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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2563  

 

 

คำชี้แจง 
 

 1. คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย แบบบันทึกผลจำนวน 7 ชุด ใช้ในการบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยควบคู่กับชุดกิจกรรม (ดูรายละเอียดในตารางการประเมิน
พัฒนาการเด็กในคู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปีการศึกษา 2563) 
 2. การประเมินพัฒนาการนักเรียนดำเนินการโดยคณะกรรมการประเมินพัฒนาการในระดับ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย   
    2.1 ครูประจำชั้นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับการสุ่มดำเนินการประเมินพัฒนาการ              
มีหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรมและให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ข้อมูล            
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินผลการประเมิน รวมทั้งร่วมตรวจสอบความสอดคล้อง            
ของผลการประเมินกับสภาพจริง  
   2.2 คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย) จำนวน 3 คน มีหน้าที่ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เป็น                   
กลุ่มตัวอย่าง ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ระบุในเอกสาร และกรรมการประเมินจะได้รับแบบบันทึก           
ชุดนี้ในวันที่เริ่มดำเนินการประเมินพัฒนาการคนละ 1 ชุด และแบบสรุปรายงาน 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ ให้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการร่วมกันสรุปพัฒนาการในแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ในแบบสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 -  หากกรรมการทั้ง 3 คน ให้ระดับพัฒนาการตรงกัน ให้สรุปเป็นระดับพัฒนาการนั้น 
 -  หากกรรมการทั้ง 3 คน ให้ระดับพัฒนาการต่างกัน ให้สรุประดับพัฒนาการโดยใช้ความเห็น
ที่เป็นเหตุผลและเป็นมติร่วมกัน (consensus) โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตใดที่ไม่สามารถสรุปผล 
การประเมินพัฒนาการได้ให้ครูประจำชั้นร่วมให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งร่วมตรวจสอบ
ความสอดคล้องของผลการประเมินกับสภาพจริง   
 4. คณะกรรมการรวบรวมแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 7 กิจกรรม ในแบบสรุปรวม 
และบันทึกลงในโปรแกรม MS - Excel เพ่ือจัดส่งมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารวบรวมจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ กรณีโรงเรยีนอนุบาลประจำจังหวัดให้ใช้แบบบันทึก 2 ชุด สำหรบันักเรียน 12 คน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2563  

 

 

สารบัญ 
 
 หน้า 

แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

1 

 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต และสุขนิสัยที่ดี (แบบบันทึกผล 1/1)   2 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (แบบบันทึกผล 1/2) 3 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2) 4 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (แบบบันทึกผล 3) 5 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (แบบบันทึกผล 4) 7 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม  (แบบบันทึกผล 5) 9 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (แบบบันทึกผล 6) 10 
 ❖ แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา (แบบบันทึกผล 7) 11 

รายละเอียดบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

 

12 

ตารางบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ด้วยโปรแกรม  MS – Excel 
 

21 

ภาคผนวก 
แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                      
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

29 
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รายช่ือคณะทำงาน 31 
 
 
 
 
 



คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2563  

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
โรงเรียน  ...................................................  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.............................................. เขต  ........... 

 
                 ห้องท่ี 1        ห้องท่ี 2 (*เฉพาะโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด)           
 
 
 

ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมการประเมิน 
         (......................................................) 
ตำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 
 

 ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมการประเมิน 
         (.......................................................) 
ตำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 
 

ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมการประเมิน 
         (......................................................) 
ตำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 

 ลงชื่อ  ........................................................  คณะกรรมการประเมิน 
         (.......................................................) 
ตำแหน่ง......................................................          
วันที่    .............../................./................... 

 



                  2.  ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือ เลขที่ของคอลัมนในการบันทึกขอมูลใน Excel

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด / ขนาด  ประเภท เพศ อายุ 1) น้ําหนัก 2) สวนสูง

ที่ เขตพื้นที่ ของ (กก.) (ซม.)

การศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1
2
3
4
5
6

1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มน้ําสะอาดไดดวยตนเอง 1.2.2  ลางมือกอนรับประทานอาหาร และหลังจากใชหองน้ําหองสวมดวยตนเอง
3: รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มน้ําสะอาดไดดวยตนเอง 3: ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองน้ําหองสวมดวยตนเอง

2: รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและดื่มน้ําสะอาด โดยมีผูชี้แนะ 2: ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองน้ําหองสวม โดยมีผูชี้แนะ

1: ไมสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิด 1: ไมลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองน้ําหองสวม แมมีผูชี้แนะ

1.2.2 ลางมือกอนรับประทาน

อาหาร และหลังจากใชหองน้ํา

หองสวมดวยตนเอง

คําชี้แจง  :    1.  การบันทึกขอมูลจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขนาดของโรงเรียน ประเภท เพศ อายุ น้ําหนัก (กก.) และสวนสูง (ซม.) ใหกรอกขอมูลตามคูมือบันทึกขอมูลการประเมิน

ตามเกณฑ

1.2.1 รับประทานอาหารที่มี

ประโยชนไดหลายชนิดและ

ดื่มน้ําสะอาดไดดวยตนเอง

                      พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 3)

1.1 น้ําหนักและสวนสูง

ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต และสุขนิสัยที่ดี

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

แบบบันทึกผล 1/1

แบบบันทึกผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต และสุขนิสัยที่ดี

