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ผูอำนวยการโรงเรียน     นางสาวนัยนา   ยิ่งสกุล 

โทรศัพท     0-2413-1650 , 0-2802-1010    โทรสาร    0-2802-2441 

สมุดประจำตัวนักเรียน 

ระดับอนุบาลปท่ี  1-3 



เรียน ทานผูปกครอง 

 สมุดรายงานฉบับนี้  มีจุดมุงหมายที่จะเปนการส่ือสารระหวางครูและผูปกครองโดยครูจะสังเกต  

บันทึก  วัดและประเมินพัฒนาการเด็กทางรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม  และสติปญญาเพ่ือรายงานให

ผูปกครองทราบ  และเพ่ือรับทราบความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับตัวเด็กขณะที่อยูบาน  ทั้งนี้โรงเรียน  

มีความมุงหวังที่จะรวมกับผูปกครองในการพัฒนาบุตรหลานใหเจริญงอกงามไดเต็มที่ตามความสามารถของ

เด็กแตละคนในทุกดาน  โดยกำหนดเกณฑการประเมินดังนี้คือ 

 

ปฏิบัติไดดี  

หมายถึง   พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดอยางคลองแคลว  ทำไดบอยครั้ง  และทุกครั้งที่ปฏิบัติ 

สามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติไดเปนครั้งคราว  

หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดบาง  ไมไดบาง 

ควรเสริม 

 หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติไดนอย  หรือปฏิบัติไมไดเลย 

 

 

               ผูอำนวยการโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. น้ำหนัก 

น้ำหนัก 

(กิโลกรัม) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

อนุบาลปที่ 1       

อนุบาลปที่ 2       

อนุบาลปที่ 3       
 

2. สวนสูง 

สวนสูง 

(เซนติเมตร) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

อนุบาลปที่ 1       

อนุบาลปที่ 2       

อนุบาลปที่ 3       

 

3. สรุปผลการประเมินการเจริญเติบโตรายภาค 

สรุปผล 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

อวน ผอม สมสวน อวน ผอม สมสวน 

อนุบาลปที่ 1       

อนุบาลปที่ 2       

อนุบาลปที่ 3       
 

4. เวลามาเรยีน 

เวลามาเรียน 
อนุบาลปท่ี 1 อนุบาลปท่ี 2 อนุบาลปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

อนุบาลปที่ 1       

อนุบาลปที่ 2       

อนุบาลปที่ 3       

 



 

 

อนุบาลปท่ี  1   

(อายุ  3  ป) 
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1.  รางกายเจริญเติบโต 

     ตามวัย และมี 

     สุขนิสัยท่ีดี 

1.1  น้ำหนัก  และสวนสูง 

      ตามเกณฑ 

1.1.1  น้ำหนัก  และสวนสูง 

         ตามเกณฑของกรมอนามัย 

      

1.2  มีสุขภาพอนามัย 

      สุขนิสัยท่ีดี 

1.2.1  ยอมรับประทานอาหาร 

         ท่ีมีประโยชนและด่ืมน้ำ 

         ท่ีสะอาดเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

1.2.2  ลางมือกอนรับประทาน 

         อาหาร และหลังจากใช 

         หองน้ำหองสวมเมื่อมี 

         ผูชี้แนะ 

      

1.2.3  นอนพักผอนเปนเวลา       

1.2.4  ออกกำลังกายเปนเวลา       

1.3  รักษาความปลอดภัย 

      ของตนเอง และผูอ่ืน 

1.3.1  เลน  และทำกิจกรรมอยาง 

        ปลอดภัยเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

2.  กลามเน้ือใหญ 

     และกลามเน้ือเล็ก 

     แข็งแรง ใชไดอยาง 

     คลองแคลวและ 

     ประสานสัมพันธกัน 

2.1  เคลื่อนไหวรางกาย 

      อยางคลองแคลว 

      ประสานสัมพันธ 

      และทรงตัวไดดี 

2.1.1  เดินตามแนวท่ีกำหนดได       

2.1.2  กระโดดสองขาข้ึนลง 

         อยูกับท่ีได 

      

2.1.3  ว่ิงแลวหยุดได       

2.1.4  รับลูกบอลโดยใชมือและ 

         ลำตัวชวย 

      

2.2  ใชมือ – ตาประสาน  

      สัมพันธกัน 

2.2.1  ใชกรรไกรตัดกระดาษขาด 

         จากกันไดโดยใชมือเดียว 

      

2.2.2  เขียนรูปวงกลมตามแบบได       

2.2.3  รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผาน 

         ศูนยกลาง 1 ซม. ได 

      



 

 

 

การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 ป) 

มาตรฐานคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ี สภาพทีพ่ึงประสงค 

สภาพท่ีปรากฏ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปฏ
ิบัติ

ได
ดี 

ปฏ
ิบัติ

ได
เป

นค
รั้ง

คร
าว

 

คว
รเ

สริ
ม 

ปฏ
ิบัติ

ได
ดี 

ปฏ
ิบัติ

ได
เป

นค
รั้ง

คร
าว

 

