูกวิธีและไม่ท าความสะอาดร่างกาย แม้มีผู้ชี แนะ 1: ไม่ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ แม้มีผู้ชี แนะ

6.1.2 รับประทำนอำหำรดว้ยตนเองอยำ่งถูกวิธี 6.2.2 เขำ้แถวตำมล ำดบัก่อนหลังไดด้ว้ยตนเอง 7.2.2 กล่ำวค ำขอบคุณและขอโทษดว้ยตนเอง

3: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธีด้วยตนเอง 3: เข้าแถวตามล าดับกอ่นหลังได้ด้วยตนเอง 3: กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

2: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ถูกวิธี โดยมีผู้ชี แนะ 2: เข้าแถวตามล าดับกอ่นหลังได้โดยมีผู้ชี แนะ 2: กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ โดยมีผู้ชี แนะ

1: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานไม่ถูกวิธี 3: ไม่เข้าแถวตามล าดับกอ่นหลังแม้มีผู้ชี แนะ 1: ไม่กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ แม้มีผู้ชี แนะ

5.1 ซ่ือสัตยส์ุจริตล ำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

3: ขออนญุาตหรือรอคอยเมือ่ต้องการส่ิงของของผู้อืน่ด้วยตนเอง

2: ขออนญุาตหรือรอคอยเมือ่ต้องการส่ิงของ
ของผู้อืน่ด้วยตนเอง  โดยมีผู้ชี แนะ

1: ไม่ขออนญุาตหรือไม่รอคอยเมือ่ต้องการส่ิงของของผู้อืน่

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสังคม

แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรปฏบิัตกิิจวตัรประจ ำวนั
โรงเรียน  ....................................................................  สังกดั สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................

6.1 ชว่ยเหลือตนเองในกำรปฏบิตักิิจวัตรประจ ำวัน 6.2 มวีินัยในตนเอง 7.2 มมีำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยและรักควำมเปน็ไทย
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แบบบันทึกผล 2

โรงเรียน  ....................................................................  สังกดั สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

พฤตกิรรมที่ประเมนิ พฤตกิรรมที่ประเมนิ
ดำ้นสงัคม ดำ้นสตปิัญญำ

3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์
ได้อย่ำงเหมำะสม

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็น
สมำชิกที่ดีของสังคม

  11.2 แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหว
ตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์

3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 4.1.2 สนใจ มีความสุข และ 4.1.3 สนใจ มีความสุข และ 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ 11.2.1 เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสาร
ชื่อ - สกุล ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างเหมาะสม ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี อย่างหลากหลายและแปลกใหม่

(1) (27) (28) (29) (30) (31)
1
2
3
4
5
6

3.1.1 แสดงอำรมณ ์ควำมรูส้ึกได้สอดคล้องกับสถำนกำรณอ์ย่ำงเหมำะสม
 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
3: แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับสถานการณ์ของทุกช่วงกิจกรรม 3: ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ด้วยตนเอง
2: แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับสถานการณ์ของกิจกรรมบางช่วงกิจกรรม 2:  ปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรือผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: แสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 1:  ไม่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม

4.1.2 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง ดนตรี 11.2.1 เคลื่อนไหวท่ำทำงเพ่ือสื่อสำรควำมคิด ควำมรูส้ึกของตนเองอย่ำงหลำกหลำยและแปลกใหม่
3: แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุขต่อเสียงเพลง ดนตรีทุกช่วงกิจกรรม 3: เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองหลากหลายท่าทาง ระดับ ทิศทาง และแปลกใหม่ 
2: แสดงสีหน้าท่าทางตอบสนองและมีความสุขต่อเสียงเพลง ดนตรีในบางช่วงกิจกรรม 2: เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายท่าทาง
1: ไม่แสดงสีหน้าท่าทางสนใจกับเสียงเพลง ดนตรี    1: เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองไม่หลากหลายท่าทางและไม่แปลกใหม่

4.1.3 สนใจ มีควำมสุข และแสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
3: แสดงสีหน้าท่าทางกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
2: แสดงสีหน้าท่าทางในการเคล่ือนไหวอย่างไม่กระตือรือร้นและไม่สนุกสนาน
1: ไม่สนใจแสดงท่าทางเคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

แบบบันทึกผลกำรประเมนิชดุกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

พฤตกิรรมที่ประเมนิ

ดำ้นอำรมณ ์จิตใจ
4.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี 

และกำรเคลื่อนไหว
ล ำดับ

ที่
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แบบบนัทึกผล 3

โรงเรียน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

3.2 มีควำมรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน

9.1 สนทนำ
โต้ตอบและเล่ำ
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ

10.1 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบยอด

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อ
กำรเรียนรู้

12.2 มีควำมสำมำรถ
ในกำรแสวงหำควำมรู้

(1) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

1

2

3

4

5

6

แบบบนัทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสรมิประสบกำรณ์

ล ำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม
ที่ประเมินด้ำน
อำรมณ ์จิตใจ

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสติปญัญำ

10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิด     
เชิงเหตุผล

10.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำและตัดสินใจ

3.2.1 กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูด
จนจบ และสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กับเร่ืองที่ฟัง

10.1.1 บอกลักษณะ
ส่วนประกอบการ
เปล่ียนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส

10.2.1 อธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์
หรือการกระท า
ด้วยตนเอง

10.2.2 คาดคะเน 
ส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้น
และมี     ส่วนร่วม
ในการ   ลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

10.3.1 ตัดสินใจ
ในเร่ืองง่ายๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

10.3.2 ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา

12.1.2 กระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม
ต้ังแต่ต้นจนจบ

12.2.1 ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง
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3.2.1 กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น

3: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยตนเอง 3: ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้
2: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีผู้กระตุ้น 2: ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้ โดยมีผู้ชี้แนะ

