
                                                            เอกสารหมายเลข     2         

                                                         (สำหรับครูผู้สอน) 

 

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ ์
สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  

 
 

คำชี้แจง 
 
ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์นี้ใช้เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมประจำวันและ
กิจวัตรประจำวันของนักเรียนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการซึ่งจะดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาชุดกิจกรรมทั้ง 7 ชุด ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และประสานงานเพ่ือเตรียมสื่ออุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า 
2. ปรับตารางการจัดประสบการณ์ประจำวันของโรงเรียน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ประเมินโรงเรียนละ 2 วัน 
3. กำหนดวันดำเนินการประเมินพัฒนาการ ซึ ่งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน 

ประกอบด้วย ครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรม จำนวน 1 คน และคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอน
ปฐมวัย) จำนวน 2 คนมีหน้าที่ร่วมประเมินพัฒนาการ  

4. ครูประจำชั ้นเตรียมกิจกรรมและสื ่อตามที ่ระบุในรายการสื ่อ/อุปกรณ์ ของแต่ละ                          
ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ หรือคณะกรรมการประเมินเป็นผู้จัดเตรียมให้ในวันประเมินได้ 

5. ครูประจำชั้นอาจมอบหมายบุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
อาจให้ครูพลศึกษาเตรียมสนามและจัดกิจกรรม 

6. การประเมินพัฒนาการให้จัดตามตารางกิจกรรมประจำวันปกติในห้องเรียนของแต่ละ
โรงเรียนเท่านั้น จะไม่แยกหรือนำเด็กมายุบรวมกลุ่มเพื่อประเมินและไม่ให้แยกเด็กกลุ่มตัวอย่างมาทำการ
ประเมินเป็นการเฉพาะ หรือรวมกลุ่มเด็กตัวอย่างมาทำการประเมินที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

7. ครูประจำชั้นจะได้รับแบบบันทึกผลการประเมิน ประกอบด้วย รายการสภาพที่พึงประสงค์
และเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ดำเนินการประเมิน ดังนั้น ครูประจำชั้นจะมีส่วนร่วมในการให้รายละเอียดของ
พฤติกรรมและความสามารถของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างบางสภาพที่พึงประสงค์ท่ีเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องของนักเรียน  

ทั้งนี้ ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2565 มีผลต่อการใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย                     
ข้อมูลต่าง ๆ จะนำเสนอในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่มีผลกระทบต่อ               
ครูประจำชั้นหรือคณะกรรมการประเมินแต่อย่างใด ดังนั้น จึงควรดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนอย่างแท้จริง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชุดที่ 1  การปฏิบตัิกิจวัตรประจำวัน 
 

 กิจวัตรประจำวัน เป็นกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติในโรงเรียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมหลัก                   
6 กิจกรรม  เป็นการพัฒนาให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอน
หลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม
เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน  ดังนั้น ในการประเมิน
พัฒนาการของเด็กครั้งนี้ จึงได้นำผลการสังเกตพฤติกรรมเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของ
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
 1.1  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
  1.1.1  น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

 1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี  
  1.2.1  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 
  1.2.2  ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง  
       1.2.3  นอนพักผ่อนเป็นเวลา 

 2. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
5.1  ซื่อสัตย์สุจริต  

5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง 
     5.2  มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
     5.2.1  แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 

     5.3  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
     5.3.1  แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์  

3. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
 6.1  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
     6.1.1  แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.1.2  รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
6.1.3  ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

 6.2 มีวินัยในตนเอง 

6.2.2  เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

               6.3  ประหยัดและพอเพียง 
6.3.1  ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง  



2 
 

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 

 

7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         7.1.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง  

7.1.2  ทิ้งขยะได้ถูกท่ี  

7.2  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

7.2.1  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 

7.2.2  กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 

7.2.3  ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย 
8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 8.2.2  ยิ้ม ทักทาย และพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุน้เคยไดเ้หมาะกับสถานการณ์ 
8.3  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
         8.3.3  ประนีประนอมแก้ไขโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 
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ขอบขา่ย/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรมที่เด็กต้องปฏิบัติจรงิในชีวิตประจำวัน 
 

 ตารางการสังเกตการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
เวลา กิจกรรม พฤติกรรมที่ประเมิน แบบบันทึก 

07.30 - 08.30 น. - รับเด็ก ทักทาย  
สนทนาพูดคุยกับเด็ก 

5.2.1* แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ 

แบบบันทึกผล 1/2  
 
แบบบันทึกผล 1/2 

  ตามกาลเทศะ 
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย และพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะกับ
สถานการณ์ 

 
แบบบันทึกผล 1/2 

08.30 - 08.45 น. - เข้าแถว เคารพธงชาติ 6.2.2 เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 
7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย 

แบบบันทึกผล 1/2 
 
แบบบันทึกผล 1/2 

10.30 - 10.40 น. - พักรับประทานอาหารว่าง
หรืออาหารเสริม  

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 

แบบบันทึกผล 1/2 

  6.2.2 เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้                   
ด้วยตนเอง 

แบบบันทึกผล 1/2 

  7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกที่ แบบบันทึกผล 1/2 
  7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ แบบบันทึกผล 1/2 

  ตามกาลเทศะ  
  7.2.2 กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ                  

ด้วยตนเอง 
แบบบันทึกผล 1/2 

11.40 - 12.30 น. - พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื่มน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 
1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 
5.3.1* แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

แบบบันทึกผล 1/1 
 
แบบบันทึกผล 1/1 
 
แบบบันทึกผล 1/2 

  6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
อย่างถูกวิธี 

แบบบันทึกผล 1/2 
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เวลา กิจกรรม พฤติกรรมที่ประเมิน แบบบันทึก 
6.2.2 เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้                  
ด้วยตนเอง 
7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
7.2.2 กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ 
       ดว้ยตนเอง 
8.3.3* ประนีประนอมแก้ไขโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 

แบบบันทึกผล 1/2 
 
แบบบันทึกผล 1/2 
แบบบันทึกผล 1/2 
 
แบบบันทึกผล 1/2 
 

12.30 - 14.30 น. - นอนพักกลางวัน 1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลา แบบบันทึกผล 1/1 
 (แปรงฟัน ล้างหน้า ทาแป้ง)       6.1.1  แต่งตัวดว้ยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 

6.1.3 ใช้และทำความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงด้วยตนเอง 
7.1.1* ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
 