คว
รเ

สริ
ม 

3.  มีสุขภาพจิตดี 

    และมีความสุข 

3.1  แสดงออกทางอารมณ 

      ไดอยางเหมาะสม 

3.1.1  แสดงอารมณ  ความรูสึก 

         ไดเหมาะสมกับบาง 

         สถานการณ 

      

3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 

      และผูอ่ืน 
3.2.1  กลาพูดกลาแสดงออก       

3.2.2  แสดงความพอใจในผลงาน 

         ตนเอง 

      

4.  ชื่นชมและแสดงออก 

     ทางศิลปะ  ดนตร ี

     และการเคลื่อนไหว 

4.1  สนใจ มีความสุข และ 

      แสดงออกผานงานศิลปะ 

      ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

4.1.1  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานงานศิลปะ 

      

4.1.2  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานเสียงเพลง 

         ดนตรี 
      

4.1.3  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว 

         ประกอบเพลง จังหวะ 

         และดนตรี 

      

5.  มีคุณธรรม จริยธรรม   

    และมีจิตใจท่ีดีงาม 

5.1  ซื่อสัตยสุจริต 5.1.1  บอกหรือชี้ไดวาสิ่งใดเปน 

         ของตนเอง และสิ่งใด 

         เปนของผูอ่ืน 

      

5.2  มีความเมตตา  กรุณา 

      มีน้ำใจ และชวยเหลือ 

      แบงปน 

5.2.1  แสดงความรักเพ่ือน  และ 

         มีเมตตาสัตวเลี้ยง 

      

5.2.2  แบงปนผูอ่ืนไดเมื่อมี 

         ผูชี้แนะ 

      

5.3  มีความเห็นอกเห็นใจ 5.3.1  แสดงสีหนาหรือทาทาง 

         รับรูความรูสึกผูอ่ืน 

      

5.4  มคีวามรับผิดชอบ 5.4.1  ทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

         จนสำเร็จ เมื่อมีผูชวยเหลือ 
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6.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ 

    ตามหลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ชวยเหลือตนเอง 

      ในการปฏิบัติกิจวัตร 

      ประจำวัน 

6.1.1  แตงตัวโดยมผีูชวยเหลือ       

6.1.2  รับประทานอาหารดวยตนเอง       

6.1.3  ใชหองน้ำ หองสวมโดยมี 

         ผูชวยเหลือ 

      

6.2  มีวินัยในตนเอง 6.2.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ี 

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

6.2.2  เขาแถวตามลำดับกอนหลงัได  

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

6.3  ประหยัดและพอเพียง 6.3.1  ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด 

         และพอเพียงเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

     วัฒนธรรม  และ 

     ความเปนไทย 

7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติ 

      และสิ่งแวดลอม 

7.1.1  มีสวนรวมดูแลรักษาธรรมชาติ 

         และสิ่งแวดลอมเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

7.1.2  ท้ิงขยะใหถูกท่ี       

7.2  มีมารยาทตาม 

      วัฒนธรรมไทย  และ 

      รักความเปนไทย 

7.2.1  ปฏิบัติตามมารยาทไทยได 

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

7.2.2  กลาวคำขอบคุณ  และขอโทษ 

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      
7.2.3  หยุดยืนเมื่อไดยินเพลงชาติไทย    

         และเพลงสรรเสริญพระบารม ี

      

8.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี 

     ความสุข และปฏิบัติตน  

     เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

     ในระบอบประชาธิปไตย 

     อันมีพระมหากษัตริย 

     ทรงเปนประมุข 

8.1  ยอมรับความเหมือน 

      และความแตกตาง 

      ระหวางบุคคล 

8.1.1  เลน ทำกิจกรรมรวมกับเด็กท่ี 

        แตกตางไปจากตน 
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8.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี 

    ความสุข และปฏิบัติตน  

    เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    ในระบอบประชาธิปไตย 

    อันมีพระมหากษัตริย 

    ทรงเปนประมุข 

8.2  มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 8.2.1  เลนรวมกับเพ่ือน       

8.2.2  ย้ิมหรือทักทายผูใหญ  และ 

         บุคคลท่ีคุนเคยเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

8.3  ปฏิบัติตนเบื้องตนในการ 

      เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

8.3.1  ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมี          

         ผูชี้แนะ 

      

8.3.2  ปฏิบัติตนเปนผูนำและผูตาม 

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

8.3.3  ยอมรับการประนีประนอม 

         แกไขปญหาเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

9.  ใชภาษาสื่อสารได 

    เหมาะสมกับวัย 

9.1  สนทนาโตตอบ  และ 

      เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 

9.1.1  ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ  และพูด 

         โตตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง 
      

9.1.2  เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ       

9.2  อาน  เขียนภาพและ 

      สัญลักษณได 

9.2.1  อานภาพ และพูดขอความ 

         ดวยภาษาของตน 

      

9.2.2  เขียนขีดเข่ีย อยางมีทิศทาง       

10.  มีความสามารถในการ 

      คิดท่ีเปนพ้ืนฐาน 

      ในการเรียนรู 

10.1  มีความสามารถในการ 

        คิดรวบยอด 

10.1.1 บอกลักษณะของสิ่งตางๆ 

         จากการสังเกตโดยใชประสาท 

         สัมผัส 

      

10.1.2 จับคู หรือเปรยีบเทียบสิ่งตางๆ  

          โดยใชลักษณะหรือหนาท่ี  

          การใชงานเพียงลักษณะเดียว 

      