1: ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออก แม้มีผู้กระตุ้น 1: ไม่กล้าตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ แม้มีผู้ชี้แนะ

9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และสนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเน่ือง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 10.3.2 ระบุปัญหำ สร้ำงทำงเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหำ 

3: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเร่ืองที่ฟังได้ 3: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

2: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเร่ืองที่ฟังได้  โดยมีผู้ชี้แนะ 2: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ โดยมีผู้ชี้แนะ

1: ฟังผู้อื่นพูดจนจบ แต่ไม่สนทนาโต้ตอบ แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ระบุปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหา แม้มีผู้ชี้แนะ

12.1.2 กระตือรือร้นในกำรร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
3 : บอกลักษณะ ส่วนประกอบ และการเปล่ียนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ 3: ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจนจบ
2 : บอกลักษณะ และส่วนประกอบ หรือการเปล่ียนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ 2: ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นในบางช่วงของกิจกรรม
1 : บอกลักษณะของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ 1: ไม่กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

10.2.1 อธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุกำรณห์รือกำรกระท ำด้วยตนเอง 12.2.1 ค้นหำค ำตอบของข้อสงสัยต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยด้วยตนเอง
3: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 3: ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง
2: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าได้ โดยมีผู้ชี้แนะ 2: ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยมีผู้ชี้แนะ
1: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าไม่ได้ แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยท าตามผู้อื่น

10.2.2 คำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล

3: คาดคะเนส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเอง

2: คาดคะเนส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยมีผู้ชี้แนะ

1: คาดคะเนส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ร่วมลงความเห็น แม้มีผู้ชี้แนะ

แบบบนัทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสรมิประสบกำรณ์

10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลง หรือควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำทสัมผัส
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โรงเรียน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

3.2 มคีวำมรูส้ึกที่
ดตีอ่ตนเองและ
ผู้อ่ืน

4.1 สนใจ มี
ควำมสุข และ
แสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะ ดนตรี 
และกำรเคลือ่นไหว

5.2 มคีวำม
เมตตำกรุณำ    
 มน้ี ำใจ และ
ชว่ยเหลือแบง่ปนั

5.4 มคีวำม
รับผิดชอบ

6.3 ประหยดั 
และพอเพียง

7.1 ดแูล
รักษำ
ธรรมชำตแิละ
สิง่แวดล้อม

8.2 มี
ปฏสิัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน

9.2 อ่ำน เขยีน
ภำพ และ
สัญลักษณไ์ด้

11.1 ท ำงำนศิลปะ
ตำมจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

ล ำดบั
ที่

ชือ่ - สกุล 2.2.1 ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้

2.2.2 เขียนรูป
สามเหล่ียมตาม
แบบได้อยา่งมี
มุมชัดเจน

3.2.2 แสดงความ
พอใจในผลงาน
และความสามารถ
ของตนเองและผู้อืน่

4.1.1 สนใจ        
มีความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ

5.2.2 ช่วยเหลือ
และแบง่ปนัผู้อืน่
ได้ด้วยตนเอง

5.4.1 ท างาน
ที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส าเร็จด้วย
ตนเอง

6.3.1 ใช้ส่ิงของ
เคร่ืองใช้อยา่ง
ประหยดัและ
พอเพยีงด้วย
ตนเอง

7.1.2 ทิ้งขยะ
ได้ถูกที่

8.2.1 เล่นหรือ
ท างานร่วมมือกบั
เพื่อนอยา่งมี
เปา้หมาย

9.2.2 เขียนชือ่
ของตนเอง
ตามแบบ

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะ
เพือ่ส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมกีารดัดแปลง      
แปลกใหมจ่ากเดิมและ
มรีายละเอยีดเพิม่ขึน้

(1) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51)
1
2
3
4
5
6

2.2.1 ใชก้รรไกรตดักระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้ 3.2.2  แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของตนเองและผู้อ่ืน 5.2.2 ชว่ยเหลือและแบง่ปนัผู้อ่ืนไดด้ว้ยตนเอง

3: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยไม่มีรอยหยกั 3: พดูหรือแสดงทา่ทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อืน่ด้วยตนเอง 3: ช่วยเหลือและแบง่ปนัผู้อืน่ได้ด้วยตนเอง

2: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยมีรอยหยกับา้ง 2: พดูหรือแสดงทา่ทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อืน่ โดยมีผู้กระตุ้น 2: ช่วยเหลือและแบง่ปนัผู้อืน่ได้ด้วยตนเองเมือ่มีผู้ชีแ้นะ

1: ไม่สามารถตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 1: ไม่พดูหรือแสดงทา่ทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อืน่ แม้มีผู้กระตุ้น 1:  ไม่ช่วยเหลือและแบง่ปนัผู้อืน่ แม้มีผู้ชีแ้นะ
   
2.2.2 เขยีนรูปสำมเหลีย่มตำมแบบไดอ้ยำ่งมมีมุชดัเจน 4.1.1 สนใจ มคีวำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ 5.4.1 ท ำงำนที่ไดร้ับมอบหมำยจนส ำเร็จดว้ยตนเอง

3: เขียนรูปสามเหล่ียมที่มีด้านทกุด้าน และมีมุมชัดเจน 3 มุมตามแบบ 3: แสดงสีหนา้หรือทา่ทางสนใจ และมีความสุขขณะท างานทกุช่วงกจิกรรม 3: ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง

2: เขียนรูปสามเหล่ียมที่มีด้านและมีมุมชัดเจนเพยีง 2 มุมตามแบบ 2: แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมคีวามสุขขณะท างานในบางช่วงกจิกรรม 2: ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ โดยมีผู้กระตุ้น

