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แบบบันทึกขอ้มูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2565 
 

 

ค ำชี้แจง 
 

 1. เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย แบบบันทึกผลจ านวน 7 ชุด ใช้ในการบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยควบคู่กับชุดกิจกรรม (ดูรายละเอียดในตารางการประเมิน
พัฒนาการเด็กในคู่มือด าเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปีการศึกษา 2565) 
 2. การประเมินพัฒนาการนักเรียนด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินพัฒนาการในระดับ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย   
    2.1 ครูประจ าชั้นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับการสุ่มด าเนินการประเมินพัฒนาการ              
มีหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรมและให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ข้อมูล            
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินผลการประเมิน รวมทั้งร่วมตรวจสอบความสอดคล้อง            
ของผลการประเมินกับสภาพจริง  
   2.2 คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(อาจเป็นศึกษานิเทศก์หรือครูผู้สอนปฐมวัย) จ านวน 2 คน มีหน้าที่ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เป็น                   
กลุ่มตัวอย่าง ตามสภาพที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมินที่ระบุในเอกสาร และกรรมการประเมินจะได้รับ
แบบบันทึกชุดนี้ในวันที่เริ่มด าเนินการประเมินพัฒนาการคนละ 1 ชุด และแบบสรุปรายงาน 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯ ให้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการร่วมกันสรุปพัฒนาการในแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ในแบบสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 -  หากกรรมการทั้ง 2 คน ให้ระดับพัฒนาการตรงกัน ให้สรุปเป็นระดับพัฒนาการนั้น 
 -  หากกรรมการทั้ง 2 คน ให้ระดับพัฒนาการต่างกัน ให้สรุประดับพัฒนาการโดยใช้ความเห็น
ที่เป็นเหตุผลและเป็นมติร่วมกัน (consensus) โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตใดที่ไม่สามารถสรุปผล 
การประเมินพัฒนาการได้ให้ครูประจ าชั้นร่วมให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งร่วมตรวจสอบ
ความสอดคล้องของผลการประเมินกับสภาพจริง   
 4. คณะกรรมการรวบรวมแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 7 กิจกรรม ในแบบสรุปรวม 
และบันทึกลงในโปรแกรม MS - Excel เพ่ือจัดส่งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารวบรวมจัดส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ กรณีโรงเรยีนอนุบาลประจ าจังหวัดให้ใช้แบบบันทึก 2 ชุด ส าหรบันักเรียน 12 คน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ช่ือโรงเรียน จังหวัด / ขนำด  ประเภท เพศ อำยุ

ท่ี เขตพ้ืนท่ี ของ

กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ

โรงเรียน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1

2

3

4

5

6

1.1.1 น้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 1.2.1 รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ได้หลำยชนิดและ 
ด่ืมน้ ำสะอำดได้ด้วยตนเอง

3: มีน ้ำหนักและมีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติเม่ือเทียบกับเกณฑ์อำยุ 3: รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ได้หลำยชนิดและด่ืมน ้ำสะอำดได้ด้วยตนเอง
2: มีน ้ำหนักหรือส่วนสูงด้ำนใดด้ำนหน่ึงตำมเกณฑ์เม่ือเทียบกับเกณฑ์อำยุ 2: รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ได้หลำยชนิดและด่ืมน ้ำสะอำด เม่ือมีผู้ชี แนะ
1: มีน ้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตำมเกณฑ์เม่ือเทียบกับอำยุ 1: ไม่สำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ได้หลำยชนิด และไม่ด่ืมน ้ำสะอำด
1.2.2  ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้ห้องน้ ำห้องส้วมด้วยตนเอง 1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลำ

3: ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังจำกใช้ห้องน ้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 3: นอนพักผ่อนเป็นเวลำ ด้วยตนเอง
2: ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังจำกใช้ห้องน ้ำห้องส้วม โดยมีผู้ชี แนะ 2: นอนพักผ่อนเป็นเวลำ เม่ือมีผู้ชี แนะ
1: ไม่ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังจำกใช้ห้องน ้ำห้องส้วม แม้มีผู้ชี แนะ 1: นอนพักผ่อนไม่เป็นเวลำหรือไม่นอนพักผ่อน

1.2.2 ล้ำงมือก่อนรับประทำน

อำหำร และหลังจำกใช้ห้องน ้ำ

ห้องส้วมด้วยตนเอง

1.2.1 รับประทำน

อำหำรท่ีมีประโยชน์ได้

หลำยชนิดและด่ืมน ้ำ

สะอำดได้ด้วยตนเอง

1.  กำรบันทึกข้อมูลจังหวัด/เขตพื นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ขนำดของโรงเรียน ประเภท เพศ อำยุ น ้ำหนัก (กก.) และส่วนสูง (ซม.) ให้กรอกข้อมูลตำมคู่มือบันทึกข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียน

แบบบันทึกผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต และสุขนิสัยท่ีดี
โรงเรียน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................

ค ำช้ีแจง :

                      ท่ีจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 (เอกสำรหมำยเลข 3)

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต และสุขนิสัยท่ีดี

1.2 มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยท่ีดี

2.  ตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บ คือ เลขท่ีของคอลัมน์ในกำรบันทึกข้อมูลใน Excel

1.1 น้ ำหนักและส่วนสูง
ตำมเกณฑ์

1.1.1 น ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

น ้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.)

1.2.3  นอนพักผ่อน

เป็นเวลำ

 แบบบันทึกข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนท่ีจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565  2



แบบบันทึกผล 1/2

ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

5.1 ซ่ือสัตย์สุจริต
5.2 มีควำมเมตตำกรุณำมี

น้ ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน
5.3 มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 6.2 มีวินัยในตนเอง 6.3 ประหยัด และพอเพียง

5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เม่ือ

ต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือน

และมีเมตตาสัตว์เล้ียง

5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทาง

รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์

6.1.1  แต่งตัวด้วย

ตนเองได้อย่าง

คล่องแคล่ว

6.1.2 

รับประทาน

อาหารด้วยตนเอง

อย่างถูกวิธี

6.1.3 ใช้และท า

ความสะอาดหลังใช้

ห้องน้ าห้องส้วมด้วย

ตนเอง

6.2.2 เข้าแถว

ตามล าดับก่อนหลังได้

ด้วยตนเอง

6.3.1 ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้

อย่างประหยัดและพอเพียง

ด้วยตนเอง

(1) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
2
3
4
5
6

5.1.1 ขออนุญำตหรือรอคอย เม่ือต้องกำรส่ิงของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 5.2.1 แสดงควำมรักเพ่ือนและมีเมตตำสัตว์เล้ียง 5.3.1 แสดงสีหน้ำและท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึกผู้อ่ืนอย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