1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 2



แบบบันทึกผล 1/2

คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

พฤติกรรมที่ประเมิน

ดานอารมณ จิตใจ

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย 

เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่น

ดวยตนเอง

6.1.2 รับประทานอาหาร

ดวยตนเองอยางถูกวิธี

6.1.3 ใชและทําความ

สะอาดหลังใชหองน้ําหอง

สวมดวยตนเอง

6.2.2 เขาแถวตามลําดับ

กอนหลังไดดวยตนเอง

7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาท

ไทยไดตามกาลเทศะ

7.2.2 กลาวคําขอบคุณและ

ขอโทษดวยตนเอง

(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

2

3

4

5

6

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง 6.1.3 ใชและทําความสะอาดหลังใชหองน้ําหองสวมดวยตนเอง 7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ

3: ใชหองน้ําหองสวมอยางถูกวิธีและทําความสะอาดรางกายไดดวยตนเอง 3: ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะดวยตนเอง

2: ใชหองน้ําหองสวมอยางถูกวิธีและทําความสะอาดรางกาย โดยมีผูชี้แนะ 2: ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ โดยมีผูชี้แนะ

1: ใชหองน้ําหองสวมไมถูกวิธีและไมทําความสะอาดรางกาย แมมีผูชี้แนะ 1: ไมปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดตามกาลเทศะ แมมีผูชี้แนะ

6.1.2 รับประทานอาหารดวยตนเองอยางถูกวิธี 6.2.2 เขาแถวตามลําดับกอนหลังไดดวยตนเอง 7.2.2 กลาวคําขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง

3: ใชชอนตักอาหารรับประทานไดดวยตนเองอยางถูกวิธี 3: เขาแถวตามลําดับกอนหลังไดดวยตนเอง 3: กลาวคําขอบคุณและขอโทษดวยตนเอง

2: ใชชอนตักอาหารรับประทานโดยมีผูชี้แนะไดถูกวิธี 2: เขาแถวตามลําดับกอนหลังได โดยมีผูชี้แนะ 2: กลาวคําขอบคุณและขอโทษ โดยมีผูชี้แนะ

1: ใชชอนตักอาหารรับประทานไมถูกวิธี 1: ไมเขาแถวตามลําดับกอนหลัง แมมีผูชี้แนะ 1: ไมกลาวคําขอบคุณและขอโทษ แมมีผูชี้แนะ

3: ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง

2: ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อตองการสิ่งของของผูอื่นดวยตนเอง โดยมีผูชี้แนะ

1: ไมขออนุญาตหรือไมรอคอยเมื่อตองการสิ่งของของผูอื่น

แบบบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

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

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล

พฤติกรรมที่ประเมินดานสังคม

5.1 ซื่อสัตยสุจริต 6.1 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 6.2 มีวินัยในตนเอง 7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 3



แบบบันทึกผล 2

คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

พฤติกรรมที่ประเมิน พฤติกรรมที่ประเมิน

ดานสังคม ดานสติปญญา

3.1 แสดงออกทางอารมณ

ไดอยางเหมาะสม

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปน

สมาชิกที่ดีของสังคม

  11.2 แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว

ตามจินตนาการอยางสรางสรรค

3.1.1 แสดงอารมณ ความรูสึก 4.1.2 สนใจ มีความสุข และ 4.1.3 สนใจ มีความสุข และ 8.3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนําและ 11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสาร

ชื่อ - สกุล ไดสอดคลองกับสถานการณ แสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว ผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ ความคิด ความรูสึกของตนเอง

อยางเหมาะสม ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี อยางหลากหลายและแปลกใหม

(1) (18) (19) (20) (21) (22)
1
2
3
4
5
6

3.1.1 แสดงอารมณ ความรูสึกไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 8.3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ
3: แสดงอารมณและความรูสึกสอดคลองกับสถานการณของทุกชวงกิจกรรม 3: ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณดวยความมั่นใจ
2: แสดงอารมณและความรูสึกสอดคลองกับสถานการณของกิจกรรมบางชวงกิจกรรม 2: ปฏิบัติตนเปนผูนําหรือผูตามไดตามสถานการณโดยการกระตุน
1: แสดงอารมณและความรูสึกไมสอดคลองกับสถานการณ 1: ไมปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม

4.1.2 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผานเสียงเพลง ดนตรี 11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยางหลากหลายและแปลกใหม
3: แสดงสีหนาทาทางตอบสนองและมีความสุขตอเสียงเพลง ดนตรีทุกชวงกิจกรรม 3: เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองหลากหลายทาทาง ระดับ ทิศทาง และแปลกใหม 
2: แสดงสีหนาทาทางตอบสนองและมีความสุขตอเสียงเพลง ดนตรีในบางชวงกิจกรรม 2: เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยางหลากหลายทาทาง
1: ไมแสดงสีหนาทาทางสนใจกับเสียงเพลง ดนตรี    1: เคลื่อนไหวทาทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองไมหลากหลายทาทางและไมแปลกใหม

4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
3: แสดงสีหนาทาทางกระตือรือรนและสนุกสนานในการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
2: แสดงสีหนาทาทางในการเคลื่อนไหวอยางไมกระตือรือรนและไมสนุกสนาน
1: ไมสนใจแสดงทาทางเคลือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