1: เขียนรูปสามเหล่ียมที่มีด้านและมุมไม่ชัดเจน หรือเกดิมุมเพยีง 1 มุม 1: ไม่แสดงสีหนา้หรือทา่ทางสนใจขณะท ากจิกรรม 1: ท างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จ แม้มีผู้กระตุ้น
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พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสติปัญญำ

2.2 กำรใชม้อื-ตำ ประสำน
สัมพันธ์กัน

พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนสังคม

แบบบันทึกผลกำรประเมินชดุกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

พฤติกรรมที่ประเมิน พฤติกรรมที่ประเมินด้ำนอำรมณ์
ด้ำนร่ำงกำย
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6.3.1 ใชส้ิง่ของเครือ่งใชอ้ยำ่งประหยดัและพอเพียงดว้ยตนเอง 9.2.2 เขยีนชือ่ของตนเองตำมแบบ
3: ใช้ส่ิงของและวัสดุอยา่งประหยดัและพอเพยีงด้วยตนเอง 3: เขียนชือ่ตนเองได้ อกัษรไม่กลับหวั ไม่กลับด้าน ไม่สลับที่
2: ใช้ส่ิงของและวัสดุอยา่งประหยดัและพอเพยีง เมือ่มีผู้ชีแ้นะ 2: เขียนชือ่ตนเองได้ มีอกัษรบางตัวกลับหวั กลับด้านหรือสลับที่
1: ใช้ส่ิงของและวัสดุอยา่งไม่ประหยดัและไม่พอเพยีง แม้มีผู้ชีแ้นะ 1: เขียนชือ่ตนเองไม่ได้ หรือเขียนเปน็สัญลักษณ์ที่ไม่เปน็ตัวอกัษร

7.1.2 ทิ้งขยะไดถู้กที่ 11.1.1 สร้ำงผลงำนศิลปะเพ่ือสือ่สำรควำมคิด ควำมรูส้ึกของตนเอง โดยมกีำรดดัแปลงแปลกใหมจ่ำกเดมิและมรีำยละเอียดเพ่ิมขึน้
3: ทิ้งขยะถูกที่ได้ด้วยตนเอง 3: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ มีการดัดแปลง และมีรายละเอยีดเพิ่มขึน้
2: ทิ้งขยะถูกที่เมือ่มีผู้ชีแ้นะ 2: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ และมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอยีดเพิ่มขึน้
1: ทิ้งขยะไม่ถูกที่แม้มีผู้ชีแ้นะ 1: ผลงานศิลปะมีความแปลกใหม่ หรือมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอยีดเพิ่มขึน้

8.2.1 เล่นหรือท ำงำนร่วมมอืกับเพ่ือนอยำ่งมเีปำ้หมำย
3: เล่นหรือท างานร่วมมือกบัเพื่อนอยา่งมีเปา้หมาย
2: เล่นหรือท างานร่วมมือกบัเพื่อนอยา่งมีเปา้หมาย เมือ่มีผู้ชีแ้นะ
1: ไม่สามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกบัเพื่อนอยา่งมีเปา้หมาย แม้มีผู้ชีแ้นะ
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โรงเรียน  ....................................................................  สังกดั สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
ค ำชี้แจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

6.2  มีวินัยในตนเอง 8.1 ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล

9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรือ่งให้ผู้อ่ืน
เข้ำใจ

9.2  อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณไ์ด้

ล ำดบั ชื่อ - สกุล 6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย 8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่าง 9.1.2 เล่าเป็นเร่ืองราวต่อเนื่องได้ 9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือ

ที่ ด้วยตนเอง ไปจากตน กวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความ

(1) (52) (53) (54) (55)

1
2
3
4
5
6

6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้ำที่อย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง 9.1.2 เล่ำเป็นเรือ่งรำวต่อเน่ืองได้

3: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 3: เล่าเป็นเร่ืองราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่อง
2: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองเมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: เล่าเป็นเร่ืองราวให้ผู้อื่นเข้าใจและมีความต่อเนื่องเมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองแต่ไม่เรียบร้อย แม้มีผู้ชี้แนะ 1: เล่าไม่เป็นเร่ืองราว 

8.1.1 เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่ำงไปจำกตน 9.2.1 อ่ำนภำพ สัญลักษณ ์ค ำ ด้วยกำรชี้หรือกวำดตำมองจุดเริม่ต้นและจุดจบข้อควำม
3: เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเองได้ 3: อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความอย่างถูกทิศทางทุกข้อความ
2: เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเองได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทางบางข้อความ
1: ไม่เล่นและไม่ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนเอง แม้มีผู้ชี้แนะ 1: อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทางทุกข้อความ

พฤตกิรรมที่ประเมนิดำ้นสงัคม

แบบบันทึกผลกำรประเมนิชดุกิจกรรมกำรเล่นตำมมมุ

พฤตกิรรมที่ประเมนิดำ้นสตปิัญญำ
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โรงเรียน  ....................................................................  สังกดั สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................

ค ำชีแ้จง  :  ใหผู้้ประเมินบนัทึกระดับคุณภาพของนกัเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมนิ

1.3 รักษำควำมปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อ่ืน

5.3 มคีวำมเหน็อกเหน็ใจผู้อ่ืน

1.3.1 เล่น ท ากจิกรรมและปฏบิติั
ต่อผู้อืน่อยา่งปลอดภยั

2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเปน็
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

2.1.2 กระโดดขาเดียวไป
ขา้งหน้าได้อยา่งต่อเนื่อง   
โดยไม่เสียการทรงตัว

2.1.3 วิง่หลบหลีกส่ิงกดีขวางได้
อยา่งคล่องแคล่ว

2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึน้
จากพืน้ได้

5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทาง 
รับรู้ความรู้สึกผู้อืน่อยา่ง
สอดคล้องกบัสถานการณ์