6.1.1  แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่ำงคล่องแคล่ว 6.1.2 รับประทำนอำหำรด้วยตนเองอย่ำงถูกวิธี 6.1.3 ใช้และท ำควำมสะอำดหลังใช้ห้องน้ ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

3: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 3: ใช้ห้องน้ าห้องส้วมอย่างถูกวิธีและท าความสะอาดร่างกายได้ด้วยตนเอง

2: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานโดยมีผู้ช้ีแนะได้ถูกวิธี 2: ใช้ห้องน้ าห้องส้วมอย่างถูกวิธีและท าความสะอาดร่างกาย เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: แต่งตัวด้วยตนเองไม่ได้ หรือแต่งตัวได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 1: ใช้ช้อนตักอาหารรับประทานไม่ถูกวิธี 1: ใช้ห้องน้ าห้องส้วมไม่ถูกวิธีและไม่ท าความสะอาดร่างกาย แม้มีผู้ช้ีแนะ

6.2.2 เข้ำแถวตำมล ำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 6.3.1 ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้อย่ำงประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง

3: เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 3: ใช้ส่ิงของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
2: เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 2: ใช้ส่ิงของและวัสดุอย่างประหยัดและพอเพียง เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง แม้มีผู้ช้ีแนะ 1: ใช้ส่ิงของและวัสดุอย่างไม่ประหยัดและไม่พอเพียง แม้มีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาต่อสัตว์เล้ียงแม้มีผู้ช้ีแนะ

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

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

6.1 ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน

1: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์

3: ขออนุญาตหรือรอคอยเม่ือต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง

2: ขออนุญาตหรือรอคอยเม่ือต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่ขออนุญาตหรือไม่รอคอยเม่ือต้องการส่ิงของของผู้อ่ืน

3: แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาต่อสัตว์เล้ียง ด้วยตนเอง

2: แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาต่อสัตว์เล้ียง เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

3: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้อย่าง

2: แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้อย่าง

แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน

3: แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนอำรมณ์ จิตใจ พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสังคม

2: แต่งตัวด้วยตนเองได้แต่ไม่คล่องแคล่ว

 แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 3



แบบบันทึกผล 1/2

ค าชีแ้จง  :  ใหผู้้ประเมินบนัทึกระดับคุณภาพของนกัเรียนในแต่ละประเด็นที่ประเมนิ

8.2  มปีฏสิัมพันธท์ีด่กัีบผู้อ่ืน
8.3 ปฏบิตัตินเบือ้งตน้ในการเปน็

สมาชกิทีด่ี
ของสงัคม

7.1.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.2 ทิ้งขยะได้ถกูที่ 7.2.1 ปฏบิติัตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง

7.2.3 ยนืตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทย

8.2.2  ยิม้ทักทายและพดูคุยกบั
ผู้ใหญแ่ละบคุคลที่คุ้นเคยได้เหมาะ
กบัสถานการณ์

8.3.3 ประนีประนอมแกไ้ขปญัหา
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง

(1) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
1
2
3
4
5
6

7.1.1 ดแูลรักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดว้ยตนเอง 7.1.2 ทิง้ขยะไดถู้กที่ 7.2.1 ปฏบิตัตินตามมารยาทไทยไดต้ามกาลเทศะ
3: ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้วยตนเอง 3: ทิ้งขยะถกูที่ได้ ด้วยตนเอง 3: ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะด้วยตนเอง
2: ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: ทิ้งขยะถกูที่ เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: ไม่ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ทิ้งขยะไม่ถกูที่ แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ไม่ปฏบิติัตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ แม้มีผู้ชี้แนะ

7.2.2 กล่าวค าขอบคุณและขอโทษดว้ยตนเอง 7.2.3 ยนืตรงและร่วมร้องเพลงชาตไิทย 8.2.2  ยิม้ ทกัทาย และพูดคุยกับผู้ใหญแ่ละบคุคลทีคุ้่นเคยไดเ้หมาะกับสถานการณ์

3: กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 3: ยนืตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย ด้วยตนเอง 3: ยิม้ ทักทาย และพดูคุยกบัผู้ใหญแ่ละบคุคลที่คุ้นเคยเหมาะสมกบัสถานการณ์ ด้วยตนเอง
2: กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: ยนืตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย เมื่อมีผู้ชี้แนะ 2: ยิม้ ทักทาย และพดูคุยกบัผู้ใหญแ่ละบคุคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
1: ไม่กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ไม่ยนืตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย แม้มีผู้ชี้แนะ 1: ไม่ยิม้ ทักทาย และพดูคุยกบัผู้ใหญแ่ละบคุคลที่คุ้นเคย แม้มีผู้ชี้แนะ

2: ประนีประนอมแกไ้ขปญัหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1: ไม่ประนีประนอมแกไ้ขปญัหา

3: ประนีประนอมแกไ้ขปญัหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง

แบบบันทึกผลการประเมนิการปฏบิัตกิิจวัตรประจ าวัน (ตอ่)

โรงเรยีน  ....................................................................  สังกัด สพป. ........................................................................................................  เขต  .....................