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

ลําดับ

ที่

พฤติกรรมที่ประเมิน
ดานอารมณ จิตใจ

4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี 

และการเคลื่อนไหว

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 4



แบบบันทึกผล 3

คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

3.2 มีความรูสึก

ที่ดีตอตนเองและ

ผูอื่น

9.1 สนทนา

โตตอบและเลา

เรื่องใหผูอื่นเขาใจ

10.1 มีความสามารถ

ในการคิดรวบยอด

12.1 มีเจตคติที่ดีตอ

การเรียนรู

12.2 มีความสามารถ

ในการแสวงหาความรู

(1) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

1

2

3

4

5

6

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ที่ประเมินดาน

อารมณ จิตใจ

พฤติกรรมที่ประเมินดานสติปญญา

10.2 มีความสามารถในการคิด     

เชิงเหตุผล

10.3 มีความสามารถในการคิด

แกปญหาและตัดสินใจ

3.2.1 กลาพูด

กลาแสดงออก

อยางเหมาะสม

ตามสถานการณ

9.1.1 ฟงผูอื่นพูด

จนจบ และสนทนา

โตตอบอยาง

ตอเนื่อง เชื่อมโยง

กับเรื่องที่ฟง

10.1.1 บอกลักษณะ

สวนประกอบการ

เปลี่ยนแปลงหรือ

ความสัมพันธของสิ่ง

ตางๆ จากการสังเกต

โดยใชประสาทสัมผัส

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

10.2.1 อธิบาย

เชื่อมโยงสาเหตุ

และผลที่เกิดขึ้น

ในเหตุการณหรือ

การกระทําดวย

ตนเอง

10.2.2 คาดคะเน 

สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

และมีสวนรวมใน

การลงความเห็น

จากขอมูลอยางมี

เหตุผล

10.3.1 ตัดสินใจ

ในเรื่องงายๆ และ

ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

10.3.2 ระบุ

ปญหาสราง

ทางเลือกและ

เลือกวิธีแกปญหา

12.1.2 กระตือรือรน

ในการรวมกิจกรรม

ตั้งแตตนจนจบ

12.2.1 คนหาคําตอบ

ของขอสงสัยตางๆ โดย

ใชวิธีการที่หลากหลาย

ดวยตนเอง

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 5
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3.2.1 กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ 10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น

3: กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณดวยตนเอง 3: ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได

2: กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ โดยมีผูกระตุน 2: ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้นได โดยมีผูชี้แนะ

1: ไมกลาพูดกลาแสดงออก แมมีผูกระตุน 1: ไมกลาตัดสินใจในเรื่องงายๆ แมมีผูชี้แนะ

9.1.1 ฟงผูอื่นพูดจนจบ และสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง 10.3.2 ระบุปญหา สรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา 

3: ฟงผูอื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟงได 3: ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีการแกปญหาไดดวยตนเอง

2: ฟงผูอื่นพูดจนจบ และพูดสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟงได  โดยมีผูชี้แนะ 2: ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีการแกปญหาได โดยมีผูชี้แนะ

1: ฟงผูอื่นพูดจนจบ แตไมสนทนาโตตอบ แมมีผูชี้แนะ 1: ระบุปญหา แตไมสามารถสรางทางเลือก และเลือกวิธีการแกปญหา แมมีผูชี้แนะ

12.1.2 กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ

3 : บอกลักษณะ สวนประกอบ และการเปลี่ยนแปลง หรือบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัสได 3: รวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรนอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ

2 : บอกลักษณะ และสวนประกอบ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัสได 2: รวมกิจกรรมดวยความกระตือรือรนในบางชวงของกิจกรรม

1 : บอกลักษณะของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัสได 1: ไมกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทําดวยตนเอง 12.2.1 คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง

3: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณหรือการกระทําดวยตนเอง 3: คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง

2: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณหรือการกระทําได โดยมีผูชี้แนะ 2: คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย โดยมีผูชี้แนะ

1: อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดในเหตุการณหรือการกระทําไมได แมมีผูชี้แนะ 1: คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ โดยทําตามผูอื่น

10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล

3: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผลไดดวยตนเอง

2: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล โดยมีผูชี้แนะ

1: คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแตไมรวมลงความเห็น แมมีผูชี้แนะ

10.1.1 บอกลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 6
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คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

3.2 มีความรูสึก

ที่ดีตอตนเองและ

ผูอื่น

4.1 สนใจ 

มีความสุข และ

แสดงออกผานงาน

ศิลปะ ดนตรี และ

การเคลื่อนไหว

5.2 มีความ

เมตตากรุณา 

มีน้ําใจ และ

ชวยเหลือแบงปน

5.4 มีความ

รับผิดชอบ

6.3 ประหยัด 

และพอเพียง

7.1 ดูแล

รักษา

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

8.2 มี

ปฏิสัมพันธที่

ดีกับผูอื่น

9.2 อาน เขียน

ภาพ และ

สัญลักษณได

11.1 ทํางานศิลปะ

ตามจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล 2.2.1 ใชกรรไกร

ตัดกระดาษตาม

แนวเสนโคงได

2.2.2 เขียนรูป

สามเหลี่ยมตาม

แบบไดอยางมี

มุมชัดเจน

3.2.2 แสดงความ

พอใจในผลงาน

และความสามารถ

ของตนเองและผูอื่น

4.1.1 สนใจ        

มีความสุขและ

แสดงออกผานงาน

ศิลปะ

5.2.2 ชวยเหลือ

และแบงปนผูอื่น

ไดดวยตนเอง

5.4.1 ทํางาน

ที่ไดรับ

มอบหมายจน

สําเร็จดวย

ตนเอง

6.3.1 ใชสิ่งของ

เครื่องใชอยาง

ประหยัดและ

พอเพียงดวย

ตนเอง

7.1.2 ทิ้งขยะ

ไดถูกที่

8.2.1 เลน

หรือทํางาน

รวมมือกับ

เพื่อนอยางมี

เปาหมาย

9.2.2 เขียนชื่อ

ของตนเอง

ตามแบบ

11.1.1 สรางผลงานศิลปะ

เพื่อสื่อสารความคิด 

ความรูสึกของตนเอง 

โดยมีการดัดแปลง      

แปลกใหมจากเดิมและ

มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

(1) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
1
2
3
4
5
6

2.2.1 ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได 3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอื่น 5.2.2 ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นไดดวยตนเอง