(1) (56) (57) (58) (59) (60) (61)
1
2
3
4
5
6

1.3.1  เล่น ท ำกิจกรรมและปฏบิตัติอ่ผู้อ่ืนอยำ่งปลอดภยั 2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงไดอ้ยำ่งคล่องแคล่ว
3: เล่น ท ากจิกรรมและปฏบิติัต่อผู้อืน่ได้อยา่งปลอดภยัด้วยตนเอง 3: วิง่หลบหลีกส่ิงกดีขวางได้อยา่งคล่องแคล่ว วอ่งไว และไม่เสียการทรงตัว
2: เล่น ท ากจิกรรมและปฏบิติัต่อผู้อืน่ได้อยา่งปลอดภยัโดยมีผู้ชี้แนะ 2: วิง่หลบหลีกส่ิงกดีขวางได้  ไม่เสียการทรงตัวแต่ไม่คล่องแคล่ว
1: เล่น ท ากจิกรรมและปฏบิติัต่อผู้อืน่โดยไม่ค านึงถงึความปลอดภยั แม้มีผู้ชี้แนะ 1: วิง่หลบหลีกส่ิงกดีขวางได้ไม่คล่องแคล่วและเสียการทรงตัว

2.1.1 เดนิตอ่เทำ้ถอยหลังเปน็เส้นตรงไดโ้ดยไมต่อ้งกำงแขน 2.1.4 รับลูกบอลทีก่ระดอนขึน้จำกพ้ืนได้
3: เดินต่อเท้าถอยหลังเปน็เส้นตรงได้อยา่งต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกางแขน 3: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้จากพืน้ด้วยมือทั้งสองขา้งได้ โดยไม่ใช้ล าตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพืน้
2: เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นได้อยา่งต่อเนื่อง แต่กางแขนช่วยการทรงตัว 2: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้จากพืน้ด้วยมือทั้งสองขา้งได้ โดยใช้ล าตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกลงพืน้

1: เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นอยา่งต่อเนื่องไม่ได้ 1: รับลูกบอลที่กระดอนขึน้จากพืน้ด้วยมือทั้งสองขา้งไม่ได้

2.1.2 กระโดดขำเดยีวไปขำ้งหน้ำไดอ้ยำ่งตอ่เน่ือง โดยไมเ่สียกำรทรงตวั 5.3.1 แสดงสีหน้ำและทำ่ทำง รับรู้ควำมรู้สึกผู้อ่ืนอยำ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ ์
3: กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าด้วยขาที่ถนัดได้อยา่งต่อเนื่องคล่องแคล่ว โดยไม่เสียการทรงตัว 3: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อืน่อยา่งสอดคล้องในทุกสถานการณ์
2: กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าด้วยขาที่ถนัดได้อยา่งต่อเนื่อง แต่ไม่คล่องแคล่ว มีการหยดุระหวา่งกระโดด 2: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อืน่อยา่งสอดคล้องในบางสถานการณ์

1: กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าด้วยขาที่ถนัดได้แต่ไม่ต่อเนื่อง มีการหยดุระหวา่งกระโดดและเสียการทรงตัว 

 1: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อืน่ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์

10

แบบบันทึกผลกำรประเมนิชดุกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิดำ้นร่ำงกำย

ชือ่ - สกุล
ล ำดบั

ที่

2.1 เคลื่อนไหวร่ำงกำยอยำ่งคล่องแคล่ว ประสำนสัมพันธ ์และทรงตวัได้



โรงเรียน  ....................................................................  สังกดั สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
ค ำชีแ้จง  :  ใหผู้้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน

(1)
1

2

3

4

5

6

10.1.2 จับคู่และเปรยีบเทียบควำมแตกต่ำง และควำมเหมือนของสิง่ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะทีส่ังเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ไป

3: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่โดยใช้ลักษณะทีสั่งเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ไป ได้ด้วยตนเอง
2: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่โดยใช้ลักษณะทีสั่งเกตพบ 1 ลักษณะ ได้ด้วยตนเอง
1: จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนและบอกเหตุผลในการจับคู่ไม่ได้ 

10.1.3 จ ำแนกและจัดกลุม่สิง่ต่ำงๆโดยใช้ตัง้แต่ 2 ลักษณะขึน้ไปเปน็เกณฑ์ 10.1.4 เรยีงล ำดับสิง่ของและเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ล ำดับ

3: จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ โดยใช้ 2 ลักษณะขึน้ไป ได้ด้วยตนเอง 3: เรียงล าดับส่ิงของและเหตุการณ์ได้ 5 ล าดับ
2: จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆโดย 1 ลักษณะ ได้ด้วยตนเอง 2: เรียงล าดับส่ิงของและเหตุการณ์ได้ 3-4 ล าดับ
1: จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ ไม่ได้ 1: เรียงล าดับส่ิงของและเหตุการณ์ได้ 1-2 ล าดับ

11

(62) (63) (64)

แบบบนัทกึผล 7
แบบบนัทกึผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ

ล ำดบั
ที่

ชือ่ - สกุล

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิดำ้นสตปิญัญำ

10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน
ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ลักษณะทีสั่งเกตพบ 2 ลักษณะขึน้ไป

10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่ 2 ลักษณะขึน้ไป
เป็นเกณฑ์

101.4 เรียงล าดับส่ิงของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ
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คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2561 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

รายละเอียดในการบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2561 
 

ค าชี้แจง การบันทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลต่อเนื่องไปทางขวามือ ตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1-64 โดยไม่ต้องตัดข้อมูล 
            ตามแบบบันทึกผล 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
1 ล าดับที่ ตัวเลขล าดับที่ของนักเรียน 
2 ชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียน 
3 จังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 01 แทน กรุงเทพมหานคร 
 ตัวอย่าง 02 แทน กระบี่ 
 จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 03 แทน กาญจนบุรี 
  รหัสที่บันทึก คือ 031 04 แทน กาฬสินธุ์ 
  03 แทน  จังหวัดกาญจนบุรี 05 แทน ก าแพงเพชร 
   1 แทน  เขต 1 06 แทน ขอนแก่น 
 จังหวัดเชียงใหม่  เขต 3 07 แทน จันทบุรี 
  รหัสที่บันทึก  คือ  143 08 แทน ฉะเชิงเทรา 
  14 แทน  จังหวัดเชียงใหม่ 09 แทน ชลบุร ี
    3 แทน  เขต 3 10 แทน ชัยนาท 
  11 แทน ชัยภูมิ 
 กรณีท่ีจังหวัดมี 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 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
  30 แทน ประจวบคีรีขันธ์ 
  31 แทน ปราจีนบุรี 
  32 แทน ปัตตานี 
  33 แทน พระนครศรีอยุธยา 
  34 แทน พะเยา 
  35 แทน พังงา 
  36 แทน พัทลุง 
  37 แทน พิจิตร 
  38 แทน พิษณุโลก 
  39 แทน เพชรบุรี 
  40 แทน เพชรบูรณ์ 
  41 แทน แพร่ 
  42 แทน ภูเก็ต 
  43 แทน มหาสารคาม 
  44 แทน มุกดาหาร 
  45 แทน แม่ฮ่องสอน 
  46 แทน ยโสธร 
  47 แทน ยะลา 
  48 แทน ร้อยเอ็ด 
  49 แทน ระนอง 
  50 แทน ระยอง 
  51 แทน ราชบุรี 
  52 แทน ลพบุรี 
  53 แทน ล าปาง 
  54 แทน ล าพูน 
  55 แทน เลย 
  56 แทน ศรีสะเกษ 
  57 แทน สกลนคร 
  58 แทน สงขลา 
  59 แทน สตูล 
  60 แทน สมุทรปราการ 
  61 แทน สมุทรสาคร 
  62 แทน สมุทรสงคราม 
  63 แทน สระแก้ว 
  64 แทน สระบุรี 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
  65 แทน สิงห์บุรี 
  66 แทน สุโขทัย 
  67 แทน สุพรรณบุรี 
  68 แทน สุราษฎร์ธานี 
  69 แทน สุรินทร์ 
  70 แทน หนองคาย 
  71 แทน หนองบัวล าภู 
  72 แทน อ่างทอง 
  73 แทน อ านาจเจริญ 
  74 แทน อุดรธานี 
  75 แทน อุตรดิตถ์ 
  76 แทน อุทัยธานี 
  77 แทน อุบลราชธานี 
4 ขนาดของโรงเรียน 1      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 1 - 120 คน 
  2      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียนระหว่าง 121 – 499 คน 
  3      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป 

 
5 สังกัด/ประเภท 1 แทน โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
  2 แทน โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3 แทน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  4 แทน โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับปฐมวัยศึกษา  
6 เพศ 1 แทน ชาย 
  2 แทน หญิง 
7 อายุ ใช้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข 3 หลัก เมื่อ 
   -  ตัวเลขหลักท่ี 1 แทน อายุที่เป็นปี  
   -  ตัวเลขหลักท่ี 2 และ 3 แทน เดือน ตัวอย่างเช่น  
  + เด็กอายุ 6 ปี 4 เดือน ให้บันทึกข้อมูลเป็น  604 
  + เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน ให้บันทึกข้อมูลเป็น  511 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินน้ าหนักและส่วนสูง สุขภาพอนามัยและ              

สุขนิสัยท่ีดี 
(แบบบันทึกผล 1/1)  

 1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
8 น้ าหนัก  ให้บันทึกข้อมูลน้ าหนักของนักเรียน มีหน่วยเป็น กก.   
  ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น  22.5   
9 ส่วนสูง ให้บันทึกข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน มีหน่วยเป็น ซม. 
 1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น  125.8   
 1) สุขภาพอนามัย   

เกณฑ์การประเมินด้านสุขภาพอนามัย                    
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3  2  หรือ 1 
3  แทน  สะอาด        
2  แทน  พอใช้        
1  แทน  ปรับปรุง    
 

10 ผมและศีรษะ 
11 หูและใบหู 
12 มือและเล็บมือ 
13 เท้าและเล็บเท้า 
14 ปาก ลิ้นและฟัน 
15 จมูก 
16 ตา  
17 ผิวหนังและใบหน้า  
18 เสื้อผ้า  
 2) สุขนิสัยท่ีดี   เกณฑ์การประเมินด้านสุขนิสัยที่ดีแบ่งระดับคุณภาพ

เป็น 3 ระดับ คือ คือ   3  2  หรือ  1 19 
 

20 

1.2.1  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ 
ดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 
1.2.2  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้
ห้องน้ า ห้องส้วมด้วยตนเอง 

 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                    
(แบบบันทึกผล 1/2) 

 
 
 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                       
ด้านอารมณ์ จิตใจ แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ 
คือ   3  2  หรือ  1 
 
 

 
 

21 
 

 
22 
23 
 

24 
 

25 
26 

ด้านอารมณ์  จิตใจ 
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง 
ด้านสังคม 
6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
6.1.2  รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
6.1.3  ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 
6.2  มีวินัยในตนเอง 
6.2.2  เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
7.2  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
7.2.1  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
7.2.2  กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(แบบบันทึกผล 2) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะ  แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ                           
คือ  3  2  หรือ  1 
 

 ด้านอารมณ์ - จิตใจ 
3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

27 
 
 
 

28 
29 
 
 

 
30 

 

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  ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 
 
 

31 

ด้านสติปัญญา 
11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 
11.2.1  เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย และแปลกใหม่ 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์                   
(แบบบันทึกผล 3) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ  คือ  3  2  หรือ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32 
 
 

33 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.2.1  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
ด้านสติปัญญา 
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
9.1.1  ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง  
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
10.1.1  บอกลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
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36 
 