7.2 มมีารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปน็ไทย

8.3.3 ประนีประนอมแก้ไขปญัหาโดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง

ล าดบั
ที่

พฤตกิรรมทีป่ระเมนิดา้นสงัคม

7.1 ดแูลรักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ชือ่ - สกุล

 แบบบนัทึกข้อมูลการประเมินพฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2565 4



แบบบันทึกผล 2

ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน
พฤติกรรมท่ีประเมิน พฤติกรรมท่ีประเมิน

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ

3.1 แสดงออกทำงอำรมณ์

ได้อย่ำงเหมำะสม

8.3 ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในกำรเป็น

สมำชิกท่ีดีของสังคม

  11.2 แสดงท่ำทำง/เคล่ือนไหว

ตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์

3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 4.1.2 สนใจ มีความสุข และ 4.1.3 สนใจ มีความสุข และ 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ 11.2.1 เคล่ือนไหวท่าทางเพ่ือส่ือสาร

ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหว ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างเหมาะสม ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี อย่างหลากหลายและแปลกใหม่

(1) (28) (29) (30) (31) (32)
1
2
3
4
5
6

3.1.1 แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม 
 4.1.2 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนเสียงเพลง ดนตรี

3: แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมทุกช่วงกิจกรรม 3: แสดงความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ทุกช่วงกิจกรรม

2: แสดงอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมบางช่วงกิจกรรม 2: แสดงความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ในบางช่วงกิจกรรม

1: แสดงอารมณ์และความรู้สึกไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 1: ไม่แสดงความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ทุกช่วงกิจกรรม    

4.1.3 สนใจ มีควำมสุข และแสดงท่ำทำง /เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 8.3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้ตำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

3: แสดงความสนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง /ในการเคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีทุกช่วงกิจกรรม 3: ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยตนเอง

2: แสดงความสนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง /ในการเคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีบางช่วงกิจกรรม 2: ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่สนใจ หรือมีความสุข หรือแสดงท่าทางเคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี 1: ไม่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม

11.2.1 เคล่ือนไหวท่ำทำงเพ่ือส่ือสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของตนเองอย่ำงหลำกหลำยและแปลกใหม่

3: เคล่ือนไหวท่าทางต่างระดับและทิศทางเพ่ือส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองได้อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 

2: เคล่ือนไหวท่าทางต่างระดับและทิศทางเพ่ือส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองได้หลากหลาย หรือแปลกใหม่ 

1: เคล่ือนไหวท่าทางต่างระดับและทิศทางเพ่ือส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองไม่หลากหลายและไม่แปลกใหม่

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

ล ำดับ

ท่ี

4.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี 

และกำรเคล่ือนไหว

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ช่ือ - สกุล

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 5



แบบบันทึกผล 3

ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

3.2 มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน

9.1 สนทนำโต้ตอบและ

เล่ำเร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ

(1) (33) (34) (35) (36) (37) (38)

1

2

3

4

5
6

3.2.1 กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และสนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีฟัง
3: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยตนเอง 3: ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีฟังได้ด้วยตนเอง
2: กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เม่ือมีผู้กระตุ้น 2: ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีฟังได้  เม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1: ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์แม้มีผู้กระตุ้น 1: ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ แต่ไม่สนทนาโต้ตอบ แม้มีผู้ช้ีแนะ

10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปล่ียนแปลง หรือควำมสัมพันธ์ของส่ิงต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำทสัมผัส 10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
และควำมเหมือนของส่ิงต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะ
ท่ีสังเกตพบ 2 ลักษณะข้ึนไป
3 : บอกลักษณะ ส่วนประกอบ และการเปล่ียนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ 3: จับคู่ภาพและบอกลักษณะความแตกต่างและความเหมือนท่ีสังเกตพบ 2 ลักษณะข้ึนไปได้ด้วยตนเอง 
2 : บอกลักษณะ หรือส่วนประกอบ หรือการเปล่ียนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้ 2: จับคู่ภาพและบอกลักษณะความแตกต่างหรือความเหมือนท่ีสังเกตพบ 2 ลักษณะข้ึนไปเม่ือมีผู้ช้ีแนะ 
1 : บอกลักษณะ หรือส่วนประกอบ หรือการเปล่ียนแปลง หรือบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสไม่ได้ 1: จับคู่ภาพและบอกลักษณะความแตกต่างหรือความเหมือนท่ีสังเกตพบไม่ได้ แม้มีผู้ช้ีแนะ

10.2.1 อธิบำยเช่ือมโยงสำเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำด้วยตนเอง 10.2.2 คำดคะเนส่ิงท่ีอำจจะเกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล
3: อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 3: คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเอง
2: อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 2: คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล เม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1: อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดในเหตุการณ์หรือการกระท าไม่ได้ แม้มีผู้ช้ีแนะ 1: คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่ไม่ร่วมลงความเห็นแม้มีผู้ช้ีแนะ 

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

พฤติกรรมท่ีประเมิน

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

10.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล

3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์

9.1.1 ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ 

และสนทนาโต้ตอบอย่าง

ต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับเร่ือง

ท่ีฟัง

10.1.1 บอกลักษณะ

ส่วนประกอบการเปล่ียนแปลง

หรือความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 

จากการสังเกตโดยใช้ประสาท

สัมผัส

10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างและความเหมือน

ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ลักษณะท่ี

สังเกตพบ 2 ลักษณะข้ึนไป

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

10.2.1 อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ี

เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วย

ตนเอง

10.2.2 คาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมี

ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี

เหตุผล

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสติปัญญำ
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12.1 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

(1) (39) (40) (41) (42) (43)

1

2

3

4

5

6

10.3.1 ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน 10.3.2 ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

3: ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง    3: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ ด้วยตนเอง

2: ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ    2: ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่กล้าตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ หรือไม่ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน แม้มีผู้ช้ีแนะ    1: ระบุปัญหา แต่ไม่สามารถสร้างทางเลือกและเลือกวิธีการแก้ปัญหา แม้มีผู้ช้ีแนะ

12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง

3: กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ 3: ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง

2: กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นบางช่วงเวลา 2: ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ไม่กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม 1: ไม่ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ แม้มีผู้ช้ีแนะ

12.2.2  ใช้ประโยคค าถามว่า “เม่ือไร” “อย่างไร” ในการค้นหาค าตอบ

3: ใช้ประโยคค าถามว่า "เม่ือไร" "อย่างไร" ในการค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง

2: ใช้ประโยคค าถามว่า "เม่ือไร" "อย่างไร" ในการค้นหาค าตอบด้วยตนเองได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ

1: ใช้ประโยคค าถามว่า "เม่ือไร" "อย่างไร" ในการค้นหาค าตอบด้วยตนเองไม่ได้

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

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ต่อ)

ค าช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

10.3.1 ตัดสินใจในเร่ืองง่ายๆ และ

ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน

10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและ

เลือกวิธีแก้ปัญหา

12.1.2 กระตือรือร้นในการร่วม

กิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ

12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย

ต่างๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วย

ตนเอง

12.2.2  ใช้ประโยคค าถามว่า 

“เม่ือไร” “อย่างไร” ในการค้นหา

ค าตอบ

ล าดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

พฤติกรรมท่ีประเมินด้านสติปัญญา

10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
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ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