แบบบันทึกผล 1/2 
แบบบันทึกผล 1/2 
 

 แบบบันทึกผล 1/2 
 
แบบบันทึกผล 1/2 
 

หมายเหตุ (*) คือ สังเกตพฤติกรรมตลอดช่วงเวลาของประเมินพัฒนาการ หากไม่พบพฤติกรรมหรือเกิดพฤติกรรม
ไม่ชัดเจนให้สัมภาษณ์เด็กและครูประจำชั้น 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมิน 
 1. การประเมินน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ให้เก็บข้อมูล ณ วันที่ดำเนินการประเมินและ 
กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงตามท่ีวัดได้ลงในแบบบันทึกผล 1/1 
 2. การประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในช่วงเวลาจริงของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  
โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่เด็กปฏิบัติจริงและการแสดงออกตามธรรมชาติของเด็ก บางพฤติกรรมอาจต้อง
สัมภาษณ์ครูประจำชั้น 
 3. การประเมินพฤติกรรม ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง ให้สังเกตการใช้
ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธี เช่น ราดน้ำโถส้วมหลังการขับถ่าย  การทำความสะอาดร่างกายของตนเอง   
โดยดำเนินการประเมินตามสภาพจริงคือ สังเกตในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หรือสัมภาษณ์เด็กหากได้
ข้อมูลไม่เพียงพอให้สัมภาษณ์จากครูประจำชั้น 
 4. กรณีที่พฤติกรรมบางรายการมีการประเมินหลายช่วงเวลา เช่น ทิ้งขยะได้ถูกที่ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ประเมินสังเกตเด็กจนเห็นว่าปรากฏ
พฤติกรรมนั้น ๆ ชัดเจนตามระดับคุณภาพแล้วจึงบันทึกผล 
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 5. การประเมินการปฏิบัติตนของเด็กในขณะที่อยู่โรงเรียน ในพฤติกรรมแสดงความรักเพ่ือนและ 
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้ อ่ืนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง  
ให้สังเกตพฤติกรรมตลอดช่วงเวลาของประเมินพัฒนาการ หากไม่พบพฤติกรรมหรือเกิดพฤติกรรมไม่ชัดเจน 
ให้ใช้การสัมภาษณ์เดก็และครปูระจำชั้น 
 6. การประเมินพฤติกรรม ประนีประนอมแก้ไขโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง หากไม่พบ
สถานการณ์ที่เด็กใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวัน เช่น การแย่งสิ่งของ การทะเลาะกัน 
หรอืแย่งของเล่น นั่นหมายถึงเด็กเกิดพฤติกรรมนี้อย่างยั่งยืนแล้ว 

แบบบันทึก 
 1. แบบบันทึกผล 1/1 
 2. แบบบันทึกผล 1/2 

ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินพฤติกรรมเด็กตามกิจกรรมที่ระบุในกิจวัตรประจำวันชุดนี้  ใช้ช่วงเวลาตลอดวัน 
ของการประเมินทั้งวัน ทั้งนี้ให้ยึดกิจกรรมและพฤติกรรมที่ประเมินตามที่กำหนดไว้ในตารางบันทึกช่วงเวลา 
ที่สังเกตพบ 
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ชุดที่ 2  กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ 

ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลงบรรเลง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ มาประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน และการเคลื่อนไหวเป็นผู้นำ ผู้ตาม เพ่ือส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสุข สนุกสนาน 
ฝึกการฟังคำสั่งและข้อตกลง การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมิน ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
    3.1  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.1  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

      4.1  สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

4.1.2  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี   

4.1.3  สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 

2. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 

8.3  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

8.3.2  ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3.  เพื่อประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 

    11.2  แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

11.2.1  เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและ

แปลกใหม่ 

ขอบข่าย/ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

          วันที่ 1  
1. การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
2. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

          วันที่ 2  
1. การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
2. การเคลื่อนไหวเป็นผู้นำ ผู้ตาม         
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แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (วนัที่ 1) 
กิจกรรมและขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวพ้ืนฐานโดยเด็กหาพ้ืนที่ให้กับตนเอง 
2. ครูให้เด็กฟังสัญญาณเคาะจังหวะช้า-เร็ว  
ในการเคลื่อนไหวพื้นฐาน โดยไม่ชนกัน ดังนี้ 
      2.1 ครูเคาะจังหวะช้า ให้เด็ก ๆ เคลื่อนไหวตามจังหวะช้า 
      2.2 ครูเคาะจังหวะเร็ว ให้เด็ก ๆ เคลื่อนไหวตามจังหวะเร็ว 
      2.3 เมื่อได้ยินสัญญาณเคาะจังหวะ 2 ครั้งติดกัน ให้เด็ก
หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
      2.4 เด็กเคลื่อนไหวอยู่กับทีอ่ย่างอิสระ 
ตามจังหวะ เคาะช้า-เร็ว  
      2.5 เด็กเคลื่อนไหวเคลื่อนทีไ่ปรอบ ๆ บริเวณ อย่างอิสระ
ตามจังหวะ ช้า - เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
1. ครเูปิดเพลงบรรเลงที่มีท่วงทำนองช้า-เร็ว โดยเด็กแต่ละคนคิด
ท่าทางการเคลื่อนไหว 
2. เด็กเคลื่อนไหวท่าทางตามจินตนาการอย่างอิสระและ
สร้างสรรคต์ามท่วงทำนองของเพลง 
3. ครูเปิดเพลงบรรเลงอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้เด็กเกิด
จินตนาการ ครูเปิดเพลงบรรเลงประมาณ 3-5 นาที กรณีท่ีเด็ก
ไมเ่กิดพฤติกรรมให้ครูเปิดซ้ำ 2-3 ครั้ง 
4. เด็กผอ่นคลายกล้ามเนื้อ โดยการนั่งเหยียดขา/นอน  
ในท่าสบาย                   

 
3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตร ี
 
 
4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี   
11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ 
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แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (วนัที่ 2)  

กิจกรรมและขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
1. ให้เด็กเคลื่อนไหวพ้ืนฐานโดยเด็กหาพ้ืนที่ให้กับตนเอง 
2. ครูใหเ้ด็กฟังสัญญาณเคาะจังหวะช้า-เร็ว ในการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน โดยไม่ชนกัน ดังนี ้
      2.1 ครูเคาะจังหวะช้า ให้เด็ก ๆเคลื่อนไหวตามจังหวะช้า 
      2.2 ครูเคาะจังหวะเร็ว ให้เด็ก ๆเคลื่อนไหวตามจังหวะเร็ว 
      2.3 เมื่อได้ยินสัญญาณเคาะจังหวะ 2 ครั้งติดกัน ให้เด็ก
หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
      2.4 เด็กเคลื่อนไหวอยู่กับที่อย่างอิสระตามจังหวะเคาะ 
ช้า-เร็ว  
      2.5 เด็กเคลื่อนไหวเคลื่อนทีไ่ปรอบๆ บริเวณ อย่างอิสระ
ตามจังหวะ ช้า-เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุด
เคลื่อนไหวในท่านั้นทันที   
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นผู้นำ ผู้ตาม  
3. ครแูจกริบบิ้นผ้าคละสี (โดยให้เด็กกลุ่มเป้าหมาย 6 คน  
มีริบบิ้นสีเดียวกัน)  
4. ครูเปิดเพลงบรรเลงให้เด็ก ๆ เคลื่อนไหวท่าทางพร้อมกับ
ริบบิ้นผ้าอย่างอิสระตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยคิด
ท่าทางอย่างหลากหลายมีระดับ ทิศทาง ตามท่วงทำนองของ
เพลง เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้เด็กหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น
ทันทีและปฏิบัติตาม ดังนี้ 
      4.1 จับคู่เพ่ือนที่มีริบบิ้นสีเหมือนกัน (ปฏิบัติตามข้อ 2.2 ซ้ำ
และเปลี่ยนคำสั่ง) 
      4.2 จับคู่เพ่ือนที่มีริบบิ้นสีต่างกัน (ปฏิบัติตามข้อ 2.2 ซ้ำ
และเปลี่ยนคำสั่ง) 
      4.3 จับกลุ่มริบบิ้นสีเหมือนกัน (กลุ่มละ 6 คน) 
5. เมื่อเด็กจับกลุ่มริบบิ้นสีเหมือนกัน เด็กแต่ละกลุ่มอาสาสมัคร 
ผลัดกันเป็นผู้นำ-ผู้ตามเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเสียงเพลง
บรรเลง ไปรอบ ๆ บริเวณ เด็กท่ีเหลือของแตล่ะกลุ่ม ทำท่าทาง
ตามผู้นำของกลุม่ตน 
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กิจกรรมและขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 
6. เมื่อได้ยินสัญญาณให้จังหวะ (กลอง/กรับ/ฉิ่ง ฯลฯ) ดังขึ้น  
1 ครั้ง ให้เปลี่ยนผู้นำคนใหม ่ทำท่าทางอิสระตามท่วงทำนอง
เพลงบรรเลง โดยคิดท่าทางไม่ซ้ำกับผู้นำคนเดิม  
7. ครูเปิดเพลงบรรเลงอย่างต่อเนื่องให้เด็กทุกกลุม่ทำท่าทาง 
เป็นผู้นำครบหมดทุกคน (เพลงบรรเลงที่เปิดต้องมีท่วงทำนอง 
ความยาวของเพลงมีความต่อเนื่องกัน)  
8. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยการนั่งเหยียดขา/นอน  
ในท่าสบาย  