 
37 
38 
 
 

39 
 
 

40 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์                   
(แบบบันทึกผล 3) (ต่อ) 
ด้านสติปัญญา 
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล    
10.2.1  อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท าด้วยตนเอง 
10.2.2  คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและมีส่วนร่วม 
ในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
10.3.1  ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 
10.3.2  ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
12.1.2  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
12.2.1  ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ  คือ  3  2  หรือ  1 
 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
(แบบบันทึกผล 4) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3  2 หรือ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

41 
42 
 
 

43 
 
 
 

44 

 
45 
 

   46 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย 
2.2 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
2.2.1  ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
2.2.2  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน          
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ 
ตนเองและผู้อื่น 
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 
4.1.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
5.2.2  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
5.4  มีความรับผิดชอบ 
5.4.1  ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 
 
 

47 
 
 

48 
 

49 
 
 

50 
 
 

51 
 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
(แบบบันทึกผล 4) 
ด้านสังคม 
6.3 ประหยัดพอเพียง 
6.3.1  ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง 
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1.2  ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
8.2.1  เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
ด้านสติปัญญา 
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
9.2.2  เขียนชื่อของตนเองตามแบบ 
11.1 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 
11.1.1  สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิมและ 
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
 (แบบบันทึกผล 5) 

 
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
ด้านยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและด้านสติปัญญาแบ่งระดับคุณภาพเป็น                
3 ระดับ คือ 3 2 หรือ  1 
 

 
 

52 
 

53 
 
 
 

54 
 

55 
 
 

 
 
 
 

ด้านสังคม 
6.2 มีวินัยในตนเอง 
6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
8.1.1  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 
 
ด้านสติปัญญา 
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
9.1.2  เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 
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 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2561  

 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

(แบบบันทึกผล 6) 
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ                    
3  2 หรือ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

56 
 
 

57 
58 
 

59 
60 
 
 

61 
 

ด้านร่างกาย 
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
1.3.1  เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้ 
2.1.1  เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
2.1.2  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว 
2.1.3  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
2.1.4  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
5.3.1  แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
 
 
 

62 
 
 

63 
 

64 
 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา                    
(แบบบันทึกผล 7) 
ด้านสติปัญญา 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
10.1.2  จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง และความ
เหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะ
ขึ้นไป 
10.1.3  จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ       
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
10.1.4  เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ 
 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ                    
3  2 หรือ 1 
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คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2561 
ด้วยโปรแกรม MS -  Excel 

 
 



1 2 3 4 5 6 7

ล ำดบัที่ ชือ่โรงเรียน จังหวัด / เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขนำดของโรงเรียน สังกัด / ประเภท เพศ อำยุ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ผิวหนัง
น้ ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) ผมและศีรษะ หูและใบหู มอืและเล็บมอื เท้ำและเล็บเท้ำ ปำก ลิน้ และฟัน จมกู ตำ และใบหน้ำ เสือ้ผ้ำ

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจรญิเติบโต  สุขภำพอนำมัยและสุขนิสัยที่ดี (แบบบนัทกึผล 1/1)

น้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ สุขภำพอนำมัย

23



19 20 21 22 23 24 25 26

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
7.2.1 ปฏบิัติ
ตนตำม
มำรยำทไทย
ไดต้ำม
กำลเทศะ

7.2.2 กล่ำว
ค ำขอบคุณ
และขอโทษ
ดว้ยตนเอง

6.2.6 เขำ้แถว
ตำมล ำดบั
ก่อนหลังได้
ดว้ยตนเอง

ด้ำนสังคม
1.2.1 รับประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ได้
หลำยชนิด และดืม่น้ ำสะอำดไดด้ว้ยตนเอง

1.2.2 ล้ำงมอืก่อนรับประทำนอำหำร
และหลังจำกใชห้้องน้ ำห้องส้วมดว้ย
ตนเอง

สุขนิสัยที่ดี
5.1.1 ขออนุญำต
หรือรอคอย เมือ่
ตอ้งกำรสิง่ของ
ของผู้อ่ืนดว้ย
ตนเอง

6.1.2 รับประทำน
อำหำรดว้ยตนเอง
อย่ำงถูกวิธี

 6.1.3 ใชแ้ละ
ท ำควำม
สะอำดหลังใช้
ห้องน้ ำ ห้อง
ส้วมดว้ยตนเอง

ผลกำรประเมินน้ ำหนัก สว่นสงู  สขุภำพอนำมัย  และสขุนิสยัทีด่ ี(แบบบันทึกผล 1/1) ผลกำรประเมินกำรปฏบิตัิกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบนัทกึผล 1/2)

24



27 28 29 30 31 32 33 34 35

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปญัญำ ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ
3.2.1 กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์

9.1.1 ฟังผู้อ่ืน
พูดจนจบ และ
สนทนำโตต้อบ
อย่ำงตอ่เน่ือง  
เชือ่มโยงกับ
เรื่องที่ฟัง

ด้ำนสติปญัญำ
10.1.1 บอก
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ
กำรเปลีย่นแปลง
หรือควำมสัมพันธ์
ของสิง่ตำ่งๆ จำก
กำรสังเกตโดยใช้
ประสำทสัมผัส

10.2.1 อธบิำย
เชือ่มโยงสำเหตุ
และผลที่เกิดขึน้
ในเหตกุำรณห์รือ
กำรกระท ำดว้ย
ตนเอง

4.1.2 สนใจ มี
ควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำน
เสียงเพลง ดนตรี

4.1.3 สนใจ มี
ควำมสุข และ
แสดงท่ำทำง/
เคลือ่นไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี

8.3.2 ปฏบิัตติน
เป็นผู้น ำและ
ผู้ตำมได้
เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์