3.2 มีควำมรู้สึก

ท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน

4.1 สนใจ มีควำมสุข และแสดงออกผ่ำน

งำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคล่ือนไหว

5.4 มีควำมรับผิดชอบ

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ

ตามแนวเส้นโค้งได้

2.2.2 เขียนรูปสามเหล่ียม

ตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรูเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตรได้

3.2.2 แสดงความพอใจใน

ผลงานและความสามารถของ

ตนเองและผู้อ่ืน

4.1.1 สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน

ศิลปะ

5.4.1 ท างานท่ีได้รับ

มอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง

(1) (44) (45) (46) (47) (48) (49)
1
2
3
4
5
6

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้ 2.2.2 เขียนรูปสำมเหล่ียมตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน

3: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ โดยไม่มีรอยหยัก 3: เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน  3 มุม  
2: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ แต่มีรอยหยัก 2: เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน  2 มุม 
1: ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งไม่ได้ หรือออกนอกเส้นโค้ง 1: เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบไม่ได้

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรูเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.25 ซม.ได้ 3.2.2  แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของตนเองและผู้อ่ืน

3: ร้อยวัสดุท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร ได้ด้วยตนเอง 3: พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน ด้วยตนเอง

2: ร้อยวัสดุท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตรได้ เม่ือมีผู้ช่วยเหลือ 2: พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน เม่ือมีผู้กระตุ้น

1: ร้อยวัสดุท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.25 เซนติเมตรไม่ได้ 1: ไม่พูดหรือแสดงท่าทางพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน แม้มีผู้กระตุ้น

4.1.1 สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ 5.4.1 ท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จด้วยตนเอง

3: แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะท างานทุกช่วงกิจกรรม  3: ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ด้วยตนเอง

2: แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะท างาน ในบางช่วงกิจกรรม 2: ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จเม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1: ไม่แสดงสีหน้าหรือท่าทางสนใจขณะท ากิจกรรม 1: ท างานท่ีได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จ แม้มีผู้ช้ีแนะ

2.2 กำรใช้มือ-ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

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

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนร่ำงกำย พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ช่ือ - สกุล
ล ำดับ

ท่ี
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ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสังคม

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 9.2 อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้ 11.1 ท ำงำนศิลปะ

ตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์

8.2.1 เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือน

อย่างมีเป้าหมาย

9.2.2 เขียนช่ือของตนเองตามแบบ 11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือส่ือสารความคิด ความรู้สึกของ

ตนเองโดยมีการดัดแปลง แปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียด

เพ่ิมข้ึน

(1) (50) (51) (52)

1

2

3

4

5

6

8.2.1 เล่นหรือท ำงำนร่วมมือกับเพ่ือนอย่ำงมีเป้ำหมำย 9.2.2 เขียนช่ือของตนเองตำมแบบ

3: เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนโดยมีเป้าหมาย 3: เขียนช่ือตนเองตามแบบได้ 

2: เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนโดยไม่มีเป้าหมาย 2: เขียนช่ือตนเองตามแบบได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับท่ี

1: เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนไม่ได้ 1: เขียนช่ือตนเองตามแบบไม่ได้ 

11.1.1 สร้ำงผลงำนศิลปะเพ่ือส่ือสำรควำมคิด ควำมรู้สึกของตนเองโดยมีกำรดัดแปลง แปลกใหม่จำกเดิมและมีรำยละเอียดเพ่ิมข้ึน

3: ผลงานศิลปะท่ีมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน

2: ผลงานศิลปะท่ีมีการดัดแปลงแปลกใหม่  หรือมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน

1: ผลงานศิลปะไม่มีการดัดแปลงแปลกใหม่ และไม่มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (ต่อ)

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

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสติปัญญำ

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 9
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ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน
พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนอำรมณ์

 จิตใจ
5.2 มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจ 

และช่วยเหลือแบ่งปัน

6.2  มีวินัยในตนเอง 8.1 ยอมรับควำมเหมือนและ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

9.1 สนทนำโต้ตอบและเล่ำเร่ือง

ให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ

9.2  อ่ำน เขียนภำพ และ

สัญลักษณ์ได้

12.1 มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้

5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้

ด้วยตนเอง

6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ี

อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ

เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน

9.1.2 เล่าเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองได้ 9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ 

ค า ด้วยการช้ีหรือกวาดตามอง

จุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความ

12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน

และเขียนส่ือความคิดด้วยตนเอง

เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง

(1) (53) (54) (55) (56) (57) (58)

1
2
3
4
5
6

5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้ำท่ีอย่ำงเรียบร้อยด้วยตนเอง

3: ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 3: เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
2: ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 2: เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง เม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1:  ไม่ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน แม้มีผู้ช้ีแนะ 1: เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเองแต่ไม่เรียบร้อย แม้มีผู้ช้ีแนะ

8.1.1 เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่ำงไปจำกตน 9.1.2 เล่ำเป็นเร่ืองรำวต่อเน่ืองได้

3: เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนเองได้ 3: เล่าเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองได้ ด้วยตนเอง
2: เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนเองได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 2: เล่าเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1: ไม่เล่น ไม่ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตนเอง แม้มีผู้ช้ีแนะ 1: เล่าเร่ืองราวต่อเน่ืองไม่ได้ แม้มีผู้ช้ีแนะ

9.2.1 อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ ค ำ ด้วยกำรช้ีหรือกวำดตำมองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อควำม 12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมำอ่ำนและเขียนส่ือควำมคิดด้วยตนเองเป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง

3: อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความอย่างถูกทิศทาง 3: สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน และเขียนส่ือความคิดด้วยตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง
2: อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการช้ีหรือกวาดตามองจุดเร่ิมต้นและจุดจบข้อความไม่ถูกทิศทาง 2: สนใจหยิบหนังสือมาอ่าน และเขียนส่ือความคิดด้วยตนเองด้วยตนเองไม่ต่อเน่ือง
1: ไม่อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการช้ีหรือกวาดตามองข้อความ 1: ไม่สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนส่ือความคิดด้วยตนเอง

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม

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

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสังคม

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสติปัญญำ

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 10
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1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี
1.3 รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืน

8.3 ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคม

1.2.4 ออกก ำลังกำยเป็นเวลำ 1.3.1 เล่น ท ำกิจกรรมและปฏิบัติ

ต่อผู้อ่ืนอย่ำงปลอดภัย

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอยหลัง

เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง

กำงแขน

2.1.2 กระโดดขำเดียวไป

ข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง  

โดยไม่เสียกำรทรงตัว

2.1.3 ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำง

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว

2.1.4 รับลูกบอลท่ี

กระดอนข้ึนจำกพ้ืนได้

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลงและ

ปฏิบัติตำมข้อตกลงด้วยตนเอง

(1) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65)

1

2

3

4

5

6

1.2.4  ออกก าลังกายเป็นเวลา 1.3.1  เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย 2.1.1 เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

3: ออกก ำลังกำยเป็นเวลำ ด้วยตนเอง 3: เล่น ท ำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่ำงปลอดภัยด้วยตนเอง 3: เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้องกำงแขน

2: ออกก ำลังกำยเป็นเวลำ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ 2: เล่น ท ำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่ำงปลอดภัย โดยมีผู้ช้ีแนะ 2: เดินต่อเท้ำถอยหลังตำมแนวเส้นได้ แต่ต้องกำงแขนช่วยกำรทรงตัว

1: ออกก ำลังกำยไม่เป็นเวลำ หรือไม่ออกก ำลังกำย 1: เล่น ท ำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยไม่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย แม้มีผู้ช้ีแนะ 1: เดินต่อเท้ำถอยหลังตำมแนวเส้นตรงไม่ได้

2.1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่เสียการทรงตัว 2.1.3 ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 2.1.4 รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนได้
3: กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยไม่เสียกำรทรงตัว 3: ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว  3: รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจำกพ้ืนด้วยมือท้ังสองข้ำงได้ โดยไม่ใช้ล ำตัวช่วย
2: กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง แต่เสียกำรทรงตัว 2: ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำงได้ แต่ไม่คล่องแคล่ว 2: รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจำกพ้ืนด้วยมือท้ังสองข้ำงได้ โดยใช้ล ำตัวช่วย

1: กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้ไม่ต่อเน่ือง 1: ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำงไม่ได้ หรือว่ิงชนส่ิงกีดขวำง 1: รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจำกพ้ืนด้วยมือท้ังสองข้ำงไม่ได้

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง
3: มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลง และปฏิบัติตำมข้อตกลงได้ 
2: มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลง หรือปฏิบัติตำมข้อตกลงได้ เม่ือมีผู้ช้ีแนะ
1: ไม่มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลงและปฏิบัติตำมข้อตกลงแม้มีผู้ช้ีแนะ

แบบบันทึกผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง

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

ค าช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภำพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

ช่ือ - สกุล
ล าดับ

ท่ี

2.1 เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้

พฤติกรรมท่ีประเมินด้านสังคมพฤติกรรมท่ีประเมินด้านร่างกาย

แบบบันทึกข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนท่ีจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2565 11



ค ำช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินบันทึกระดับคุณภาพของนักเรียนในแต่ละประเด็นท่ีประเมิน

(1)

1

2

3

4

5

6

10.1.3 จ ำแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่ำงๆโดยใช้ต้ังแต่ 2 ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 10.1.4 เรียงล ำดับส่ิงของและเหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ล ำดับ

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

พฤติกรรมท่ีประเมินด้ำนสติปัญญำ
10.1 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด

แบบบันทึกผล 7

แบบบันทึกผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ

ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล 10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่ 2 ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 10.1.4 เรียงล าดับส่ิงของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ

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

(66) (67)

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
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รายละเอียดบันทึกข้อมูล 
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รายละเอียดในการบันทึกข้อมูล 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ปีการศึกษา 2565 
 

ค าชี้แจง การบนัทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลต่อเนื่องไปทางขวามือ ตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1-55 โดยไม่ต้องตัดข้อมูลตามแบบบันทึกผล 
คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 

1 ล าดับที่ ตัวเลขล าดับที่ของนักเรียน 
2 ชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียน 
3 จังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 01 แทน กรุงเทพมหานคร 
 ตัวอย่าง 02 แทน กระบี่ 
 จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 03 แทน กาญจนบุรี 
  รหัสที่บันทึก คือ 031 04 แทน กาฬสินธุ์ 
  03 แทน  จังหวัดกาญจนบุรี 05 แทน ก าแพงเพชร 
   1 แทน  เขต 1 06 แทน ขอนแก่น 
 จังหวัดเชียงใหม่  เขต 3 07 แทน จันทบุรี 
  รหัสที่บันทึก  คือ  143 08 แทน ฉะเชิงเทรา 
  14 แทน  จังหวัดเชียงใหม่ 09 แทน ชลบุร ี
    3 แทน  เขต 3 10 แทน ชัยนาท 
  11 แทน ชัยภูมิ 
 กรณีท่ีจังหวัดมี 1 เขต 12 แทน ชุมพร 
 เช่น  จังหวัดมุกดาหาร 13 แทน เชียงราย 
  รหัสที่บันทึก  คือ  441 14 แทน เชียงใหม่ 
  44 แทน  จังหวัดมุกดาหาร 15 แทน ตรัง 
   1 แทน  เขต 1 16 แทน ตราด 
  17 แทน ตาก 
  18 แทน นครนายก 
  19 แทน นครปฐม 
  20 แทน นครพนม 
  21 แทน นครราชสีมา 
  22 แทน นครศรีธรรมราช 
  23 แทน นครสวรรค์ 
  24 แทน นนทบุรี 
  25 แทน นราธิวาส 
  26 แทน น่าน 
  27 แทน บึงกาฬ 
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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 ล าปาง 
  54 แทน ล าพูน 
  55 แทน เลย 
  56 แทน ศรีสะเกษ 
  57 แทน สกลนคร 
  58 แทน สงขลา 
  59 แทน สตูล 
  60 แทน สมุทรปราการ 
  61 แทน สมุทรสาคร 



16 

แบบบันทึกขอ้มูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2565  
 

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 หนองบัวล าภู 
  72 แทน อ่างทอง 
  73 แทน อ านาจเจริญ 
  74 แทน อุดรธานี 
  75 แทน อุตรดิตถ์ 
  76 แทน อุทัยธานี 
  77 แทน อุบลราชธานี 
4 ขนาดของโรงเรียน 1      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียน   