3: ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได โดยไมมีรอยหยัก 3: พูดหรือแสดงทาทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอื่นดวยตนเอง 3: ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นไดดวยตนเอง

2: ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได โดยมีรอยหยักบาง 2: พูดหรือแสดงทาทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอื่น โดยมีผูกระตุน 2: ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นไดดวยตนเอง เมื่อมีผูชี้แนะ

1: ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงไมได 1: ไมพูดหรือแสดงทาทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอื่น แมมีผูกระตุน 1:  ไมชวยเหลือและแบงปนผูอื่น แมมีผูชี้แนะ

2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 4.1.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะ 5.4.1 ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จดวยตนเอง

3: เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 3 มุม 3: แสดงสีหนาหรือทาทางสนใจ และมีความสุขขณะทํางานทุกชวงกิจกรรม 3: ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จดวยตนเอง

2: เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน 2 มุม 2: แสดงสีหนาหรือทาทางสนใจ และมีความสุขขณะทํางานในบางชวงกิจกรรม 2: ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ โดยมีผูกระตุน

1: เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไมได 1: ไมแสดงสีหนาหรือทาทางสนใจขณะทํากิจกรรม 1: ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมสําเร็จ แมมีผูกระตุน

พฤติกรรมที่ประเมินดานสังคม

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

พฤติกรรมที่ประเมิน พฤติกรรมที่ประเมินดานอารมณ จิตใจ

ดานรางกาย

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

พฤติกรรมที่ประเมินดานสติปญญา

2.2 การใชมือ-ตา ประสาน

สัมพันธกัน

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 7
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6.3.1 ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง 9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ

3: ใชสิ่งของและวัสดุอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง 3: เขียนชื่อตนเองได อักษรไมกลับหัว ไมกลับดาน ไมสลับที่

2: ใชสิ่งของและวัสดุอยางประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผูชี้แนะ 2: เขียนชื่อตนเองได มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับดานหรือสลับที่

1: ใชสิ่งของและวัสดุอยางไมประหยัดและไมพอเพียง แมมีผูชี้แนะ 1: เขียนชื่อตนเองไมได หรือเขียนเปนสัญลักษณที่ไมเปนตัวอักษร

7.1.2 ทิ้งขยะไดถูกที่ 11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหมจากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

3: ทิ้งขยะถูกที่ไดดวยตนเอง 3: ผลงานศิลปะที่มีความแปลกใหม มีการดัดแปลง และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

2: ทิ้งขยะถูกที่ เมื่อมีผูชี้แนะ 2: ผลงานศิลปะที่มีความแปลกใหม และมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

1: ทิ้งขยะไมถูกที่ 1: ผลงานศิลปะที่มีความแปลกใหม หรือมีการดัดแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

8.2.1 เลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย

3: เลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย

2: เลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย เมื่อมีผูชี้แนะ

1: ไมสามารถเลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนอยางมีเปาหมาย แมมีผูชี้แนะ

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 8
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คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

6.2  มีวินัยในตนเอง 8.1 ยอมรับความเหมือนและ

ความแตกตางระหวางบุคคล

9.1 สนทนาโตตอบและเลาเรื่อง

ใหผูอื่นเขาใจ

9.2  อาน เขียนภาพ และสัญลักษณได

ลําดับ ชื่อ - สกุล 6.2.1 เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอย 8.1.1 เลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตาง 9.1.2 เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได 9.2.1 อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวยการชี้หรือ

ที่ ดวยตนเอง ไปจากตน กวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบขอความ

(1) (43) (44) (45) (46)

1

2

3

4

5

6

6.2.1  เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง 9.1.2 เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได

3: เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง 3: เลาเปนเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจและมีความตอเนื่อง

2: เก็บของเลนของใชเขาที่อยางเรียบรอยดวยตนเอง เมื่อมีผูชี้แนะ 2: เลาเปนเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจและมีความตอเนื่อง เมื่อมีผูชี้แนะ

1: เก็บของเลนของใชเขาที่ดวยตนเองแตไมเรียบรอย แมมีผูชี้แนะ 1: เลาไมเปนเรื่องราว 

8.1.1 เลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตน 9.2.1 อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบขอความ

3: เลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตนเองได 3: อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบขอความอยางถูกทิศทางทุกขอความ

2: เลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตนเองได เมื่อมีผูชี้แนะ 2: อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบขอความไมถูกทิศทางบางขอความ

1: ไมเลนและไมทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตนเอง แมมีผูชี้แนะ 1: อานภาพ สัญลักษณ คํา ดวยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบขอความไมถูกทิศทางทุกขอความ

พฤติกรรมที่ประเมินดานสังคม

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเลนตามมุม

พฤติกรรมที่ประเมินดานสติปญญา

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

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 9



แบบบันทึกผล 6

คําชี้แจง  :  ใหผูประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแตละประเด็นที่ประเมิน

1.3 รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผูอื่น
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น