3.1.1 แสดง
อำรมณ ์
ควำมรู้สึกได้
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
อย่ำงเหมำะสม

ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ
11.2.1 เคลือ่นไหว
ท่ำทำงเพ่ือสือ่สำร
ควำมคิด ควำมรู้สึก
ของตนเองอย่ำง
หลำกหลำย และ
แปลกใหม่

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ (แบบบนัทกึผล 2) ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสรมิประสบกำรณ์ (แบบบนัทกึผล 3)
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12.1.2 กระตอืรือร้นใน
กำรร่วมกิจกรรมตัง้แต่
ตน้จนจบ

12.2.1 ค้นหำค ำตอบ
ของขอ้สงสัยตำ่งๆ 
โดยใชว้ิธกีำรที่
หลำกหลำยดว้ยตนเอง

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสรำ้งสรรค์ (แบบบนัทกึผล 4)

ด้ำนรำ่งกำย
2.2.1 ใชก้รรไกรตดั
กระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้

2.2.2 เขยีนรูปสำมเหลีย่มตำมแบบ
ไดอ้ย่ำงมมีมุชดัเจน

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสรมิประสบกำรณ์ (แบบบนัทกึผล 3)

ด้ำนสติปญัญำ
10.2.2 คำดคะเนสิง่
ที่อำจจะเกิดขึน้และ
มสี่วนร่วมในกำร
ลงควำมเห็นจำก
ขอ้มลูอย่ำงมเีหตผุล

10.3.1 ตดัสินใจใน
เรื่องง่ำยๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึน้

10.3.2 ระบุปัญหำ
สร้ำงทำงเลือกและ
เลือกวิธแีก้ปัญหำ
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11.1.1 สร้ำง
ผลงำนศิลปะเพ่ือ
สือ่สำรควำมคิด 
ควำมรู้สึกของ
ตนเอง โดยมกีำร
ดดัแปลงแปลก
ใหมจ่ำกเดมิและมี
รำยละเอียดเพ่ิมขึน้

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสรำ้งสรรค์ (แบบบนัทกึผล 4)

ด้ำนอำรมณ์  จิตใจ
3.2.2 แสดงควำม
พอใจในผลงำนและ
ควำมสำมำรถของ
ตนเองและผู้อ่ืน

4.1.1 สนใจ 
มคีวำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะ

ด้ำสังคม ด้ำนสติปญัญำ
5.2.2 ชว่ยเหลือ
และแบ่งปันผู้อ่ืน
ไดด้ว้ยตนเอง

5.4.1 ท ำงำนที่
ไดร้ับมอบหมำย
จนส ำเร็จดว้ย
ตนเอง

6.3.1 ใชส้ิง่ของ
เครื่องใชอ้ย่ำง
ประหยัดและ
พอเพียงดว้ย
ตนเอง

7.1.2 ทิ้งขยะได้
ถูกที่

8.2.1 เล่นหรือ
ท ำงำนร่วมมอื
กับเพ่ือนอย่ำงมี
เป้ำหมำย

9.2.2 เขยีนชือ่ของ
ตนเองตำมแบบ
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8.1.1 เล่นและท ำ
กิจกรรมร่วมกับเดก็ที่
แตกตำ่งไปจำกตน

9.1.2 เล่ำเป็นเรื่องรำว
ตอ่เน่ืองได้

9.2.1 อ่ำนภำพ 
สัญลักษณ ์ค ำ ดว้ย
กำรชีห้รือกวำดตำมอง
จุดเริ่มตน้และจุดจบ
ของขอ้ควำม

ด้ำนรำ่งกำย

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบนัทกึผล 6)

1.3.1 เล่น ท ำ
กิจกรรมและปฏบิัติ
ตอ่ผู้อ่ืนอย่ำง
ปลอดภยั

2.1.1 เดนิตอ่เท้ำถอย
หลังเป็นเส้นตรงไดโ้ดย
ไมต่อ้งกำงแขน

2.1.2 กระโดดขำเดยีว
ไปขำ้งหน้ำไดอ้ย่ำง
ตอ่เน่ืองโดยไมเ่สียกำร
ทรงตวั

ด้ำนสังคม
6.2.1 เก็บของเล่นของ
ใชเ้ขำ้ที่อย่ำงเรียบร้อย
ดว้ยตนเอง

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบนัทกึผล 5)

ด้ำนสติปญัญำ
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ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอน
ขึน้จำกพ้ืนได้

5.3.1 แสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึก
ผู้อ่ืนอย่ำงสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบควำม
แตกตำ่ง และควำมเหมอืนของสิง่
ตำ่งๆ โดยใชล้ักษณะที่สังเกตพบ 
2 ลักษณะขึน้ไป

10.1.3 จ ำแนกและจัด
กลุม่สิง่ตำ่งๆ โดยใชต้ัง้แต่
 2 ลักษณะขึน้ไปเป็น
เกณฑ์

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบนัทกึผล 6)

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิง่กีด
ขวำงไดอ้ย่ำงคล่องแคล่ว

ด้ำนรำ่งกำย
10.1.4 เรียงล ำดบัสิง่ของและ
เหตกุำรณอ์ย่ำงน้อย 5 ล ำดบั

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ (แบบบนัทกึผล 7)