                 1 - 120 คน 
  2      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 

                  ระหว่าง 121 – 499 คน 
  3      แทน    โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียน 

                  ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 
5 ประเภท 1      แทน  โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
  2      แทน  โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  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  น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
8 น้ าหนัก  ให้บันทึกข้อมูลน้ าหนักของนักเรียน มีหน่วยเป็น กก.   
  ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น  22.5   
9 ส่วนสูง ให้บันทึกข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน มีหน่วยเป็น ซม. 
  ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น  125.8   

 

 1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี   เกณฑ์การประเมินด้านสุขนิสัยที่ดีแบ่งระดับคุณภาพ
เป็น 3 ระดับ คือ คือ  3  2  หรือ  1 10 

 
11 

 

1.2.1  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ 
ดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 

1.2.2  ล้างมอืก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้
ห้องน้ า ห้องส้วมด้วยตนเอง 

12 1.2.3  นอนพักผ่อนเป็นเวลา  

 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                    
(แบบบันทึกผล 1/2) 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                       
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2  หรือ 1  
 
 
 
 

 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 

 
 

16 
17 
18 
 

19 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
5.1  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอย เมื่อต้องการสิ่งของ 

ของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 
5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
5.2.1 แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ด้านสังคม 
6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
6.1.3 ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 
6.2 มีวินัยในตนเอง 
6.2.2 เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 
 
 

20 
 

21 
22 
 

23 
24 
25 

 
26 

 
 

27 

ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                    
(แบบบันทึกผล 1/2) 
ด้านสังคม 
6.3 ประหยัด และพอเพียง 
6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
7.1.2 ทิง้ขยะได้ถูกท่ี 
7.2  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
7.2.2 กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย 
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย

ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
8.3.3 ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้

ความรุนแรงด้วยตนเอง 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน                       
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2  หรือ 1  

 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(แบบบันทึกผล 2) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ  แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ                           
คือ 3  2  หรือ  1 
 

 ด้านอารมณ์ - จิตใจ 
3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

28 
 
 
 

29 
30 
 
 

 
31 

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 ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 

 
 



19 

แบบบันทึกขอ้มูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2565  
 

คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 

32 

ด้านสติปัญญา 
11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสรา้งสรรค ์
11.2.1  เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลาย และแปลกใหม่ 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์                   
(แบบบันทึกผล 3) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
แบง่ระดบัคุณภาพเป็น 3 ระดับ  คือ  3  2  หรือ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33 
 
 

34 
 
 
 

35 
 

36 
 
 

37 
 

38 
 
 

39 
40 

 
41 
 

42 
 

43 
 

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 
10.1.2 จบัคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ  โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไป 
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
10.2.1  อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 
10.2.2  คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการ 
ลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
10.3.1  ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดข้ึน 
10.3.2  ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 
12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
12.1.2  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 
12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
12.2.1  ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 
12.2.2 ใช้ประโยคค าถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 ผลการประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  

(แบบบันทึกผล 4) 
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 3  2 หรือ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 
45 
46 
 
 

47 
 

 
 

48 
 

    49 
 
 

50 
 
 

51 
 

52 
 

ด้านร่างกาย 
2.2 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
2.2.1  ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
2.2.2  เขยีนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
2.2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูเส้นผา่นศูนย์กลาง 0.25 ซม.ได้ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ 
ของตนเองและผู้อ่ืน 
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
4.1.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
5.4  มีความรับผิดชอบ 
5.4.1  ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
ด้านสังคม 
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
8.2.1  เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
ด้านสติปัญญา 
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
9.2.2  เขยีนชื่อของตนเองตามแบบ 
11.1 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิมและ 
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
 (แบบบันทึกผล 5) 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นตามมุม 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2 หรือ  1 
  

 
53 
 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 

54 
 
 

55 
 
 

56 
 

57 
 
 

58 

ด้านสังคม 
6.2 มีวินัยในตนเอง 
6.2.1  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
8.1.1  เลน่และท ากิจกรรมรว่มกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 
ด้านสติปัญญา 
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
9.2 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
9.2.1  อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตา

มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 
12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย

ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

(แบบบันทึกผล 6) 
เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ                    
3  2 หรือ 1 
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60 
 
 

61 
62 
 

63 
64 
 

 
65 

 

ด้านร่างกาย 
1.2 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี 
1.2.4 ออกก าลังกายเป็นเวลา 
1.3 รกัษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
1.3.1  เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้ 
2.1.1  เดินต่อเท้าถอยหลงัเป็นเส้นตรงไดโ้ดยไม่ต้องกางแขน 
2.1.2  กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 
2.1.3  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
2.1.4  รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 
ด้านสังคม 
8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
8.3.1 มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง 
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คอลัมน์ที่ ตัวแปร ค่าของตัวแปร 
 
 
 
 

66 
 

67 
 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมเกมการศึกษา                    
(แบบบันทึกผล 7) 
ด้านสติปัญญา 
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
10.1.3  จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่ 2 ลักษณะ       
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ 
 

เกณฑ์การประเมินในชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 
แบ่งระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ  3  2 หรือ 1 
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ล ำดับท่ี ช่ือโรงเรียน จังหวัด/

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

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

น้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
1.2.1 รับประทำน

อำหำรท่ีมีประโยชน์

ได้หลำยชนิด 

และด่ืมน้ ำสะอำด

ได้ด้วยตนเอง

1.2.2 ล้ำงมือ

ก่อนรับประทำน

อำหำรและหลังจำก

ใช้ห้องน้ ำห้องส้วม

ด้วยตนเอง

น้ ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) 5.1.1 ขออนุญำตหรือรอ

คอย เม่ือต้องกำรส่ิงของ

ของผู้อ่ืนด้วยตนเอง

5.2.1 แสดงควำมรักเพ่ือน

และมีเมตตำสัตว์เล้ียง

1.2.3 นอนพักผ่อนเป็น

เวลำ

5.3.1  แสดงสีหน้ำและ

ท่ำทำงรับรู้ควำมรู้สึก

ผู้อ่ืนอย่ำงสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์

มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยท่ีดี

ผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต และสุขนิสัยท่ีดี (แบบบันทึกผล 1/1)

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 24
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 6.1.3 ใช้และ