10.1.3 คัดแยกสิ่งตางๆ ตามลักษณะ  

         หรือหนาท่ีการใชงาน 

      

10.1.4 เรียงลำดับสิ่งของ หรือ 

         เหตุการณอยางนอย 3 ลำดับ 
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10.  มีความสามารถในการ 

      คิดท่ีเปนพ้ืนฐานในการ 

      เรียนรู 

10.2  มีความสามารถ 

        ในการคิดเชิงเหตุผล 

10.2.1 ระบุผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ 

         หรือการกระทำเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

10.2.2 คาดเดา หรือคาดคะเน 

         สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

      

10.3  มีความสามารถ 

        ในการคิดแกปญหา 

        และตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องงายๆ       

10.3.2 แกปญหาโดยลองผิดลองถูก       

11.  มีจินตนาการและ 

      ความคิดสรางสรรค 

11.1  ทำงานศิลปะตาม 

        จินตนาการและ 

        ความคิดสรางสรรค 

11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพ่ือ 

         สื่อสารความคิด ความรูสึก 

         ของตนเอง 

      

11.2  แสดงทาทาง / 

        เคลื่อนไหวตาม 

        จินตนาการ 

        อยางสรางสรรค 

11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือสื่อสาร 

         ความคิด ความรูสึกของตนเอง       

12.  มีเจตคติท่ีดีตอการ 

      เรียนรู และมีความ 

      สามารถในการแสวงหา 

      ความรูไดเหมาะสม 

      กับวัย 

12.1  มีเจตคติท่ีดีตอการ 

        เรียนรู 

12.1.1 สนใจฟง  หรืออานหนังสือ 

         ดวยตนเอง 

      

12.1.2 กระตือรือรนในการเขารวม 

         กิจกรรม 

      
12.2  มีความสามารถ 

        ในการแสวงหา 

        ความรู 

12.2.1 คนหาคำตอบของขอสงสัยตางๆ  

         ตามวิธีการท่ีมีผูชี้แนะ 

      

12.2.2 ใชประโยคคำถามวา “ใคร” 

         “อะไร” ในการคนหาคำตอบ 

      



 

สรุปมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 ป) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สภาพที่ปรากฏ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ดี 

พอ
ใช

 

คว
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สร
ิม 

ดี 

พอ
ใช

 

คว
รเ

สร
ิม 

1.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี       

2.  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ 

    ประสานสัมพันธกัน 
      

3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       

4.  ช่ืนชมการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว       

5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม       

6.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

7.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย       

8.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี 

     ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      

9.  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย       

10. มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู       

11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค       

12. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู 

     ไดเหมาะสมกับวัย 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบความพรอมทางการเรียนและทักษะทางวิชาการ 

ช้ันอนุบาลปท่ี  1 / ........ 
 

รายวิชา คะแนนเต็ม ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

คะแนนท่ีได คะแนนท่ีได 

คณิตศาสตร 10   

ภาษาไทย 10   

ภาษาอังกฤษ 10   

ความรูท่ัวไป 10   

เชาวนปญญา 10   

ศิลปะ 10   

ผลงาน/ช้ินงาน (หนวยการเรียนรู) 40   

คะแนนรวม 100   
 

 

รายวิชาเสริม 

ระดับผลการประเมิน 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

- English  Conversation           

- Chinese           

- วายน้ำ           

- เทควันโด           

เกณฑการประเมิน 

    1  =  ปรับปรุง              2  =  พอใช     3  =  ดี          4  =  ดีมาก                5  =  ดีเยี่ยม 

(ต่ำกวา 60 คะแนน)             (60-69 คะแนน)        (70-79 คะแนน)          (80-89 คะแนน)            (90-100 คะแนน) 

 

 

ลงช่ือ...............................................................                            ลงช่ือ............................................................... 

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                        ผูอำนวยการ 

 

ลงช่ือ...............................................................                            ลงช่ือ............................................................... 

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                        ผูอำนวยการ 



ความคิดเห็นของครูประจำช้ัน  และผูปกครอง 

ครูประจำช้ัน ผูปกครอง 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 



 

 

อนุบาลปท่ี  2   

(อายุ  4  ป) 
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ที่พึงประสงค 
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1.  รางกายเจริญเติบโต 

    ตามวัย และมีสุขนิสัย 

    ท่ีดี 

1.1  น้ำหนัก  และสวนสูง 

      ตามเกณฑ 

1.1.1  น้ำหนัก  และสวนสูงตามเกณฑ 

         ของกรมอนามัย 

      

1.2  มีสุขภาพอนามัย 

      สุขนิสัยท่ีดี 

1.2.1  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 

         และด่ืมน้ำสะอาดดวยตนเอง 

      

1.2.2  ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

         และหลังจากใชหองน้ำ หองสวม 

         ดวยตนเอง 

      