ด้ำนสติปญัญำ
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รายชื่อคณะท างาน 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  นางสาวนิจสุดา  อภินันนทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2.  นางสาวกอบกุล  สุกขะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
3.  นางกันยา  แสนวงษ ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะท างานยกร่างเอกสารครั้งที่ 1 
1.  นางวาทินี  ธีระตระกูล                                   ข้าราชการบ านาญ  
2.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ข้าราชการบ านาญ  
3.  นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ข้าราชการบ านาญ  
4.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบ านาญ  
5.  นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์                   ข้าราชการบ านาญ  
6.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบ านาญ  
7.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบ านาญ  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบ านาญ  
9.  นางสาวปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวฒัน์ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ  บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
12.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
13.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
14.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
15.  นางอัญชลี  ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
16.  นางสาววรรณกร  บาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
17.  นางสาวศศิวิมล  ผาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
18.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี  เขต 1 
19.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
20.  นางนุตอนงค์  ทัดบัวข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 
21.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
22.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 
23.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
24.  นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ภูเก็ต 
25.  นายประชัน  แสนใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
26.  นางปฤษณา  ด ารงชีพ                         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
27.  นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
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28.  นางสาวผกายรัตน์  บริรักษ์ศุภกร       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด 
29.  นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.พิษณุโลก เขต 2 
30.  นายบรรพต  ขันค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 
31.  นางสุนิทรา  พรมมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 4 
32.  นางสุพร  โขขัด   ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง   สพป.ตรัง เขต 1 
33.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
34.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
35.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 
36.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
37.  นางสาวนฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ   สพป.กรุงเทพมหานคร 
38.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
39.  นางกันยา  แสนวงษ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
40.  นางสาวกอบกุล  สุกขะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
41.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
42.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   

คณะท างานบรรณาธิการ ครัง้ท่ี 2  
1.  นางวาทินี  ธีระตระกูล                                   ข้าราชการบ านาญ  
2.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ข้าราชการบ านาญ  
3.  นางวิภา  ตัณฑุลพงษ์ ข้าราชการบ านาญ  
4.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบ านาญ  
5.  นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์                   ข้าราชการบ านาญ  
6.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบ านาญ  
7.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบ านาญ  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบ านาญ  
9.  นางปนัฐษรณ์  จารุชัยนิวัฒน์ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ บุตรกตัญญู ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
12.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
13.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
14.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
15.  นางอัญชลี  ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
16.  นางสาววรรณกร  บาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
17.  นางสาวศศิวิมล  ผาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
18.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
19.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
20.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
21.  นางหริณญา  รุ่งแจ้ง                       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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22.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 
23.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
24.  นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธ ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ภูเก็ต 
25.  นายประชัน  แสนใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
26.  นางปฤษณา  ด ารงชีพ                         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
27.  นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
28.  นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.พิษณุโลก เขต 2 
29.  นายบรรพต  ขันค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 
30.  นางสุนิทรา  พรมมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
31.  นางสุพร  โขขัด   ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง   สพป.ตรัง เขต 1 
32.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
33.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
34.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 
35.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
36.  นางสาวนฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ   สพป.กรุงเทพมหานคร 
43.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
44.  นางกันยา  แสนวงษ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
45.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
46.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

คณะท างานบรรณาธิการ ครัง้ท่ี 3  
1.  นางวาทินี  ธีระตระกูล                                   ข้าราชการบ านาญ  
2.  นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ข้าราชการบ านาญ  
3.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบ านาญ  
4.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบ านาญ  
5.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบ านาญ  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบ านาญ  
7.  นางสาวพรนิภา  ศิลป์ประคอง ข้าราชการบ านาญ  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ  บตุรกตัญญ ู ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
10.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
11.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
12.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
13.  นางสาวศศิวิมล  ผาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
14.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
15.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
16.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
17.  นางหริณญา   รุ่งแจ้ง                       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
18.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 
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19.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
20.  นางปฤษณา  ด ารงชีพ                         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
21.  นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
22.  นายบรรพต  ขันค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 
23.  นายประชัน  แสนใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
24.  นางสุนิทรา  พรมมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
25.  นางสุพร  โขขัด   ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง   สพป.ตรัง เขต 1 
26.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
27.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
28.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 
29.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
30.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
31.  นางสาวกอบกุล  สุกขะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
32.  นางกันยา  แสนวงษ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
33.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
34.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
35.  นางสาวหทยา  จ าปี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 
คณะท างานบรรณาธิการ ครัง้ท่ี 4  
1.  นางวาทินี  ธีระตระกูล                                   ข้าราชการบ านาญ  
2.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ข้าราชการบ านาญ  
3.  นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ข้าราชการบ านาญ  
4.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบ านาญ  
5.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบ านาญ  
6.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบ านาญ  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบ านาญ  
8.  นางสาวพรนิภา  ศิลป์ประคอง ข้าราชการบ านาญ  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ  บตุรกตัญญ ู ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
11.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
12.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
13.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
14.  นางสาวศศิวิมล  ผาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
15.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
16.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
17.  นางหริณญา  รุ่งแจ้ง                       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
18.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 
19.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
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20.  นางปฤษณา  ด ารงชีพ                         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
21.  นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
22.  นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.พิษณุโลก เขต 2 
23.  นายบรรพต  ขันค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 
24.  นายประชัน  แสนใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
25.  นางสุนิทรา  พรมมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
26.  นางสุพร  โขขัด   ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง   สพป.ตรัง เขต 1 
27.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สพป.ราชบุรี เขต 1 
28.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
29.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 
30.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
31.  นางสาวนฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ   สพป.กรุงเทพมหานคร 
32.  นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
33.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
34.  นางสาวกอบกุล  สุกขะ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
35.  นางกันยา  แสนวงษ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
36.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
37.  นางสาวปาณิตา  วัฒนพานิช ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
38.  นางสาวหทยา  จ าปี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือประเมินพัฒนาการฯ ปีการศึกษา 2561 
 

1.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2.  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
3.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
4.  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
5.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
6.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
7.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
8.  โรงเรียนอนุบาลตรัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
9.  โรงเรียนค าเข่ือนแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
11.  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
12.  โรงเรียนวัดซองพลู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
13.  โรงเรียนบ้านบางหยี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
14.  โรงเรียนบ้านกู้กู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
16.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
17.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
18.  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
19.  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
20.  โรงเรียนบ้านแม่ทาย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
21.  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
22.  โรงเรียนบ้านวังพรม   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
23.  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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