1.3.1 เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติ

ตอผูอื่นอยางปลอดภัย

2.1.1 เดินตอเทาถอยหลังเปน

เสนตรงไดโดยไมตองกางแขน

2.1.2 กระโดดขาเดียวไป

ขางหนาไดอยางตอเนื่อง   

โดยไมเสียการทรงตัว

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได

อยางคลองแคลว

2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้น

จากพื้นได

5.3.1 แสดงสีหนาและทาทาง 

รับรูความรูสึกผูอื่นอยาง

สอดคลองกับสถานการณ

(1) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

1

2

3

4

5

6

1.3.1  เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย 2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว

3: เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางปลอดภัยดวยตนเอง 3: วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว  

2: เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอผูอื่นไดอยางปลอดภัย โดยมีผูชี้แนะ 2: วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได แตไมคลองแคลว

1: เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอผูอื่นโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย แมมีผูชี้แนะ 1: วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไมได

2.1.1 เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรงไดโดยไมตองกางแขน 2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได

3: เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรงได โดยไมตองกางแขน 3: รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นดวยมือทั้งสองขางได โดยไมใชลําตัวชวยและลูกบอลไมตกลงพื้น

2: เดินตอเทาถอยหลังตามแนวเสนได แตกางแขนชวยการทรงตัว 2: รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นดวยมือทั้งสองขางได โดยใชลําตัวชวยและลูกบอลไมตกลงพื้น

1: เดินตอเทาถอยหลังตามแนวเสนไมได 1: รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นดวยมือทั้งสองขางไมได

2.1.2 กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง โดยไมเสียการทรงตัว 5.3.1 แสดงสีหนาและทาทาง รับรูความรูสึกผูอื่นอยางสอดคลองกับสถานการณ 

3: กระโดดขาเดียวไปขางหนาดวยขาที่ถนัดไดอยางตอเนื่อง โดยไมเสียการทรงตัว 3: แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกของผูอื่นอยางสอดคลองกับสถานการณ

2: กระโดดขาเดียวไปขางหนาดวยขาที่ถนัดไดไมตอเนื่อง แตไมเสียการทรงตัว 2: แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกของผูอื่นอยางสอดคลองกับบางสถานการณ

1: กระโดดขาเดียวไปขางหนาดวยขาที่ถนัดไมไดและเสียการทรงตัว 1: แสดงสีหนาและทาทางรับรูความรูสึกของผูอื่นไมสอดคลองกับสถานการณ

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเลนกลางแจง

พฤติกรรมที่ประเมินดานรางกาย

ชื่อ - สกุล
ลําดับ

ที่

2.1 เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ และทรงตัวได

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

คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 10
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(1)

1

2

3

4

5

6

10.1.2 จับคูและเปรียบเทียบความแตกตาง และความเหมือนของสิ่งตางๆ โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

3: จับคูภาพและบอกลักษณะความแตกตางและความเหมือนที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไปไดดวยตนเองอยางนอย 3 คู

2: จับคูภาพและบอกลักษณะความแตกตางและความเหมือนที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไปไดดวยตนเอง 2 คู

1: จับคูภาพและบอกลักษณะความแตกตางและความเหมือนที่สังเกตพบไมได

10.1.3 จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆโดยใชตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ 10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย 5 ลําดับ

3: จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใช 2 ลักษณะขึ้นไป ไดดวยตนเอง 3: เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณได 5 ลําดับ

2: จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดย 1 ลักษณะ ไดดวยตนเอง 2: เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณได 3-4 ลําดับ

1: จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ ไมได 1: เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณได 1-2 ลําดับ

(53) (54) (55)

แบบบันทึกผล 7

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล

พฤติกรรมที่ประเมินดานสติปญญา

10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

10.1.2 จับคูและเปรียบเทียบความแตกตาง และความเหมือน

ของสิ่งตางๆ โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป

10.1.3 จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใชตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไป

เปนเกณฑ

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย 5 ลําดับ

โรงเรียน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................
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รายละเอียดบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2563 
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รายละเอียดในการบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2563 
 

คำชี้แจง การบันทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลต่อเนื่องไปทางขวามือ ตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1-55 โดยไม่ต้องตัดข้อมูลตามแบบบันทึกผล 
คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 

1 ลำดับที่ ตัวเลขลำดับที่ของนักเรียน 
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 กำแพงเพชร 
   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 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
  28 แทน บุรีรัมย์ 
  29 แทน ปทุมธานี 
  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 ลำปาง 
  54 แทน ลำพูน 
  55 แทน เลย 
  56 แทน ศรีสะเกษ 
  57 แทน สกลนคร 
  58 แทน สงขลา 
  59 แทน สตูล 
  60 แทน สมุทรปราการ 
  61 แทน สมุทรสาคร 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
  62 แทน สมุทรสงคราม 
  63 แทน สระแก้ว 
  64 แทน สระบุรี 
  65 แทน สิงห์บุรี 
  66 แทน สุโขทัย 
  67 แทน สุพรรณบุรี 
  68 แทน สุราษฎร์ธานี 
  69 แทน สุรินทร์ 
  70 แทน หนองคาย 
  71 แทน หนองบัวลำภู 
  72 แทน อ่างทอง 
  73 แทน อำนาจเจริญ 
  74 แทน อุดรธานี 
  75 แทน อุตรดิตถ์ 
  76 แทน อุทัยธานี 
  77 แทน อุบลราชธานี 
4 ขนาดของโรงเรียน 1      แทน    โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน   

                 1 - 120 คน 
  2      แทน    โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 

                  ระหว่าง 121 – 499 คน 
  3      แทน    โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 