1.2.3  นอนพักผอนเปนเวลา       

1.2.4  ออกกำลังกายเปนเวลา       

1.3  รักษาความปลอดภัย 

      ของตนเอง และผูอ่ืน 

1.3.1  เลน และทำกิจกรรมอยาง 

         ปลอดภัยดวยตนเอง 
      

2.  กลามเน้ือใหญ 

     และกลามเน้ือเล็ก 

     แข็งแรง ใชไดอยาง 

     คลองแคลวและ 

     ประสานสัมพันธกัน 

2.1  เคลื่อนไหวรางกาย 

       อยางคลองแคลว 

       ประสานสัมพันธ 

       และทรงตัวได 

2.1.1  เดินตอเทาไปขางหนาเปนเสนตรง 

         โดยไมตองกางแขน 

      

2.1.2  กระโดดขาเดียวอยูกับท่ีได  

         โดยไมเสียการทรงตัว 

      

2.1.3  ว่ิงหลบหลีกสิ่งกีดขวางได       
2.1.4  รับลูกบอลโดยใชมือท้ังสองขาง       

2.2  ใชมือ – ตา  

      ประสานสัมพันธกัน 

2.2.1  ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนว 

         เสนตรงได 

      

2.2.2  เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ 

         ไดอยางมีมุมชัดเจน 

      

2.2.3  รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผาน 

         ศูนยกลาง 0.5 ซม. ได 

      

3.  มีสุขภาพจิตดี 

    และมีความสุข 

3.1  แสดงออกทางอารมณ 

      ไดอยางเหมาะสม 

3.1.1  แสดงอารมณ  ความรูสึกได 

         ตามสถานการณ 
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3.  มีสุขภาพจิตดี 

    และมีความสุข 

3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 

      และผูอ่ืน 

3.2.1  กลาพูดกลาแสดงออก 

         อยางเหมาะสมบางสถานการณ 

      

3.2.2  แสดงความพอใจในผลงาน 

         และความสารมารถของตนเอง 

      

4.  ชื่นชมและ  

    แสดงออกทาง 

      ศิลปะ  ดนตรี 

      และการ

เคลื่อนไหว 

4.1  สนใจ มีความสุข และ 

      แสดงออกผานงานศิลปะ 

      ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

4.1.1  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานงานศิลปะ 

      

4.1.2  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานเสียงเพลง 

         ดนตรี 

      

4.1.3  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว 

         ประกอบเพลง จังหวะ 

         และดนตรี 

      

5.  มีคุณธรรม 

    จริยธรรม  และ 

    มีจิตใจท่ีดีงาม 

5.1  ซื่อสัตยสุจริต 5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอย 

         เมื่อตองการสิ่งของของผูอ่ืน 

         เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

5.2  มีความเมตตา  กรุณา 

      มีน้ำใจ และชวยเหลือ 

      แบงปน 

5.2.1  แสดงความรักเพ่ือน และ 

         มีเมตตาสัตวเลี้ยง 

      
5.2.2  ชวยเหลือ  และแบงปน 

         ผูอ่ืนไดเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

5.3  มคีวามเหน็อกเห็นใจ 5.3.1  แสดงสีหนา  และทาทาง 

        รับรูความรูสึกผูอ่ืน 

      

5.4  มีความรับผิดชอบ 5.4.1  ทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

         จนสำเร็จเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

6.  มีทักษะชีวิตและ 

    ปฏิบัติตาม 

    หลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ชวยเหลือตนเอง 

       ในการปฏิบัติกิจวัตร 

       ประจำวัน 

6.1.1  แตงตัวดวยตนเอง 
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๖.  มีทักษะชีวิตและ 

     ปฏิบัติตาม 

     หลักปรัชญาของ 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ชวยเหลือตนเอง 

      ในการปฏิบัติกิจวัตร 

      ประจำวัน 

6.1.2  รับประทานอาหารดวยตนเอง       

6.1.3  ใชหองน้ำ หองสวมดวยตนเอง       

6.2  มีวินัยในตนเอง 6.2.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ี 

         ดวยตนเอง 

      

6.2.2  เขาแถวตามลำดับกอนหลงั 

         ไดดวยตนเอง  

      

6.3  ประหยัดและพอเพียง 6.3.1  ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด 

         และพอเพียงเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

7.  รักธรรมชาติ 

      สิ่งแวดลอม 

      วัฒนธรรม  และ 

      ความเปนไทย 

7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติ 

      และสิ่งแวดลอม 

7.1.1  มีสวนรวมดูแลรักษาธรรมชาติ 

         และสิ่งแวดลอมเมื่อมีผูชี้แนะ 
      

7.1.2  ท้ิงขยะใหถูกท่ี       

7.2  มีมารยาทตาม 

      วัฒนธรรมไทย  และ 

      รักความเปนไทย 

7.2.1  ปฏิบัติตามมารยาทไทยได 

         ดวยตนเอง 

      

7.2.2  กลาวคำขอบคุณ  และ 

         ขอโทษดวยตนเอง 

      

7.2.3  ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง 

         ชาติไทย และเพลง 

         สรรเสริญพระบารม ี

      

8.  อยูรวมกับผูอ่ืนได 

     อยางมีความสุข และ 

     ปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

     ท่ีดีของสังคมใน 

     ระบอบประชาธิปไตย 

     อันมีพระมหากษัตริย 

     ทรงเปนประมุข 

8.1  ยอมรับความเหมือน 

      และความแตกตาง 

      ระหวางบุคคล 

8.1.1  เลน ทำกิจกรรมรวมกับเด็ก 

         ท่ีแตกตางไปจากตน 
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8.  อยูรวมกับผูอ่ืนได 