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 

1. เครื่องเคาะจังหวะชนิดใดชนิดหนึ่ง (กลอง/กรับ/ฉิ่ง ฯลฯ) 
2. เพลงบรรเลงที่มีท่วงทำนองช้า-เร็ว ความยาวของเพลงมีความต่อเนื่องกัน ประมาณ 5 – 7 นาที 
3. ริบบิ้นผ้าสีต่าง ๆ ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร  
4. เครื่องเล่นเพลง (ฯลฯ) 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
1. ผู้ประเมินควรศึกษาการทำกิจกรรมให้เข้าใจก่อนการประเมินกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จะทำให้

การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
2. ใช้เพลงบรรเลงที่มีจังหวะหรือท่วงทำนองของเสียงเพลง ช้า-เร็ว ที่มีความยาวของเพลงต่อเนื่อง

ประมาณ 5 – 7 นาที  
3. ให้เวลาเด็กในการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงบรรเลง จนครูสังเกตเห็นพฤติกรรมที่จะประเมิน

ครบทุกคน 
4. กรณีไม่มีริบบิ้นผ้า ครูสามารถใช้วัสดุอ่ืน เช่น กระดาษ  เชือกฟาง หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะกับการจัดกิจกรรม 
5. ให้อิสระเด็กในการออกแบบการใช้พ้ืนที่ในการเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามของแต่ละกลุ่ม เด็กอาจยืน

เป็นวงกลม เป็นแถว หรือ ยืนกระจายระยะห่างกัน  
6. ควรใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ ของแต่ละกลุ่ม เพื่อการสังเกตพฤติกรรม

การประเมินเด็กได้ครบทั้งกลุ่ม 

แบบบันทึก 
 แบบบันทึกผล 2 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 ประมาณ  20  นาที  
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ชุดที่ 3 กิจกรรมเสรมิประสบการณ ์
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีทักษะการฟัง   
การพูด การอ่าน การสังเกต การคิดแก้ปัญหา และการใช้เหตุผล โดยการฝึกปฏิบัติร่วมกันและการทำงาน   
เป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ สำหรับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
   3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
         3.2.1  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
2. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  
   9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

9.1.1  ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
  10.1  มีความสามารถในการคิดรวบยอด  

10.1.1  บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ   

จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
10.1.2  จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ 

ที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป 
  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

10.2.1  อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง 
10.2.2  คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

             10.3  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
10.3.1  ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
10.3.2  ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

             12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
12.1.2  กระตอืรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแตต่้นจนจบ 

             12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
12.2.1  ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
12.2.2  ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ 

ขอบข่าย/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 วันที่ 1  – การสกัดสีจากใบไม้ 

– การสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของใบไม้  
วันที่ 2  – การออกแบบสร้างอุปกรณ์ขนย้ายไข่ไดโนเสาร์ 
          – การฟังและสนทนาเรื่องประกอบภาพ “ไดโนเสาร์ขนย้ายไข่” 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วันที่ 1) 
ขั้นตอน พฤตกิรรมที่ประเมิน 

1. เด็กเลือกใบไม้ คนละ 1 ใบ สังเกตและบอกสี ลักษณะ
รูปร่าง กลิ่น พ้ืนผิวของใบไม้ โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

- ใบไม้ที่เด็ก ๆ เลือก มีลักษณะอย่างไร  
2. เด็กจับคู่ใบไม้ของตนเองกับใบไม้ของเพ่ือน บอกรายละเอียด
ของใบไม้ที่พบ ครูใช้คำถาม 

- ใบไม้ของเด็ก ๆ และเพ่ือนมีรายละเอียดอะไรบ้าง 
3. เด็กเปรียบเทียบใบไม้ของตนเองกับเพื่อนว่ามีลักษณะ
ใดบ้างท่ีเหมือนกันและมีลักษณะใดบ้างที่แตกต่างกัน 
4. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 6 คน (โดยให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ 
กลุ่มเดียวกัน) นำภาชนะใส่ใบไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีสีหลากหลาย
มาให้เด็กสังเกตและใช้คำถาม ดังนี้ 

- ใบไม้ที่ครูนำมามีสีอะไรบ้าง 
- เด็ก ๆ จะนำสีออกจากใบไม้ได้หรือไม่ 
- เด็ก ๆ คิดว่า (คาดคะเน) สีที่ออกจากใบไม้จะมีสี

เหมือนกับใบไม้ที่มองเห็นหรือไม่ 
- ถ้าต้องการได้สีจากใบไม้เด็ก ๆ คิดว่าจะทำอย่างไร  

5. เด็กเลือกอุปกรณ์เพ่ือช่วยนำสีออกจากใบไม้ แล้วนำใบไม้
วางบนกระดาษ  
6. เด็กเลือกวิธีนำสีออกจากใบไม้และลงมือปฏิบัติ สังเกตสี
และสิ่งที่เกิดข้ึนกับใบไม้ โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

- ก่อนที่เด็ก ๆ จะนำสีออกมา ใบไม้มีสีอะไร 
- หลังจากท่ีนำสีออกมาแล้ว ใบไม้มีสีอะไร 
- ใบไม้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

7. เด็กอธิบายสิ่งที่สังเกตขณะนำสีออกจากใบไม้ว่ามีอะไร
เกิดข้ึนบ้าง เพราะเหตุใด  
 
8. เด็ก ๆ เก็บของเข้าที่และทำความสะอาดบริเวณท่ีทำ
กิจกรรม 

10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ  
การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
 
 
 
10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป 
 
 
 
 
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและ 
มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ  
การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วันที่ 2) 
ขั้นตอน พฤตกิรรมที่ประเมิน 

1. ครูนำภาพไดโนเสาร์ขนย้ายไข่ให้เด็กสังเกตและถาม
คำถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้ 
   - เด็ก ๆ คิดว่าภาพนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
   - เด็ก ๆ มีคำถามอะไรบ้างที่ต้องการหาคำตอบ 
จากภาพ 
2. ครูเล่าเรื่อง “ไดโนเสาร์ขนย้ายไข่”จากภาพและ
สนทนาเก่ียวกับเรื่องที่เล่า 
   - จากเรื่องที่เล่าเกิดอะไรขึ้นกับไดโนเสาร์ 
   - เพราะเหตุใดน้ำจึงท่วม 
   - เด็ก ๆ จะหาวิธีช่วยไดโนเสาร์ขนย้ายไข่ได้อย่างไร 
3. ครูกำหนดสถานการณ ์“ถ้าเด็ก ๆ เป็นไดโนเสาร์ 
คิดว่าจะใช้อะไรในการสร้างอุปกรณ์เพ่ือช่วยขนย้ายไข่
ทั้งหมดจึงจะปลอดภัย”  
4. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 6 คน (โดยให้กลุ่มเป้าหมาย 
อยู่กลุ่มเดียวกัน) ร่วมกันหาวิธีการสร้างอุปกรณ์ขนย้าย
ไข่ไดโนเสาร์ให้ปลอดภัย ดังนี้ 
    4.1 สำรวจและเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ที่
สามารถนำมาสร้างอุปกรณ์ขนย้ายไข่ไดโนเสาร์ได้ 
อย่างปลอดภัย  
    4.2 ร่วมกันออกแบบและสร้างอุปกรณ์ในการขนย้าย
ไข่ได้โนเสาร์  
5. เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอผลงานโดยเด็กและครู
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนย้ายไข่ไดโนเสาร์  
ด้วยคำถามดังนี้   