ท ำควำมสะอำด

หลังใช้ห้องน้ ำ 

ห้องส้วมด้วยตนเอง

7.1.1 ดูแลรักษำ

ธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมด้วย

ตนเอง

7.1.2 ท้ิงขยะ

ได้ถูกท่ี

6.2.2 เข้ำแถว

ตำมล ำดับ

ก่อนหลังได้

ด้วยตนเอง

6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเอง

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว

7.2.1 ปฏิบัติตนตำม

มำรยำทไทยได้ตำม

กำลเทศะ

7.2.2 กล่ำวค ำขอบคุณและ

ขอโทษด้วยตนเอง

6.1.2 รับประทำน

อำหำรด้วยตนเอง

อย่ำงถูกวิธี

6.3.1 ใช้ส่ิงของ

เคร่ืองใช้อย่ำง

ประหยัดและ

พอเพียงด้วยตนเอง

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

ด้ำนสังคม
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25 26 27 28 29 30 31 32

ด้ำนสังคม ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ (แบบบันทึกผล 2)

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
11.2.1 เคล่ือนไหว

ท่ำทำงเพ่ือส่ือสำร

ควำมคิด ควำมรู้สึกของ

ตนเองอย่ำงหลำกหลำย

 และแปลกใหม่

4.1.2 สนใจ 

มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำน

เสียงเพลง ดนตรี

8.3.2 ปฏิบัติตนเป็น

ผู้น ำและ

ผู้ตำมได้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์

4.1.3 สนใจ 

มีควำมสุข และแสดง

ท่ำทำง/เคล่ือนไหว

ประกอบเพลง จังหวะ 

และดนตรี

3.1.1 แสดงอำรมณ์ 

ควำมรู้สึกได้

สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์อย่ำง

เหมำะสม

7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้อง

เพลงชำติไทย

8.2.2 ย้ิม ทักทำย หรือ

พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล

ท่ีคุ้นเคยได้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์

8.3.3 ประนีประนอมแก้ไข

ปัญหำโดยปรำศจำกกำรใช้

ควำมรุนแรงด้วยตนเอง

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน (แบบบันทึกผล 1/2)

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 26
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33 34 35 36 37 38 39 40

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
10.3.1 ตัดสินใจ

ในเร่ืองง่ำยๆ และ

ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน

10.1.2 จับคู่และ

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

และควำมเหมือนของส่ิง

ต่ำงๆ โดยใช้ลักษณะท่ี

สังเกตพบ 2 ลักษณะข้ึนไป

9.1.1 ฟังผู้อ่ืน

พูดจนจบ และสนทนำ

โต้ตอบอย่ำงต่อเน่ือง  

เช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีฟัง

10.3.2 ระบุปัญหำสร้ำง

ทำงเลือกและเลือกวิธี

แก้ปัญหำ

3.2.1 กล้ำพูด

กล้ำแสดงออก

อย่ำงเหมำะสม

ตำมสถำนกำรณ์

10.2.1 อธิบำย

เช่ือมโยงสำเหตุและ

ผลท่ีเกิดข้ึนใน

เหตุกำรณ์หรือกำร

กระท ำด้วยตนเอง

10.1.1 บอกลักษณะ

ส่วนประกอบ

กำรเปล่ียนแปลงหรือ

ควำมสัมพันธ์ของ

ส่ิงต่ำงๆ จำกกำรสังเกตโดย

ใช้ประสำทสัมผัส

10.2.2 คำดคะเนส่ิงท่ี

อำจจะเกิดข้ึนและ

มีส่วนร่วมในกำร

ลงควำมเห็นจำก

ข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)

ด้ำนสติปัญญำ
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ด้ำนสติปัญญำ ด้ำนอำรมณ์ จิตใจด้ำนร่ำงกำย
12.1.2 กระตือรือร้น

ในกำรร่วมกิจกรรม

ต้ังแต่ต้นจนจบ

12.2.1 ค้นหำค ำตอบของ

ข้อสงสัยต่ำงๆ 

โดยใช้วิธีกำรท่ี

หลำกหลำยด้วยตนเอง

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดำษ

ตำมแนวเส้นโค้งได้

2.2.2 เขียนรูปสำมเหล่ียมตำมแบบ

ได้อย่ำงมีมุมชัดเจน

3.2.2 แสดงควำมพอใจ

ในผลงำนและ

ควำมสำมำรถของตนเอง

และผู้อ่ืน

2.2.3 ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนำด

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.25 

เซนติเมตรได้

12.2.2 ใช้ประโยคค ำถำม

ว่ำ “เม่ือไร” “อย่ำงไร” 

ในกำรค้นหำค ำตอบ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4)ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (แบบบันทึกผล 3)
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ด้ำนสังคม ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
5.4.1 ท ำงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยจนส ำเร็จด้วย

ตนเอง

8.2.1 เล่นหรือท ำงำน

ร่วมมือกับเพ่ือนอย่ำงมี

เป้ำหมำย

9.2.2 เขียนช่ือของตนเอง

ตำมแบบ

ด้ำนสติปัญญำ
11.1.1 สร้ำงผลงำนศิลปะ

เพ่ือส่ือสำรควำมคิด 

ควำมรู้สึกของตนเอง โดยมี

กำรดัดแปลงแปลกใหม่จำก

เดิมและมีรำยละเอียดเพ่ิมข้ึน

4.1.1 สนใจ 

มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำน

งำนศิลปะ

8.1.1 เล่นและท ำ

กิจกรรมร่วมกับเด็ก

ท่ีแตกต่ำงไปจำกตน

ด้ำนสังคม
6.2.1 เก็บของเล่นของใช้

เข้ำท่ีอย่ำงเรียบร้อย

ด้วยตนเอง

5.2.2 ช่วยเหลือและ

แบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง

ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ (แบบบันทึกผล 4) ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบันทึกผล 5)
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ด้ำนสติปัญญำ
9.1.2 เล่ำเป็นเร่ืองรำว

ต่อเน่ืองได้

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)