                  ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 
5 ประเภท 1      แทน  โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
  2      แทน  โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3      แทน  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  4      แทน  โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษา 
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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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต และสุขนิสัยที่ดี 

(แบบบันทึกผล 1/1)  
 1.1  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
8 น้ำหนัก  ให้บันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียน มีหน่วยเป็น กก.   
  ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น  22.5   
9 ส่วนสูง ให้บันทึกข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน มีหนว่ยเป็น ซม. 
  ทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น  125.8   

 
 1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี   เกณฑ์การประเมินด้านสุขนิสัยที่ดีแบ่งระดับคุณภาพ

เป็น 3 ระดับ คือ คือ  3  2  หรือ  1 10 
 

11 
 

1.2.1  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ 
ดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 
1.2.2  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้
ห้องน้ำ ห้องส้วมด้วยตนเอง 

 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน                    
(แบบบันทึกผล 1/2) 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน                       
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2  หรือ 1  
 
 
 
 

 
 

12 
 

 
 

13 
14 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
5.1  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการสิ่งของ 
ของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 
ด้านสังคม 
6.1  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
6.1.2  รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
6.1.3  ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม 
ด้วยตนเอง 

 
15 
 

16 
17 

6.2  มีวินัยในตนเอง 
6.2.2  เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
7.2  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
7.2.1  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
7.2.2  กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

(แบบบันทึกผล 2) 
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ  แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ                           
คือ 3  2  หรือ  1 
 

 ด้านอารมณ์ - จิตใจ 
3.1  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

18 
 
 
 

19 
20 
 
 

 
21 

 

3.1.1  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 
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  ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 
 
 

22 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.1  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
ด้านสติปัญญา 
9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
9.1.1  ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง  
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
10.1  มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
10.1.1  บอกลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 

 
 

 
26 
 

27 
 
 

28 
29 
 

30 
 

31 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์                   
(แบบบันทึกผล 3) (ต่อ) 
ด้านสติปัญญา 
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล    
10.2.1  อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณห์รือการกระทำด้วยตนเอง 
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  ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
แบง่ระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ  คือ  3  2  หรือ  1 
 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
(แบบบันทึกผล 4) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3  2 หรือ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32 
33 
 
 

34 
 
 
 

35 
 

36 
 

    37 

ด้านร่างกาย 
2.2 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
2.2.1  ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
2.2.2  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน          
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ 
ของตนเองและผู้อื่น 
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
4.1.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
5.2.2  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
5.4  มีความรับผิดชอบ 
5.4.1  ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 
 
 

38 
 
 

39 
 

40 
 
 

41 
 
 

42 
 

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

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2 หรือ  1 
 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
 (แบบบันทึกผล 5) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2 หรือ  1 
  

 
43 
 
 

44 
 
 

45 
 

46 

ด้านสังคม 
6.2 มีวินัยในตนเอง 
6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
8.1.1  เลน่และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 
ด้านสติปัญญา 
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
9.1.2  เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

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

 
 

47 
 
 

48 
49 
 

50 
51 
 
 

52 
 

ด้านร่างกาย 
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
1.3.1  เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย 
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้ 
2.1.1  เดินต่อเท้าถอยหลงัเป็นเส้นตรงไดโ้ดยไม่ต้องกางแขน 
2.1.2  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 
2.1.3  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
2.1.4  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
5.3.1  แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
 
 
 

53 
 

54 
 

55 
 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา                    
(แบบบันทึกผล 7) 
ด้านสติปัญญา 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
10.1.2  จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป 
10.1.3  จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ       
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
10.1.4  เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย                
5 ลำดับ 
 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2 หรือ 1 
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ตารางบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2563 
ด้วยโปรแกรม MS -  Excel 
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ล ำดับท่ี ช่ือโรงเรียน จังหวัด/

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ขนำดของโรงเรียน ประเภท เพศ อำยุ
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต และสุขนิสัยท่ีดี (แบบบันทึกผล 1/1)

น้ ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.)

น้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

1.2.1 รับประทำน

อำหำรท่ีมีประโยชน์

ได้หลำยชนิด 

และด่ืมน้ ำสะอำด

ได้ด้วยตนเอง

1.2.2 ล้ำงมือ

ก่อนรับประทำน

อำหำรและหลังจำก

ใช้ห้องน้ ำห้องส้วม

ด้วยตนเอง

มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยท่ีดี
5.1.1 ขออนุญำต

หรือรอคอย เม่ือ

ต้องกำรส่ิงของ

ของผู้อ่ืนด้วยตนเอง

6.1.2 รับประทำน

อำหำรด้วยตนเอง

อย่ำงถูกวิธี

 6.1.3 ใช้และ

ท ำควำมสะอำด

หลังใช้ห้องน้ ำ 

ห้องส้วมด้วย

ตนเอง

7.2.1 ปฏิบัติ

ตนตำม

มำรยำทไทย

ได้ตำม

กำลเทศะ

7.2.2 กล่ำวค ำ

ขอบคุณและ

ขอโทษด้วย

ตนเอง

6.2.2 เข้ำแถว

ตำมล ำดับ

ก่อนหลังได้

ด้วยตนเอง

ด้ำนสังคม

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 23



18 19 20 21 22 23 24 25 26

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2) ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