- อุปกรณท์ี่สร้างสามารถขนย้ายไข่ได้หรือไม่ อย่างไร 
เพราะอะไร 
  

12.2.2 ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” 
“อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ 
 
 
9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบ 
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 
10.3.2 ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 
 
10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และยอมรับผลที่
เกิดข้ึน 
 
12.2.1 ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
 
 
 
3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตามสถานการณ์ 
 
10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง 
12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 
ต้นจนจบ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
    วันที่ 1 
 1. ใบไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน  

2. ภาชนะสำหรับใส่ใบไม้ 
3. กระดาษขาวขนาด A4 
4. อุปกรณส์ำหรับสกัดสี เช่น ไม้บล็อก ไม้นวดแป้ง ครกไม้ เป็นต้น 
5. ผ้าเช็ดมือ 
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     วันที ่2  
1. ภาพประกอบเรื่องไดโนเสาร์ขนย้ายไข่ 
2. วัสดุทำอุปกรณ์ไดโนเสาร์ขนย้ายไข ่เช่น ใบไม ้กิ่งไม้ ดินเหนยีว ดินน้ำมัน เชือก เทปใส หลอดดูด เป็นต้น 
3. ไข่ไดโนเสาร์ (อาจทำจากดินน้ำมันหรือแป้งโด) จำนวน 1 ฟอง  
4. กระดาษ A4 และดินสอ  

 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

1. ครเูตรียมใบไม้ที่มีลักษณะ เส้นใบ สี ขนาด รูปร่าง แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
2. ใบไม้ที่ใช้มีลักษณะใบนุ่ม ไม่เหนียว ไม่แข็ง หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบตำลึง ใบบัวบก ใบกาบ

หอยแครง ใบหัวใจสีม่วง ใบเตย ใบดอกบานเย็น ใบฤาษีผสม ผักโขม ผักปัง เป็นต้น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำ
สีออกจากใบไม้ควรเป็นอุปกรณ์ท่ีหาได้ในห้องเรียนและไม่เป็นอันตราย 

3. วิธีการสกัดสีออกจากใบไม้ เด็กสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น ขยี้แล้วติดมือเพราะใบไม้ช้ำ ใบที่
เป็นแผ่นกลายเป็นก้อนกลมได้ มีกลิ่นฉุนมากขึ้นกว่าเดิม ใบไม้สีเขียวเอาสีออกมามีสีเข้มกว่าเดิม ใบไม้
กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ เหลือแต่ก้านใบ 

4. การทำอุปกรณ์ไดโนเสาร์ขนย้ายไข่ ควรเตรียมใบไม้ที่มีขนาดใหญ่ และปั้นไข่ไดโนเสาร์ที่มีขนาด
ใหญ่ จำนวน 1 ฟอง 
          5. ครูศึกษารายละเอียดชุดกิจกรรมที่ 3 ให้ชัดเจนและจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนวันทำการประเมิน 
 
แบบบันทึก 
    แบบบันทึกผล 3 
 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
    ประมาณ  45  นาที 
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เรื่องราวประกอบภาพไดโนเสาร์ขนย้ายไข่ 
ณ ป่าแห่งหนึ่ง ต้นไม้ถูกตัดโค่นเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งฝนตกหนัก น้ำท่วม เจ้าไดโนเสาร์ซึ่งออกไข่

อยู่ริมน้ำ ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลัวว่าไข่ของตนจะได้รับอันตราย ต้องคิดหาวิธีขนย้ายไข่ไปไว้ในที่
ปลอดภัย จึงมองไปรอบตัว ๆ ก็มีแต่ก้อนหิน กิ่งไม้แห้ง ใบไม้ ดอกไม้ เถาวัลย์ คิดได้ดังนั้นไดโนเสาร์จึงตัดสินใจ
จะทำอุปกรณ์ขนย้ายไข่ไปไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน 

 

ภาพประกอบเรื่องไดโนเสารข์นย้ายไข่ 
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ชุดที่ 4  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ที ่มุ ่งพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้
เกี่ยวกับความงาม และส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ตามความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การปั้น ฯลฯ สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

2.2  ใช้มือ - ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
 2.2.1  ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
 2.2.2  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

2.2.3  ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร ได้ 

2. เพื่อประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น 
 4.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

4.1.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
 5.4  มีความรับผิดชอบ 

      5.4.1  ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง   
3. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 

  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
               8.2.1  เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย  

4. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
9.2   อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

9.2.2  เขียนชื่อของตนเองตามแบบ  
11.1  ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
        11.1.1  สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง

แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
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ขอบข่าย/ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
 วันที่  1   การสร้างผลงานศิลปะ  (กิจกรรมกลุ่ม)  
 วันที่  2   การสร้างผลงานศิลปะ  (กิจกรรมเดี่ยว)  
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แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ วันที่ 1 (กิจกรรมกลุ่ม) 

ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 
1. ครูจัดเตรียมพ้ืนที ่วัสดุอุปกรณ์ สำหรับให้เด็กใช้สร้างผลงานศิลปะ

ของกลุ่ม 
2. ครจูัดกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 6 คน โดยจัดให้เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

อยู่กลุ่มเดียวกัน 
  3. ครูอธิบายข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 ครูให้เด็กสำรวจ วัสดุ อุปกรณ ์ที่ใช้สร้างผลงานศิลปะ  
        3.2 ครูอธิบายวิธีการตัดภาพเส้นโค้งใบไม้ โดยให้เด็กตัด
กระดาษตามเส้นขอบรูปภาพใบไม้คนละ 1 ใบ  
        3.3 ครูให้เด็กร่วมกันคิดวางแผนสร้างงาน โดยเด็กช่วยกันคิด
สร้างชิ้นงาน การใช้วัสดุ และวิธีการ  
 4. เด็กปฏิบัติกิจกรรม 

4.1 เด็กสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน  
        4.2 ครูแจกภาพสื่อต้นแบบ คนละ 1 แผ่น ให้เด็กตัดภาพเส้น
โค้งใบไม้ ตามเส้นขอบรูปภาพใบไม้คนละ 1 ใบ ครูสังเกตการใช้
กรรไกรขณะเด็กตัดกระดาษ  
        4.3 เด็กร่วมกันวางแผนสร้างงานศิลปะของกลุ่ม โดยให้เด็ก  
แต่ละคนใช้ภาพเส้นโค้งใบไม้ที่ตัดเรียบร้อยแล้ว มาสร้างผลงาน 
ทางศิลปะร่วมกัน  
        4.4 เด็กร่วมกันสร้างผลงานศิลปะของกลุ่มตามที่ได้วางแผน
ออกแบบไว้  
5. เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เข้าที่ให้เรียบร้อย 
6. เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานโดยเด็กบอกชื่อผลงาน การใช้วัสดุ 
วิธีการสร้าง ร่วมชื่นชมผลงานของกลุ่มตนเองและเพ่ือน เมื่อนำเสนอ
ครบทุกกลุ่มแล้ว ครูรวบรวมผลงานของเด็กไปจัดแสดงตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 
 