ด้ำนร่ำงกำย
1.3.1 เล่น ท ำกิจกรรมและ

ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงปลอดภัย

2.1.1 เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็น

เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกำงแขน

2.1.2 กระโดดขำเดียวไป

ข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเน่ือง

โดยไม่เสีย

กำรทรงตัว

9.2.1 อ่ำนภำพ 

สัญลักษณ์ ค ำ ด้วยกำร

ช้ีหรือกวำดตำมอง

จุดเร่ิมต้นและจุดจบ

ข้อควำม

1.2.4 ออกก ำลังกำย

เป็นเวลำ

12.1.1 สนใจหยิบ

หนังสือมำอ่ำนและ

เขียนส่ือควำมคิดด้วย

ตนเองเป็นประจ ำ

อย่ำงต่อเน่ือง

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม (แบบบันทึกผล 5)

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 30
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ด้ำนสังคม

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมเกมกำรศึกษำ (แบบบันทึกผล 7)

ด้ำนร่ำงกำย
10.1.4 เรียงล ำดับส่ิงของและ

เหตุกำรณ์อย่ำงน้อย 

5 ล ำดับ

2.1.4 รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึน

จำกพ้ืนได้

8.3.1 มีส่วนร่วมสร้ำงข้อตกลง

และปฏิบัติตำมข้อตกลงด้วยตนเอง

10.1.3 จ ำแนกและจัดกลุ่มส่ิงต่ำงๆ 

โดยใช้ต้ังแต่ 

2 ลักษณะข้ึนไปเป็นเกณฑ์

2.1.3 ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวำง

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว

ด้ำนสติปัญญำ

ผลกำรประเมินชุดกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง (แบบบันทึกผล 6)
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.............................................. เขต  ...........  
ขอรับรองความถูกต้องและการได้มาของข้อมูลทุกประการ 
      
 
 

            ลงชื่อ ...............................................................   
(....................................................................) 

          ต าแหน่ง ………...................................................... 
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่            /๒๕๖๕ 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำเครื่องมือกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕6๕ 

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

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประจ าทุกสองปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งเผยแพร่   
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2565  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๕ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

คณะท ำงำน 
๑.  นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประธาน 
๒.  นางวาทินี  ธีระตระกูล ข้าราชการบ านาญ รองประธาน 
๓.  นางเอมอร  รสเครือ                                      ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๔.  นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๕.  นางทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา      ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๖.  นางสาวแน่งน้อย  แจ้งศิริกุล ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๗.  นางรุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๘.  ผศ.อุไรวรรณ  มีเพียร ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๙.  นางจุฬาลักษณ์  พงษ์สังข์ ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๑๐.  นางสาวอุทัย  ธารมรรค   ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๑๑.  นางนิทรา  ช่อสูงเนิน   ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๑๒.  นางวรรณภา  มังบู่แว่น ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๑๓.  นางสุพร  โขขัด ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
๑๔.  นางสาวสุทธาภา  โชติประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะท างาน 
๑๕.  นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะท างาน 
๑๖.  นายสมบัติ  เนตรสว่าง                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สระบุรี เขต 1 
คณะท างาน 

๑๗.  นายชัยวุฒิ  สินธวุงศานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

คณะท างาน 

๑๘.  นางสุรัสวดี  จันทรกุล                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 

คณะท างาน 

/19. นางหริณญา... 
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- ๒ - 
 

๑๙.  นางหริณญา  รุ่งแจ้ง                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

คณะท างาน 

๒๐.  นางเพ็ญศรี ศรีรอด  
   ประเทียบอินทร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2 

คณะท างาน 

๒๑.  นางสาวธิติมา  เรืองสกุล                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2 

คณะท างาน 

๒๒.  นางสุนิทรา  พรมมล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1 

คณะท างาน 

๒๓.  นางปฤษณา  ด ารงค์ชีพ                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต 2 

คณะท างาน 

๒๔.  นายบรรพต  ขันค า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 1 

คณะท างาน 

๒๕.  นายประชัน  แสนใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

คณะท างาน 

๒๖.  นางดวงทิพย์  เพ็ชรนิล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 1 

คณะท างาน 

๒๗.  นางสาวประภานิช  เพียรไพฑูรย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 

คณะท างาน 

๒๘.  นางสาวศิวพร  นิลสุข                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1 

คณะท างาน 

๒๙.  นางสาวชุตินันท์  จันทรเสนานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1 

คณะท างาน 

๓๐.  นางสาวจีเรียง  บุญสม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 

คณะท างาน 

๓๑.  นายกว้าง  ผลสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 

คณะท างาน 

๓๒.  นางพิกุล  สุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 

คณะท างาน 

๓๓.  นางจ าลองลักษณ์  ก้อนทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 

คณะท างาน 

๓๔.  นางสาวปณิตา  ศิลารักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 

คณะท างาน 

๓๕.  นางสาวมธุรส  ประภาจันทร์  ส านักทดสอบทางการศึกษา  คณะท างาน 
๓๖.  นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน 
คณะท างาน 

๓๗.  นางสาวกัญญาวีร์  โลหะสวัสดิ์  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะท างาน 
/38. นางภาวิณี... 
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- ๓ - 
    

๓๘.  นางภาวิณี  แสนทวีสุข ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะท างาน 
และเลขานุการ 

๓๙.  นางกันยา  แสนวงษ์ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๐.  นางสาวกมลชนก  ผ่านส าแดง ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๑.  นางสาวนันทพร ณ พัทลุง ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒.  นางสาวปิยพร  สุขเสียง ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. จัดท าเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                  

พุทธศักราช 2560 วีดิทัศน์และอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๕ 
3. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป             
 

สั่ง ณ วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 

 

1. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1  
 

1. บ้านแหลมหิน 
2. วัดล าดวน 
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. ประจวบคีรีขันธ์ 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. ชุมชนวัดขันเงิน 
 27. วัดเทพนิมิตวนาราม 
 28. สามัคคีวัฒนา 
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11. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 29. บ้านโป่งน้อย 
 30. วัดป่าตัน 
 31. บ้านป่างิ้ว 
12. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 32. ดงพยุงสงเคราะห์ 
 33. ค าปลาฝาโนนชัย   
 34. ดอนยูงราษฎร์ประดิฐษ์วิทยาคาร 
13. สพป. เชียงราย เขต 1 35. บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   
 36. อนุบาลหัวฝาย 
 37. บ้านโป่งฮ้ึง 
14. สพป. ปทุมธานี เขต 2 38. วัดเขียนเขต  
 39. ร่วมจิตประสาท 
 40. ชุมชนบึงบา 
15. สพป. สระบุรี เขต 1 41. อนุบาลสระบุรี 
16. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 42. บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
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 

 
 
   

 
 

 
 

 
 