3.1.1 แสดง

อำรมณ์ 

ควำมรู้สึกได้

สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์

อย่ำงเหมำะสม

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
11.2.1 เคล่ือนไหว

ท่ำทำงเพ่ือส่ือสำร

ควำมคิด ควำมรู้สึก

ของตนเองอย่ำง

หลำกหลำย และ

แปลกใหม่

4.1.2 สนใจ 

มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำน

เสียงเพลง ดนตรี

4.1.3 สนใจ 

มีควำมสุข และ

แสดงท่ำทำง/

เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง 

จังหวะ และดนตรี

8.3.2 ปฏิบัติตน

เป็นผู้น ำและ

ผู้ตำมได้เหมำะสม

กับสถำนกำรณ์

3.2.1 กล้ำพูด

กล้ำแสดงออก

อย่ำงเหมำะสม

ตำมสถำนกำรณ์

9.1.1 ฟังผู้อ่ืน

พูดจนจบ และ

สนทนำโต้ตอบ

อย่ำงต่อเน่ือง  

เช่ือมโยงกับ

เร่ืองท่ีฟัง

ด้ำนสติปัญญำ
10.1.1 บอกลักษณะ

ส่วนประกอบ

กำรเปล่ียนแปลงหรือ

ควำมสัมพันธ์ของ

ส่ิงต่ำงๆ จำกกำรสังเกต

โดยใช้ประสำทสัมผัส

10.2.1 อธิบำย

เช่ือมโยงสำเหตุ

และผลท่ีเกิดข้ึน

ในเหตุกำรณ์หรือ

กำรกระท ำด้วย

ตนเอง

คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 24
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

ด้ำนสติปัญญำ
10.2.2 คำดคะเนส่ิงท่ี

อำจจะเกิดข้ึนและ

มีส่วนร่วมในกำร

ลงควำมเห็นจำก

ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล

10.3.1 ตัดสินใจ

ในเร่ืองง่ำยๆ และ

ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน

10.3.2 ระบุปัญหำ

สร้ำงทำงเลือกและ

เลือกวิธีแก้ปัญหำ

12.1.2 กระตือรือร้น

ในกำรร่วมกิจกรรม

ต้ังแต่ต้นจนจบ

12.2.1 ค้นหำค ำตอบ

ของข้อสงสัยต่ำงๆ 

โดยใช้วิธีกำรท่ี

หลำกหลำยด้วยตนเอง

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)

ด้ำนร่ำงกำย
2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดำษ

ตำมแนวเส้นโค้งได้

2.2.2 เขียนรูปสำมเหล่ียมตำม

แบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน
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5.2.2 ช่วยเหลือ

และแบ่งปันผู้อ่ืน

ได้ด้วยตนเอง

5.4.1 ท ำงำนท่ี

ได้รับมอบหมำย

จนส ำเร็จด้วย

ตนเอง

6.3.1 ใช้ส่ิงของ

เคร่ืองใช้อย่ำง

ประหยัดและ

พอเพียงด้วย

ตนเอง

7.1.2 ท้ิงขยะได้

ถูกท่ี

8.2.1 เล่นหรือ

ท ำงำนร่วมมือกับ

เพ่ือนอย่ำงมี

เป้ำหมำย

9.2.2 เขียนช่ือ

ของตนเอง

ตำมแบบ

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ
4.1.1 สนใจ 

มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำนงำน

ศิลปะ

11.1.1 สร้ำงผลงำน

ศิลปะเพ่ือส่ือสำร

ควำมคิด ควำมรู้สึก

ของตนเอง โดยมีกำร

ดัดแปลงแปลกใหม่

จำกเดิมและมี

รำยละเอียดเพ่ิมข้ึน

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
3.2.2 แสดงควำม

พอใจในผลงำนและ

ควำมสำมำรถของ

ตนเองและผู้อ่ืน
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ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบันทึกผล 5)

ด้ำนสติปัญญำ
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้

เข้ำท่ีอย่ำงเรียบร้อย

ด้วยตนเอง

8.1.1 เล่นและท ำ

กิจกรรมร่วมกับเด็ก

ท่ีแตกต่ำงไปจำกตน

9.1.2 เล่ำเป็นเร่ืองรำว

ต่อเน่ืองได้

9.2.1 อ่ำนภำพ 

สัญลักษณ์ ค ำ ด้วย

กำรช้ีหรือกวำดตำ

มองจุดเร่ิมต้นและ

จุดจบของข้อควำม

ด้ำนร่ำงกำย

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)

1.3.1 เล่น ท ำกิจกรรม

และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำง

ปลอดภัย

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอยหลัง

เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง

กำงแขน

2.1.2 กระโดดขำเดียว

ไปข้ำงหน้ำได้อย่ำง

ต่อเน่ืองโดยไม่เสีย

กำรทรงตัว

ด้ำนสังคม
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ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ (แบบบันทึกผล 7)

ด้ำนสติปัญญำ
10.1.4 เรียงล ำดับส่ิงของ

และเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 

5 ล ำดับ

2.1.4 รับลูกบอลท่ีกระดอน

ข้ึนจำกพ้ืนได้

5.3.1 แสดงสีหน้ำและ

ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อ่ืน

อย่ำงสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบ

ควำมแตกต่ำง และควำม

เหมือนของส่ิงต่ำงๆ โดยใช้

ลักษณะท่ีสังเกตพบ 2 ลักษณะ

ข้ึนไป

10.1.3 จ ำแนกและจัดกลุ่ม

ส่ิงต่ำงๆ โดยใช้ต้ังแต่ 

2 ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)

2.1.3 ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำง

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว

ด้ำนร่ำงกำย
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แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา.............................................. เขต  ...........  

ขอรับรองความถูกตองและการไดมาของขอมูลทุกประการ 

      

 

 

            ลงชื่อ ...............................................................   