8.2.1 เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย  
 
4.1.1 สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
 
3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น 
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แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ วันที่ 2 (กิจกรรมเดี่ยว) 

ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 
1. ครูจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้พร้อมและ
เพียงพอกับเด็ก โดยกำหนดให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม 
ตามลำดับ ดังนี้ 

1.1 การร้อยวัสดุ ครูเตรียมลูกปัด ขนาด 0.25 เซนติเมตรและ
เส้นเชือกพลาสติก ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร  

1.2 การเขียนรูปสามเหลี่ยม (ต่อเติมตามจินตนาการ) ภาพ
ต้นแบบรูปสามเหลี่ยมจากสื่อต้นแบบ ดินสอดำ และวัสดุตกแต่ง เช่น 
สีไม้ สีเทียน กระดาษสี เศษไหมพรม วัสดุธรรมชาติ ฯลฯ 
2. ครอูธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 

2.1 การร้อยวัสดุ 
         1) เด็กใช้เส้นเชือกพลาสติกร้อยวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.25 เซนติเมตร 
         2) เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย    
         3) เด็กนำผลงานการร้อยวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.25 เซนติเมตร จัดแสดงตามความเหมาะสม 

2.2 การเขียนรูปสามเหลี่ยม (ต่อเติมตามจินตนาการ) 
1) เด็กสังเกตภาพต้นแบบรูปสามเหลี่ยมจากสื่อต้นแบบ และ

ใช้ดินสอดำเขียนรูปตามแบบลงในกระดาษ A4  
2) เด็กนำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีครูจัดเตรียมไว้ นำมาประกอบ 

การสร้างผลงานศิลปะ โดยดัดแปลง ตกแต่ง และต่อเติมรูปสามเหลี่ยม
ให้มีความแปลกใหม ่มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นตามความคิดและจินตนาการ
ของตนเอง 

 
 
3) หลังจากทำงานเสร็จให้เด็กทุกคนเขียนชื่อตนเองตามแบบ 
4) เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย  
5) ครูให้เด็กปฏิบัติกิจกรรม หลงัจากทำงานเสรจ็ทั้ง 2 กิจกรรม 

เด็กนำเสนอผลงานโดยร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน 

6) ครูรวบรวมผลงานของเด็กไปจัดแสดงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร ได้ 
 
 
 
2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 
 
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมี
การดัดแปลง แปลกใหม่จากเดิม และ
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
 
 
9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ  
 
5.4.1 ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน
สำเร็จด้วยตนเอง   
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ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
1. เศษวัสดุที่นำมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สามารถเลือกตามความเหมาะสมของ

บริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น 
2. ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว) ครูอาจจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง  

ตามความเหมาะสมเพื่อให้เอ้ือต่อการสร้างผลงานศิลปะแบบกลุ่มตามที่วางแผนไว้ 
3. กิจกรรมกลุ่ม ครูกำหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสม ในการคิดวางแผน การสร้างชิ้นงาน การใช้

วัสดุ และวิธีการของการทำงานศิลปะกลุ่ม   
4. กิจกรรมการร้อยวัสดุ ครูควรขมวดปมเส้นเชือกพลาสติกเป็นฐานในการร้อยลูกปัดให้เด็กทุกคน  
5. กิจกรรมเขียนรูปสามเหลี่ยม ครูเป็นผู้นำภาพสื่อต้นแบบสามเหลี่ยมมาจัดวางให้เด็กมองภาพ และ

เขียนรูปตามแบบ ขณะเด็กเขียนรูปสามเหลี่ยม ครูสังเกตการเขียนรูปสามเหลี่ยมของเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
ในการเขียนรูปที่มีความต่อเนื่องและชัดเจนของมุมสามเหลี่ยม  

6. การเขียนชื่อของเด็กตามแบบ ในกิจกรรมเขียนรูปสามเหลี่ยม ครูจัดทำรายชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยที่แบบรายชื่อตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่พอเหมาะกับสายตาที่เด็กสามารถเขียนตามได้ ด้านใดด้านหนึ่งของ
กระดาษ A4 
 

สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลงานศิลปะ (กิจกรรมกลุ่ม)  
 1. วัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดไว้สำหรับเด็กทุกคน 

1.1 ภาพสื่อต้นแบบ การตัดเส้นโค้งรูปใบไม้ (ให้มีเท่ากับจำนวนเด็ก) 
1.2 กรรไกรปลายมน  
1.3 สีเทียน หรือ สีไม้  
1.4 กาว (จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทากาวให้มีเท่ากับจำนวนเด็ก) 

  2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดไว้สำหรับใช้ร่วมกัน 
2.1 วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น กระดาษนิตยสาร หลอดพลาสติก ใบไม้ เศษเชือกฟาง เป็นต้น  
2.2 กระดาษ A3 หรือ กระดาษวาดเขียน 80 ปอนด์ ขนาด 29.7 x 42.0 เซนติเมตร กลุ่มละ 1 แผ่น 

กิจกรรมที่ 2  การสร้างผลงานศิลปะ (กิจกรรมเดี่ยว)  
            1. วัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดสำหรับเด็กทุกคน 
               1.1 วสัดุที่มีรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร 

 1.2 เชือกพลาสติก 
 1.3 กระดาษ A4 (80 แกรม) สีขาว 
 1.4 ดินสอดำ 
 1.5 กรรไกรเล็กปลายมน   
 1.6 สีไม้ หรือ สีเทียน  
 1.7 วัสดุเพิ่มเติม ประกอบการทำกิจกรรม เช่น กระดาษสี กระดาษนิตยสาร หลอดพลาสติก ใบไม้ 

เศษเชือกฟาง เป็นต้น    



20 
 

ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  

 

            2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดไว้สำหรับใช้ร่วมกัน ได้แก่ ภาพต้นแบบรูปสามเหลี่ยม       
แบบบันทึก 

แบบบันทึกผล 4 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (2 วัน) 
วันที่ 1 กิจกรรมกลุ่ม     ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

 วันที่ 2 กิจกรรมเดี่ยว (2 กิจกรรม)  ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
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ภาพเส้นโค้งประกอบการสร้างชิ้นงาน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์(กิจกรรมกลุ่ม) วันท่ี 1 
 
 

การตัดกระดาษเส้นโค้งรูปใบไม้  
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ภาพต้นแบบการเขียนรูปสามเหลี่ยม (ต่อเตมิตามจินตนาการ)  

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (กิจกรรมเดี่ยว) วันที่ 2 

 
ภาพต้นแบบรูปสามเหลี่ยม 
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ชุดที่ 5  กิจกรรมการเล่นตามมุม  

      กิจกรรมการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  
ในห้องเรียน เด็กมีโอกาสเลือกเล่นตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เด็กแบบองค์รวม ทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

5.2  มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
        5.2.2  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง  

      2. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
6.2  มีวินัยในตนเอง 

            6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

             8.1.1  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 

      3. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

             9.1.2  เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
     9.2  อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

  9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 
     12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  12.1.1   สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิดด้วยตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่าย/ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
         มุมประสบการณ์ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 

1. ครูจัดมุมประสบการณ์ พร้อมสื่อและของเล่นตามมุมประสบการณ์ 
อย่างน้อย 4 มุม โดยให้มีมุมหนังสือ 1 มุม และมุมอ่ืน ๆ อีก 3 มุม  
เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ และมุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมอ่ืน ๆ  
ที่มีอยู่ในห้องเรียน  
2. ครูสนทนา แนะนำมุมประสบการณ์ให้เด็กฟังทีละมุม และจัดให้เด็ก
กลุ่มเป้าหมายเข้าเล่นในมุมหนังสือ ส่วนเด็กคนอ่ืน ๆ ให้เลือกเล่น 
ในมุมประสบการณ์ที่ตนเองสนใจ มุมละ 5-6 คน 