     อยางมีความสุข และ 

     ปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

     ท่ีดีของสังคมใน 

     ระบอบประชาธิปไตย 

     อันมีพระมหากษัตริย 

     ทรงเปนประมุข 

8.2  มีปฏิสัมพันธท่ีดี 

      กับผูอ่ืน 

8.2.1  เลนหรือทำงานรวมกับเพ่ือน 

         เปนกลุม 

      

8.2.2  ย้ิม ทักทายผูใหญหรือคุยกับ 

         ผูใหญและบุคคลท่ีคุนเคย 

         ไดดวยตนเอง 

      

8.3  ปฏิบัติตนเบื้องตน 

      ในการเปนสมาชิก 

      ท่ีดีของสังคม 

8.3.1  มีสวนรวมสรางขอตกลง  และ 

         ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมี 

         ผูชี้แนะ 

      

8.3.2  ปฏิบติัตนเปนผูนำ  และ 

         ผูตามไดดวยตนเอง 

      

8.3.3  ประนีประนอม แกไขปญหา 

         โดยปราศจากการใช 

         ความรุนแรงเมื่อมีผูชี้แนะ 

      

9.  ใชภาษาสื่อสารได 

      เหมาะสมกับวัย 

9.1  สนทนาโตตอบ  และ 

      เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 

9.1.1  ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ  และสนทนา 

         โตตอบสอดคลองกับเรื่องท่ีฟง 

      

9.1.2  เลาเรื่องเปนประโยค 

         อยางตอเน่ือง 

      
9.2  อาน  เขียนภาพ 

      และสัญลักษณได 

9.2.1  อานภาพ สัญลักษณคำ 

         พรอมท้ังชี้ หรือกวาดตามอง 

         ขอความตามบรรทัด 

      

9.2.2  เขียนคลายตัวอักษร       

10.  มีความสามารถ 

        ในการคิด 

         ท่ีเปนพ้ืนฐาน 

         ในการเรียนรู 

10.1  มีความสามารถ 

        ในการคิดรวบยอด 

10.1.1 บอกลักษณะ  และสวนประกอบ 

         ของสิ่งตางๆ จากการสงัเกต 

         โดยใชประสาทสัมผัส 
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10.  มีความสามารถ 

      ในการคิด 

      ท่ีเปนพ้ืนฐาน 

      ในการเรียนรู 

10.1  มีความสามารถ 

        ในการคิดรวบยอด 

10.1.2  จับคู หรือเปรียบเทียบ 

           ความแตกตาง หรือ 

           ความเหมือนของสิ่งตางๆ 

           โดยใชลักษณะท่ีสังเกต 

           พบเพียงลักษณะเดียว 

      

10.1.3  จำแนก และจัดกลุมสิ่งตางๆ 

           โดยใชอยางนอย 

           หน่ึงลักษณะเปนเกณฑ 

      

10.1.4  เรียงลำดับสิ่งของหรือ 

           เหตุการณ หรือการกระทำ 

           เมื่อมีผูชี้แนะ 
      

10.2  มีความสามารถ 

        ในการคิดเชิงเหตุผล 

10.2.1  ระบุสาเหตุ  หรือผลท่ีเกิดข้ึน 

           ในเหตุการณ หรือการกระทำ 

           เมื่อมีผูชี้แนะ 

      

10.2.2  คาดเดา หรือคาดคะเน 

           สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน  หรือมี 

           สวนรวมในการลงความเห็น 

           จากขอมูล 

      
10.3  มีความสามารถ 

        ในการคิดแกปญหา 

        และตัดสินใจ 

10.3.1  ตัดสินใจในเรื่องงายๆ และเริ่ม 

           เรียนรูผลท่ีเกิดข้ึน 

      

10.3.2  ระบุปญหา และแกปญหา 

           โดยลองผิดลองถูก 

      

11.  มีจินตนาการ 

      และความคิด 

      สรางสรรค 

11.1  ทำงานศิลปะตาม 

        จินตนาการและ 

        ความคิดสรางสรรค 

11.1.1  สรางผลงานศิลปะเพ่ือ 

          สื่อสารความคิด ความรูสึก 

          ของตนเอง โดยมาดัดแปลง 

          และแปลกใหมจากเดิม 

          หรือมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
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11.  มีจินตนาการ 

      และความคิด 

      สรางสรรค 

11.2  แสดงทาทาง / 

        เคลื่อนไหว 

        ตามจินตนาการ 

        อยางสรางสรรค 

11.2.1  เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือ 

          สื่อสารความคิด ความรูสึก 

          ของตนเองอยางหลากหลาย 

          หรือแปลกใหม 

      

12.  มีเจตคติท่ีดีตอการ 

      เรียนรู และมีความ 

      สามารถในการ 

      แสวงหาความรูได 

      เหมาะสมกับวัย 

12.1  มีเจตคติท่ีดีตอการ 

        เรียนรู 

12.1.1  สนใจซักถามเกี่ยวกับ 

          สัญลักษณ หรือตัวหนังสือ 

          ท่ีพบเห็น 

 

      