(....................................................................) 

          ตำแหนง ………...................................................... 

          วันท่ี    ..................../...................../..................... 

          โทรศัพท ………...................................................... 

          อีเมล ………........................................................... 
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รายช่ือคณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. นายกวินทรเกียรต ิ นนธพละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผูอำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

2.  นางกันยา  แสนวงษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

3.  นางสาวกอบกุล  สุกขะ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

4.  นางสาวกมลชนก  ผานสำแดง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

5.  นางสาวนันทพร  ณ พัทลุง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

6.  นางสาวกัญญาวีร  โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 

คณะทำงานยกราง 
1.  นางวาทิน ี ธีระตระกูล                                   ขาราชการบำนาญ  

2.  นางรุงรวี  กนกวิบูลยศรี ขาราชการบำนาญ   

3.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ขาราชการบำนาญ  

4.  นายอารมณ  วงศบัณฑิต ขาราชการบำนาญ  

5.  ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร ขาราชการบำนาญ  

6.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยธุยา      ขาราชการบำนาญ  

7.  นางสาวแนงนอย  แจงศิริกุล ขาราชการบำนาญ  

8.  นางสาวดารารัตน  อุทัยพยัคฆ                   ขาราชการบำนาญ  

9.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ขาราชการบำนาญ  

10.  นางจุฬาลักษณ  พงษสังข  ขาราชการบำนาญ  

11.  นางนิทรา  ชอสูงเนิน   ขาราชการบำนาญ  

12.  นางสาวสุวรรณีย  ศิริสมฤทัย     ขาราชการบำนาญ  

13.  ผศ.ปนัฐษรณ  จารุชัยนิวัฒน คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.  รศ.อรพรรณ  บุตรกตัญู คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15.  ผศ.สุทธาภา  โชติประดิษฐ คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยบูรพา 

16.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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17.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 

18.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 

19.  นายสมบัติ  เนตรสวาง                ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 

20.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 

21.  นางหริณญา  รุงแจง                       ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรขัีนธ เขต 1 

22.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 

23.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 

24.  นางสาวผกายรัตน  บริรักษศุภกร       ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด 

25.  นางสุนิทรา  พรมมล  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม เขต 1 

26.  นางปฤษณา  ดำรงคชีพ                          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 

27.  นายบรรพต  ขันคำ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 

28.  นางนฤมล  จันทรฉาย  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  สพป.พิษณุโลก เขต 2 

29.  นายประชนั  แสนใจ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.แมฮองสอน เขต 2 

30.  นางดวงทิพย  เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

31.  นางสาวประภานชิ  เพียรไพฑูรย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

32.  นางสาวชุตินันท  จันทรเสนานนท ศึกษานิเทศกชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  

33.  นางสุพร  โขขัด ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง  สพป.ตรัง เขต 1 

34.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครู โรงเรียนบานทุงมะขามเฒา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

คณะทำงานบรรณาธิการกิจ 
1.  นางวาทิน ี ธีระตระกูล                                   ขาราชการบำนาญ  

2.  นางรุงรวี  กนกวิบูลยศรี ขาราชการบำนาญ   

3.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ขาราชการบำนาญ  

4.  นายอารมณ  วงศบัณฑิต ขาราชการบำนาญ  

5.  ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร ขาราชการบำนาญ  

6.  นางสาวดารารัตน  อุทัยพยัคฆ                   ขาราชการบำนาญ  

7.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ขาราชการบำนาญ  

8.  นางจุฬาลักษณ  พงษสังข  ขาราชการบำนาญ  

9.  นางนิทรา  ชอสูงเนิน   ขาราชการบำนาญ  

10.  นางสาวสุวรรณีย  ศิริสมฤทัย     ขาราชการบำนาญ  
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11.  ผศ.ปนัฐษรณ  จารุชัยนิวัฒน คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.  รศ.อรพรรณ  บุตรกตัญู คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

14.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 

15.  นายสมบัติ  เนตรสวาง                ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 

16.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 

17.  นางหริณญา  รุงแจง                       ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรขัีนธ เขต 1 

18.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 

19.  นางเพ็ญศรี  ประเทียบอินทร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 

20.  นางสุนิทรา  พรมมล  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม เขต 1 

21.  นางปฤษณา  ดำรงคชีพ                          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 

22.  นายบรรพต  ขันคำ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  สพป.เชียงราย เขต 1 

23.  นางนฤมล  จันทรฉาย  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  สพป.พิษณุโลก เขต 2 

24.  นายประชนั  แสนใจ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.แมฮองสอน เขต 2 

25.  นางดวงทิพย  เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

26.  นางสาวประภานชิ  เพียรไพฑูรย ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

27.  นางสุพร  โขขัด ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง  สพป.ตรัง เขต 1 

28.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ครู โรงเรียนบานทุงมะขามเฒา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
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คูมือบันทึกขอมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563  

 

 

รายช่ือโรงเรียนทดลองใชเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการฯ ปการศึกษา 2563 

 

1.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 

2.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 

3.  โรงเรียนบานโคกยามู สพป.นราธิวาส เขต 2 

4.  โรงเรียนศรีเนหรู สพป.เชียงใหม เขต 1 

5.  โรงเรียนบานทุงแต สพป.พะเยา เขต 2 

6.  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 

7.  โรงเรียนบานโปงปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 

8.  โรงเรียนบานคะปวง สพป.แมฮองสอน เขต 2 

9.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

10.  โรงเรียนอนุบาลตรงั สพป.ตรัง เขต 1 

11.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานีเขต 1 
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