 

3. ให้เด็กกลุ่มเป้าหมาย เลือกหนังสือนิทานทีช่อบ คนละ 1 เล่ม  
และให้เด็กเล่านิเทานพร้อมเปิดหนังสือนิทานทีละหน้าให้เพ่ือนฟัง 
ตั้งแต่ต้นจนจบทีละคน   
  

9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

4. เมื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเล่านิทานให้เพ่ือนฟังครบทุกคนแล้ว ให้เลือก
เล่นในมุมประสบการณ์อ่ืนที่สนใจร่วมกับเพื่อน  

8.1.1 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วย
ตนเอง  

5. ครใูห้สัญญาณเตือน เมื่อหมดเวลาเล่น  6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง  

 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

1. ครูเตรียมสื ่อและของเล่นตามมุมประสบการณ์ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก  มุมบทบาทสมมติ                 
มุมวิทยาศาสตร์ และมุมอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในห้องเรียน อย่างน้อย 4 มุม 

2. หนังสือนิทานที่จัดให้เด็กเลือก ควรเป็นหนังสือนิทานที่มีภาพและข้อความ เรื่องราว หรือเหตุการณ์
ที่ต่อเนื่อง เนื้อหานิทานไม่ยาวเกินไป มีภาพประกอบที่เหมาะสม  

สื่อ/อุปกรณ์ 
       1. มุมหนังสือ มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 

-   หนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานต่าง ๆ  
          2. มุมบล็อก มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 

-   บล็อกไม้/บล็อกพลาสติก ประมาณ 30 ชิ้น มีรูปทรงหลากหลายและหลากสีสัน  
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3. มุมบทบาทสมมติ เช่น 
              3.1  มุมบ้าน มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 

- เครื่องใช้ในห้องครัว เช่น ถ้วย จาน หม้อ กระทะ ตะหลิว ทัพพี ช้อนส้อม 
- เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โทรศัพท์ เตารีด ตะกร้า ถังขยะ ไม้กวาด  
- เครื่องแต่งกายอาชีพต่าง ๆ 

               3.2  มุมร้านค้า มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 
- กล่องกระดาษและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ ขวดน้ำ ขวดแชมพู 

กระป๋องแป้ง 
- วัสดุ สิ่งของ สินค้าของจริง/ของจำลอง 
- เหรียญและธนบัตรจำลอง 
- ภาชนะ เช่น ตะกร้า กระจาด  

              3.3  มุมหมอ มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 
- เตียงนอน 
- ชุดหมอ พยาบาล 
- หูฟัง ปรอทวัดไข้ 

4. มุมวิทยาศาสตร์ มีสื่อ/อุปกรณ ์เช่น 
- ก้อนหิน กรวด ทราย 
- กล่องจำแนกกลิ่น เสียง 
- ตาชั่ง 
- เมล็ดพืชต่าง ๆ 
- แว่นขยาย 

แบบบันทึก 
         แบบบันทึกผล 5 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
ประมาณ 30 นาท ี 
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ชุดที่ 6  กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เพ่ือให้เด็กมีทักษะ             
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์  การเล่นอิสระ และ
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวที่สำคัญ สำหรับ 
เด็กปฐมวัยในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมกลางแจ้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย และด้านสังคม ดังนี้  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประเมินพฒันาการด้านร่างกาย 

1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี   
      1.2.4 ออกกำลังกายเป็นเวลา 

1.3  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 1.3.1  เล่น ทำกิจกรรม และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
     2.1  เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ 

2.1.1  เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได ้โดยไม่ต้องกางแขน 
2.1.2  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียการทรงตัว 
2.1.3  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
2.1.4  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

  2.  เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
     8.3  ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

     8.3.1  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 

ขอบข่าย/ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  
1. ขอบข่าย 

1.1 เดินต่อเท้าถอยหลัง 
1.2 กระโดดขาเดยีวไปข้างหน้า 
1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
1.4 รบัลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืน 

     2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
2.1 การเตรียมสนามและอุปกรณ ์
2.2 การเตรียมความพร้อมรา่งกายของเด็ก 

     2.2.1  ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจสุขภาพ 
     2.2.2  เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
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2.3 การจัดกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
     2.3.1  ครสูาธิตการเล่นแต่ละกิจกรรมให้เด็กด ู 
     2.3.2  เด็กทดลองเล่นตามกิจกรรม 
     2.3.3  เด็กปฏิบัติจริงและเล่นอิสระ 
     2.3.4  สรุปผลการจัดกิจกรรม/ประเมินพัฒนาการ 
     2.3.5  เด็กสำรวจร่างกาย ทำความสะอาดร่างกาย กลับห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ 

แผนการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง   
ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 

การเตรียมความพร้อมเด็ก 
1. พาเด็กไปสนาม ให้เด็กมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม 
และการเล่นเครื่องเล่นสนาม  
2. เด็กเข้าแถวตอนลึก ระยะห่างประมาณ 1 เมตร  (1 แถวไม่ควรเกิน 
6 คน) ครูสำรวจเครื่องแต่งกายและตรวจสุขภาพร่างกายของเด็ก 
3. เตรียมความพร้อมร่างกาย โดยให้เด็กปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้ 

3.1 การเตรียมพร้อมร่างกาย  
3.1.1 ยืดกลา้มเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการยืนทรงตัว

เขย่งปลายเท้า ยกแขนสองข้างแนบใบหู ประสานมือไว้เหนือศีรษะ  
ยืดลำตัวให้สูงสุดประมาณ 10 วินาที แล้วให้เด็กเอามือลงและยืนตรง 

3.1.2 ยืนแยกเท้าเท่ากับช่วงไหล่ กางแขนออกไปข้างลำตัว
ระดับไหล่ (ทำท่านกกางปีก) ก้มลำตัวเอาปลายนิ้วมือขวา แตะเท้าซ้าย 
และก้มลำตัวเอาปลายนิ้วมือซ้ายแตะเท้าขวาสลับกันข้างละ 5 ครัง้ 

3.1.3 ยืนทรงตัวขาเดียวสลับเท้าซ้ายและขวา ข้างละประมาณ 
5 วินาที โดยขณะที่เด็กยืนเอามือทั้งสองข้างวางข้างลำตัว โดยไมเ่สีย
การทรงตัว  

3.1.4 กระโดดเทา้คู่อยู่กับท่ี 5 ครั้ง 
3.1.5 วิ่งอยู่กับที่ ช้า - เร็ว ตามลำดับ ประมาณ 10 วินาที 

    3.2 ให้เด็กเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างอิสระ 
ประมาณ 10 วินาท ี 
 

 
8.3.1 มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
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ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 
ขั้นตอนการเล่นเกม “สนามพาสนุก” 
1. ครสูาธิตการเล่นเกมและข้อตกลงในการเล่น ควรให้เด็กทุกคนได้เห็น
การสาธิตการเล่น  ดังนี้   

    1.1 เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวเส้นตรง
ทีก่ำหนดผ่านจุดสิ้นสุดระยะทาง 3 เมตร แล้วกลับหลังหัน 

 
 
 
2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้   
โดยไม่ต้องกางแขน 

    1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า ระยะทาง 3 เมตร เมื่อถึงจุดที่
กำหนด หยุดการกระโดดและปรบัท่าทางด้วยการยืนเท้าคู่ 