  12.1.2  กระตือรือรนในการเขารวม 

          กิจกรรม 
      

 12.2  มีความสามารถ 

        ในการแสวงหา 

        ความรู 

12.2.1  คนหาคำตอบของขอสงสัยตางๆ  

          ตามวิธีการของตนเอง       

  12.2.2  ใชประโยคคำถามวา “ท่ีไหน” 

          “ทำไม” ในการคนหาคำตอบ 

      



 

สรุปมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 (อายุ 4 ป) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สภาพทีป่รากฏ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ดี 
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คว
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สร
ิม 

ดี 

พอ
ใช

 

คว
รเ
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1.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี       

2.  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ 

     ประสานสัมพันธกัน 
      

3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       

4.  ช่ืนชมการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว       

5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม       

6.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

7.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย       

8.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี 

     ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      

9.  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย       

10.  มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู       

11.  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค       

12.  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู 

      ไดเหมาะสมกับวัย 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบความพรอมทางการเรียนและทักษะทางวิชาการ 

ช้ันอนุบาลปท่ี  2 / ........ 
 

รายวิชา คะแนนเต็ม ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

คะแนนท่ีได คะแนนท่ีได 

คณิตศาสตร 10   

ภาษาไทย 10   

ภาษาอังกฤษ 10   

ความรูท่ัวไป 10   

เชาวนปญญา 10   

ศิลปะ 10   

ผลงาน/ช้ินงาน (หนวยการเรียนรู) 40   

คะแนนรวม 100   
 

 

รายวิชาเสริม 

ระดับผลการประเมิน 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

- English  Conversation           

- Chinese           

- วายน้ำ           

- เทควันโด           

- คอมพิวเตอร           

- ดนตรี/นาฏศิลป           

เกณฑการประเมิน 

    1  =  ปรับปรุง              2  =  พอใช               3  =  ดี          4  =  ดีมาก                5  =  ดีเย่ียม 

(ต่ำกวา 60 คะแนน)             (60-69 คะแนน)        (70-79 คะแนน)          (80-89 คะแนน)            (90-100 คะแนน) 

 

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

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                                       ผูอำนวยการ 

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

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                                       ผูอำนวยการ 



ความคิดเห็นของครูประจำช้ัน  และผูปกครอง 

ครูประจำช้ัน ผูปกครอง 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 



 

 

อนุบาลปท่ี  3   

(อายุ  5  ป) 
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1.  รางกายเจริญเติบโต 

     ตามวัย และมีสุขนิสัย 

     ท่ีดี 

1.1  น้ำหนัก  และสวนสูง 

       ตามเกณฑ 

1.1.1  น้ำหนัก  และสวนสูง 

         ตามเกณฑของกรมอนามัย 

      

1.2  มีสุขภาพอนามัย 

      สุขนิสัยท่ีดี 

1.2.1  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 

         ไดหลายชนิด และด่ืมน้ำ 

         สะอาดไดดวยตนเอง 

      

1.2.2  ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

         และหลังจากใชหองน้ำ 

         หองสวมดวยตนเอง 

      

1.2.3  นอนพักผอนเปนเวลา       

1.2.4  ออกกำลังกายเปนเวลา       

1.3  รักษาความปลอดภัย 

      ของตนเอง และผูอ่ืน 

1.3.1  เลน ทำกิจกรรม และปฏิบัติ 

         ตอผูอ่ืนอยางปลอดภัย 
      

2.  กลามเน้ือใหญ 

    และกลามเน้ือเล็ก 

    แข็งแรง ใชไดอยาง 

    คลองแคลวและ 

    ประสานสัมพันธกัน 

2.1  เคลื่อนไหวรางกาย 

      อยางคลองแคลว 

      ประสานสัมพันธ 

      และทรงตัวได 

2.1.1  เดินตอเทาถอยหลังเปน 

         เสนตรงโดยไมตองกางแขน 

      

2.1.2  กระโดดขาเดียวไปขางหนาได 

         อยางตอเน่ืองโดยไมเสีย 

         การทรงตัว 

      
2.1.3  ว่ิงหลบหลีกสิ่งกีดขวางได 

         อยางคลองแคลว 

      

2.1.4  รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึน 

         จากพ้ืนได 

      

2.2 ใชมือ – ตา  

     ประสานสัมพันธกัน 

2.2.1  ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนว 

         เสนโคงได 

      

2.2.2  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ 

         ไดอยางมีมุมชัดเจน 

      

2.2.3  รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผาน 

         ศูนยกลาง 0.25 ซม. ได 
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3.  มีสุขภาพจิตดี 

    และมีความสุข 

3.1  แสดงออกทางอารมณ 

      ไดอยางเหมาะสม 

3.1.1  แสดงอารมณ  ความรูสึกได 

         สอดคลองกับสถานการณ 

         อยางเหมาะสม 

      

3.2  มีความรูสึกท่ีดี 

      ตอตนเองและผูอ่ืน 

3.2.1  กลาพูดกลาแสดงออก 

         อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

      

3.2.2  แสดงความพอใจในผลงาน 

         และความสามารถของตนเอง 

         และผูอ่ืน 

      

4.  ชื่นชมและ 

    แสดงออกทาง 

    ศิลปะ  ดนตรี 

    และการเคลื่อนไหว 

4.1  สนใจ มีความสุข และ 

      แสดงออกผานงานศิลปะ 

      ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

4.1.1  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานงานศิลปะ 

      