2.1.2 กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าได ้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียการทรงตัว 

    1.3 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืน โดยครูใช้วิธีโยนสองมือ
แบบหงายมือให้ลูกบอลหล่นตกถึงพ้ืน ในระยะห่างจากตัวครูก่อนถึงมือ
เด็ก ระยะทางประมาณ 2 เมตร  และกระดอนขึ้นจากพ้ืนสูงระดับอก
ของเด็ก 

    1.4 นำลูกบอลไปส่งคืนครู  

2.1.4 รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได ้
 

    1.5 ไปยังจุดเริ่มต้นวิ่งซิกแซกอ้อมสิ่งกีดขวาง จำนวน 6 หลัก 
ระยะห่างหลักละ 80 เซนติเมตร  

    1.6 วิ่งทางตรงไปท่ีจุดสิ้นสุด ระยะทาง 2.70 เมตร เพ่ือคลาย
กล้ามเนื้อหลังทำกิจกรรม 

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
 

    1.7 คนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไป ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่ 1                    
จนหมดแถวถือว่าจบการเล่น  
        1.8 ให้เด็กทุกคนทดลองเล่น 1 หรือ 2 ครั้ง ตามท่ีครูสาธิตให้
ครบทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้เด็กเล่นเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม (อาจให้เด็กเล่น 2 - 3 ครั้ง                      
เพ่ือเห็นความสามารถท่ีแท้จริงของเด็กและให้ผู้ประเมินเลือกประเมิน              
ครั้งที่ดีท่ีสุดเพียงครั้งเดียว) 
 

 
 
 
 
 

3. เมื่อจบการเล่นตามข้อ 3. ให้เด็กเล่นอิสระหรือเล่นเครื่องเล่นสนาม
ประมาณ 5-10 นาท ีโดยให้เด็กมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงในการเล่น
เครือ่งเล่นสนาม  
   

1.3.1 เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย  
8.3.1 มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
 

4. สัมภาษณ์ครปูระจำชั้นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการออกกำลังกายเป็นเวลา
ของเด็กกลุม่ตัวอย่าง 
 

1.2.4  ออกกำลังกายเป็นเวลา  
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สื่อ/อุปกรณ์ 
1. ตลับเมตร 
2. กระดาษกาวสี ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร  
3. ลูกบอลหนัง เบอร์ 3 

   4. กรวยพลาสติก หรือขวดน้ำพลาสติก หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้แทน มเีส้นผ่านศูนย์กลาง 
                15 – 20 เซนติเมตร สูง 30 - 50 เซนติเมตร จำนวน 6 หลัก สำหรับทำหลักวิ่งซิกแซก  
   5. นกหวีด 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
1. เด็กที่ทำกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ครูประจำชั้นควรตรวจสอบให้มั ่นใจว่าเป็นผู้ไม่มี  

โรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคกระดูก เป็นต้น หรือถ้ามีเด็กไม่แข็งแรง ควรให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมโดยเป็นผู้ช่วยครูเพ่ือไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกแปลกแยกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และครูควรเตรียม 
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วย   

2. ขณะทำกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ควรคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยการให้เด็กล้างมือ มีการ
เว้นระยะห่างทางสังคม แต่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

3. อาจเชิญครูพลศึกษาในโรงเรียนมาร่วมจัดกิจกรรม เช่น การเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมและ
การส่งลูกบอลให้กับเด็ก 

4. ควรตรวจความเหมาะสมของลูกบอล โดยให้เด็กยืนตรง มือสองข้างจับลูกบอลขึ้นระดับหน้าอก 
แล้วปล่อยลูกบอลลงพ้ืนข้าง ๆ ลำตัว  ลูกบอลตกถึงพ้ืนและกระดอนขึ้นมาอยู่ระดับเอวถึงหน้าอกของเด็กพอดี 

5. ควรจัดเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสลับกับเด็กกลุ่มทั่วไปเพ่ือให้ผู้ประเมินสะดวกในการสังเกตและ
บันทึกผลการประเมิน   

 6. สนามที่ใช้ควรมีพื้นเรียบ ไม่ลื่น เช่น สนามวอลเล่ย์บอล ถนนคอนกรีต  

แบบบันทึก/แบบประเมิน 

 แบบบันทึกผล 6 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

  30 นาท ี
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แผนผังภาพการจัดสนามในการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เกม “สนามพาสนุก” 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
         
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                                                                                  
 

3  เมตร 
เมตร. 

1. เตรียมความพร้อม
ร่างกายของเด็กและ 
ยืนหันหลัง 

2. เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงผ่านเส้น
สิ้นสุดระยะทาง 3 เมตร 

4. กระโดดขาเดียว 
ไปข้างหน้า ระยะทาง                         
3 เมตร 

5. หยุดกระโดดแล้วปรับ
ท่าทางด้วยการยืนเท้าคู่
เพื่อรอรับลกูบอลจากคร ู

ตำแหน่งลูกบอล 
ตกลงพื้นกระดอนข้ึน                     
ให้เด็กรับ 

จุดสำหรับวางหลักทีใ่ช้
วิ่งซิกแซก ระยะห่างแต่
ละจุด 80 ซม. 

ผู้ประเมินส่งลูกบอล
ใหก้ระดอนลงพื้น
เพื่อใหเ้ด็กรับ 

เส้นแสดงแนวติดบนพื้น 
กว้าง 5 ซม.ยาว 3 เมตร 

 3  เมตร 
เมตร. 

50  ซม. 

2 เมตร 
เมตร. 

3  เมตร   
3  เมตร 
เมตร. 

6. เด็กนำลูกบอล 
ไปส่งคืนให้ครูแล้วไปยัง
จุดเริม่วิง่ซิกแซก 

8. วิ่งทางตรง  

จุดสิ้นสุด 

2.70  เมตร 

7. วิ่งซิกแซกอ้อมหลัก 
จำนวน 6 หลัก 

3. กลับหลังหัน  ปรับ
ท่าทางด้วยการยืนเท้าคู ่
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ชุดที่ 7  กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

เกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น
พ้ืนฐานการศึกษา โดยการสังเกต คิดหาเหตุผล เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท  
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กติกาง่าย ๆ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
พัฒนาการด้านสติปัญญา ดังนี้  

วัตถุประสงค์   
 เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา    

10.1.3  จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
10.1.4  เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลำดับ 

ขอบข่าย/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  วันที่ 1  

          -    เกมจัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิต 
 วันที่ 2  

- เกมเรียงลำดับขนาดโทรทัศน์ 
- เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ไปโรงเรียน 

 
แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา (วันที่ 1) 

 ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 

เกมจัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิต 
1. บอกชื่อและวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิต 
2 เด็ก ๆ สังเกตภาพรปูเรขาคณิตที่มรีูปร่าง สี และขนาด เหมือนกัน
และต่างกัน 
3. เด็ก ๆ จัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิตตามเกณฑ์ของตนเอง 
4. ครถูามเหตุผลในการจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์ของเด็ก ใช้เกณฑ์อะไร 
5. เด็กเกบ็เกมให้เรียบร้อยและเลือกเล่นเกมอ่ืนหลังเล่นเสร็จ 

10.1.3 จำแนกและจัดกลุ่ม               

สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ

ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
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   แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา (วันที่ 2) 
ขั้นตอน พฤติกรรมที่ประเมิน 

กิจกรรม “เกมเรียงลำดับขนาดโทรทศัน์” 
1. ครบูอกชื่อเกมและวิธีการเล่นเกมเรียงลำดับขนาดโทรทัศน์  
2. เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพในแผ่นเกมทุกแผ่น 