4.1.2  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงออกผานเสียงเพลง 

         ดนตรี 

      

4.1.3  สนใจ มีความสุข และ 

         แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว 

         ประกอบเพลง จังหวะ 

         และดนตรี 

      
5.  มีคุณธรรม 

    จริยธรรม  และ 

    มีจิตใจท่ีดีงาม 

5.1  ซื่อสัตยสุจริต 5.1.1  ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ 

         ตองการสิ่งของของผูอ่ืน 

         ดวยตนเอง 

      

5.2  มีความเมตตา  กรุณา 

      มีน้ำใจ และชวยเหลือ 

      แบงปน 

5.2.1  แสดงความรักเพ่ือน และ 

         มีเมตตาสัตวเลี้ยง 

      

5.2.2  ชวยเหลือ  และแบงปนผูอ่ืน 

         ไดดวยตนเอง 

      

5.3  มีความเห็นอกเห็นใจ 5.3.1  แสดงสีหนา  และทาทาง 

         รับรูความรูสึกผูอ่ืนอยาง 

         สอดคลองกับสถานการณ 
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5.  มีคุณธรรม 

     จริยธรรม  และ 

     มีจิตใจท่ีดีงาม 

5.4  มีความรับผิดชอบ 5.4.1  ทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

         จนสำเร็จดวยตนเอง       

6.  มีทักษะชีวิตและ 

    ปฏิบัติตาม 

    หลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

6.1  ชวยเหลือตนเอง 

      ในการปฏิบัติกิจวัตร 

      ประจำวัน 

6.1.1  แตงตัวดวยตนเองไดอยาง 

        คลองแคลว 

      

6.1.2  รับประทานอาหารดวยตนเอง 

         อยางถูกวิธี 

      

6.1.3  ใชและทำความสะอาด 

         หลังใชหองน้ำ หองสวม 

         ดวยตนเอง 

      

6.2  มีวินัยในตนเอง 6.2.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ี 

         อยางเรยีบรอยดวยตนเอง 
      

6.2.2  เขาแถวตามลำดับกอนหลัง 

         ไดดวยตนเอง  

      

6.3  ประหยัดและพอเพียง 6.3.1  ใชสิ่งของเครื่องใช 

         อยางประหยัดและพอเพียง 

         ดวยตนเอง 

      
7.  รักธรรมชาติ 

     สิ่งแวดลอม 

     วัฒนธรรม  และ 

     ความเปนไทย 

7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติ 

      และสิ่งแวดลอม 

7.1.1  มีสวนรวมดูแลรักษาธรรมชาติ 

         และสิ่งแวดลอมดวยตนเอง 

      

7.1.2  ท้ิงขยะใหถูกท่ี       

7.2  มีมารยาทตาม 

      วัฒนธรรมไทย  และ 

      รักความเปนไทย 

7.2.1  ปฏิบัติตามมารยาทไทยได 

         ตามกาลเทศะ 

      

7.2.2  กลาวคำขอบคุณ  และ 

         ขอโทษดวยตนเอง 

      

7.2.3  ยืนตรงและรวมรองเพลง 

         ชาติไทย และเพลง 

         สรรเสริญพระบารม ี
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8.  อยูรวมกับผูอ่ืนได 

     อยางมีความสุข และ 

     ปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

     ท่ีดีของสังคมใน 

     ระบอบประชาธิปไตย 

     อันมีพระมหากษัตริย 

     ทรงเปนประมุข 

8.1  ยอมรับความเหมือน 

       และความแตกตาง 

       ระหวางบุคคล 

8.1.1  เลน ทำกิจกรรม 

         รวมกับเด็กท่ีแตกตางไปจากตน       

8.2  มีปฏิสมัพันธท่ีดี 

      กับผูอ่ืน 

8.2.1  เลนหรือทำงานรวมกับเพ่ือน 

         อยางมีเปาหมาย 

      

8.2.2  ย้ิม ทักทายผูใหญหรือคุยกับ 

         ผูใหญและบุคคลท่ีคุนเคย 

         ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

      

8.3  ปฏิบัติตนเบื้องตน 

       ในการเปนสมาชิก 

       ท่ีดีของสังคม 

8.3.1  มีสวนรวมสรางขอตกลง  และ 

         ปฏิบัติตามขอตกลงดวยตนเอง 

      

8.3.2  ปฏิบัติตนเปนผูนำ  และ 

         ผูตามไดเหมาะสม 

         กับสถานการณ 

      

8.3.3  ประนีประนอม แกไขปญหา 

         โดยปราศจากการใช 

         ความรุนแรงดวยตนเอง 

      

9.  ใชภาษาสื่อสารได 

      เหมาะสมกับวัย 

9.1  สนทนาโตตอบ  และ 

       เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 

9.1.1  ฟงผูอ่ืนพูดจนจบ  และสนทนา 

         โตตอบอยางตอเน่ือง 

         เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีฟง 

      

9.1.2  เลาเปนเรื่องราวตอเน่ืองได       

9.2  อาน  เขียนภาพ 

      และสัญลักษณได 

9.2.1  อานภาพ สัญลักษณคำ 

         ดวยการชี้ หรือกวาดตามอง 

         จุดเริ่มตนและจุดจบ 

         ของขอความ 

      