3. เด็กเลือกภาพมาวางเรียงตามลำดับขนาดโทรทัศน์ 
4. หลังเล่นเสร็จแล้ว เด็กเก็บเกมให้เรียบร้อย และเลือกเล่นเกมอ่ืน 

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ 
อย่างน้อย 5 ลำดับ 

กิจกรรม “เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ไปโรงเรียน” 
1. ครบูอกชื่อเกมและวิธีการเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์ไปโรงเรียน  
2. เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพในแผ่นเกมทุกแผ่น 

3. เด็กเลือกภาพมาวางเรียงตามลำดับเหตุการณ์ไปโรงเรียน 

4. หลังเล่นเสร็จแล้ว เด็กเก็บเกมให้เรียบร้อย และเลือกเล่นเกมอ่ืน 

10.1.4 เรียงลำดับเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ลำดับ 

 

        สื่อ/อุปกรณ์ 
วันที่ 1  
- เกมจัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิต : บัตรภาพรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่มรีูปร่าง ขนาดและสี 

ที่เหมือนกันและต่างกัน กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร จำนวน 12 ภาพ 
วันที่ 2  
- เกมเรียงลำดับขนาดโทรทัศน์ : บัตรที่มีภาพขนาดโทรทัศน์ต่างกัน ขนาด 5.5 x 5.5 

เซนติเมตร จำนวน 7 ภาพ 
- เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ไปโรงเรียน : บัตรภาพเหตุการณ์การไปโรงเรียน ขนาด 5.5 x 

5.5 เซนติเมตร จำนวน 7 ภาพ 

 
         แบบบันทึก 

 แบบบันทึกผล 7 

         ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม  
    30 นาที  
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ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  

 

สื่อเกมการศึกษา วันที่ 1 เกมจัดหมวดหมู่ภาพรูปเรขาคณิต (บัตรภาพขนาด 5.5 X 5.5 เซนติเมตร) 
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ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  

 

สื่อเกมการศึกษา วันที่ 2 เกมเรียงลำดับขนาดโทรทัศน์ (บตัรภาพขนาด 5.5 X 5.5 เซนติเมตร) 
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ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565  

 

สื่อเกมการศึกษา วันที ่2 เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ (บตัรภาพขนาด 5.5 X 5.5 เซนติเมตร) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



36 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที ่            /๒๕๖๕ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๕ 

         ----------------------- 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประจำทุกสองปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้ งเผยแพร่  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวัย นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

คณะทำงาน 
๑.  นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประธาน 
๒.  นางวาทินี  ธีระตระกูล ข้าราชการบำนาญ รองประธาน 
๓.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๔.  นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๕.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๖.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๗.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๘.  ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๙.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๑๐.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๑๑.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๑๒.  นางวรรณภา  มังบู่แว่น ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๑๓.  นางสุพร  โขขัด ข้าราชการบำนาญ คณะทำงาน 
๑๔.  นางสาวสุทธาภา  โชติประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะทำงาน 
๑๕.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะทำงาน 
๑๖.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
คณะทำงาน 

๑๗.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

คณะทำงาน 

๑๘.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 

คณะทำงาน 

/19. นางหริณญา... 
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๑๙.  นางหริณญา  รุ่งแจ้ง                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
คณะทำงาน 

๒๐.  นางเพ็ญศรี ศรีรอด  
   ประเทียบอินทร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2 

คณะทำงาน 

๒๑.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2 

คณะทำงาน 

๒๒.  นางสุนิทรา  พรมมล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 

คณะทำงาน 

๒๓.  นางปฤษณา  ดำรงค์ชีพ                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2 

คณะทำงาน 

๒๔.  นายบรรพต  ขันคำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1 

คณะทำงาน 

๒๕.  นายประชัน  แสนใจ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

คณะทำงาน 

๒๖.  นางดวงทิพย์  เพ็ชรนิล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1 

คณะทำงาน 

๒๗.  นางสาวประภานิช  เพียรไพฑูรย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 

คณะทำงาน 

๒๘.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1 

คณะทำงาน 

๒๙.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 

คณะทำงาน 

๓๐.  นางสาวจีเรียง  บุญสม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 

คณะทำงาน 

๓๑.  นายกว้าง  ผลสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 

คณะทำงาน 

๓๒.  นางพิกุล  สุรินทร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 

คณะทำงาน 

๓๓.  นางจำลองลักษณ์  ก้อนทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 

คณะทำงาน 

๓๔.  นางสาวปณิตา  ศิลารักษ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 

คณะทำงาน 

๓๕.  นางสาวมธุรส  ประภาจันทร์  สำนักทดสอบทางการศึกษา  คณะทำงาน 
๓๖.  นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน 
คณะทำงาน 

๓๗.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทำงาน 
 

/38. นางภาวิณี... 
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๓๘.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา 
คณะทำงาน 
และเลขานุการ 

๓๙.  นางกันยา  แสนวงษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๐.  นางสาวกมลชนก  ผ่านสำแดง สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๑.  นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒.  นางสาวปิยพร  สุขเสียง สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะทำงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกรอบแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. จัดทำเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                  

พุทธศกัราช 2560 วีดิทัศน์และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๕ 
3. ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป             
 

สั่ง ณ วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรยีน 
ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 

 
1. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1  
 

1. บ้านแหลมหิน 
2. วัดลำดวน 
3. วัดเนินผาสุก 
4. บ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 

2. สพป. ปทุมธานี เขต 1 5. วัดบางเตยนอก 
3. สพป. นราธิวาส เขต 2 6. บ้านแว้ง 
 7. ละหาน 
 8. บ้านสามแยก 
4. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 9. บ้านนท่าเสด็จ 
 10. วัดแก้ว 
 11. วัดวังพลับเหนือ 
5. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 12. ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
 13. ชุมชนแม่ลาศึกษา 
 14. บ้านแม่คะตวน 
6. สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 15. บ้านคลองวาฬ 
 16. บ้านอ่างทอง 
7. สพป. พะเยา เขต 2 17. ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 
 18. บ้านห้วยแม่แดง 
 19. ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 
8. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 20. ขุขันธ์วิทยา 
 21. นิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) 
 22. นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) 
9. สพป. นครรราชสีมา เขต 1 23. อนุบาลนครราชสีมา 
 24. บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 
 25. บ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) 
10. สพป. ชุมพร เขต 2 26. ชุมชนวัดขนัเงิน 
 27. วัดเทพนิมิตวนาราม 
 28. สามัคคีวัฒนา 
11. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 29. บ้านโป่งน้อย 
 30. วัดป่าตัน 
 31. บ้านป่างิ้ว 
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12. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 32. ดงพยุงสงเคราะห์ 
 33. คำปลาฝาโนนชัย   
 34. ดอนยูงราษฎร์ประดิฐษ์วิทยาคาร 
13. สพป. เชียงราย เขต 1 35. บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   
 36. อนุบาลหัวฝาย 
 37. บ้านโป่งฮ้ึง 
14. สพป. ปทุมธานี เขต 2 38. วัดเขยีนเขต  
 39. ร่วมจิตประสาท 
 40. ชุมชนบึงบา 
15. สพป. สระบุรี เขต 1 41. อนุบาลสระบุรี 
16. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 42. บ้านทุง่มะขามเฒ่า 
17. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 43. บ้านค้อโนนเพ็ก 
18. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 44. อนุบาลนครสวรรค์ 
19. สพป. ราชบุรี เขต 1 45. บ้านหนองขาม 
20. สพป. อุดรธานี เขต 1 46. อนุบาลอุดรธานี 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