9.2.2  เขียนชื่อของตนเองตามแบบ  

         เขียนขอความดวยวิธี 

         ท่ีคดิข้ึนเอง 
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10.  มีความสามารถ 

      ในการคิด 

      ท่ีเปนพ้ืนฐาน 

      ในการเรียนรู 

10.1  มีความสามารถ 

        ในการคิดรวบยอด 

10.1.1  บอกลักษณะและสวนประกอบ 

           การเปลี่ยนแปลงหรือ 

           ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  

           จากการสังเกตโดยใชประสาท 

           สัมผัส 

      

10.1.2  จับคู และเปรียบเทียบ 

           ความแตกตางและ 

           ความเหมือนของสิ่งตางๆ 

           โดยใชลักษณะท่ีสังเกตพบ 

           สองลักษณะข้ึนไป 

      

10.1.3  จำแนก และจัดกลุมสิ่งตางๆ 

           โดยใชต้ังแตสองลักษณะ 

           ข้ึนไปเปนเกณฑ 

      

10.1.4  เรียงลำดับสิ่งของและ 

          เหตุการณอยางนอย 5 ลำดับ 

      

10.2  มีความสามารถ 

        ในการคิดเชิงเหตุผล 

10.2.1  อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ 

          และผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ 

          หรือการกระทำดวยตนเอง 

      
10.2.2  คาดเดา หรือคาดคะเน 

          สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และมี 

          สวนรวมในการลงความเห็น 

          จากขอมูลอยางมีเหตุผล 

      

10.3  มีความสามารถ 

        ในการคิดแกปญหา 

        และตัดสินใจ 

10.3.1  ตัดสนิใจในเรื่องงายๆ และ 

          ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน 

      

10.3.2  ระบุปญหา และแกปญหา 

          โดยลองผิดลองถูก 
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11.  มีจินตนาการ 

      และความคิด 

      สรางสรรค 

11.1  ทำงานศิลปะตาม 

        จินตนาการและ 

        ความคิดสรางสรรค 

11.1.1  สรางผลงานศิลปะเพ่ือ 

           สื่อสารความคิด ความรูสึก 

           ของตนเอง โดยมารดัดแปลง 

           และแปลกใหมจากเดิม 

           และมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

      

11.2  แสดงทาทาง / 

        เคลื่อนไหว 

        ตามจินตนาการ 

        อยางสรางสรรค 

11.2.1  เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือ 

           สื่อสารความคิด ความรูสึก 

           ของตนเองอยางหลากหลาย 

           และแปลกใหม 

      

12.  มีเจตคติท่ีดี 

      ตอการเรียนรู และ 

      มีความสามารถ 

      ในการแสวงหา 

      ความรูไดเหมาะสม 

      กับวัย 

12.1  มีเจตคติท่ีดีตอการ 

        เรียนรู 

12.1.1  สนใจหยิบหนังสือมาอาน 

           และเขียนสื่อความคิด 

           ดวยตนเอง เปนประจำ 

           อยางตอเน่ือง 

      

12.1.2  กระตือรือรนในการเขารวม 

          กิจกรรมต้ังแตตนจนจบ 

      

12.2  มคีวามสามารถ 

        ในการแสวงหา 

        ความรู 

12.2.1  คนหาคำตอบของ 

          ขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการ 

          ท่ีหลากหลายดวยตนเอง 

      
12.2.2  ใชประโยคคำถามวา  

          “เมื่อไหร” “อยางไร”  

           ในการคนหาคำตอบ 
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1.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี       

2.  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ 

    ประสานสัมพันธกัน 
      

3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข       

4.  ช่ืนชมการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว       

5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม       

6.  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

7.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย       

8.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี 

    ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      

9.  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย       

10.  มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู       

11.  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค       

12.  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู 

      ไดเหมาะสมกับวัย 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบความพรอมทางการเรียนและทักษะทางวิชาการ 

ช้ันอนุบาลปท่ี  3 / ........ 
 

รายวิชา คะแนนเต็ม ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

คะแนนท่ีได คะแนนท่ีได 

คณิตศาสตร 10   

ภาษาไทย 10   

ภาษาอังกฤษ 10   

ความรูท่ัวไป 10   

เชาวนปญญา 10   

ศิลปะ 10   

ผลงาน/ช้ินงาน (หนวยการเรียนรู) 40   

คะแนนรวม 100   
 

 

รายวิชาเสริม 

ระดับผลการประเมิน 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

- English  Conversation           

- Chinese           

- วายน้ำ           

- เทควันโด           

- คอมพิวเตอร           

- ดนตรี/นาฏศิลป           

เกณฑการประเมิน 

    1  =  ปรับปรุง              2  =  พอใช               3  =  ดี          4  =  ดีมาก                5  =  ดีเย่ียม 

(ต่ำกวา 60 คะแนน)             (60-69 คะแนน)        (70-79 คะแนน)          (80-89 คะแนน)            (90-100 คะแนน) 

 

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

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                                       ผูอำนวยการ 

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

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

                      ครูประจำช้ัน                                                                                       ผูอำนวยการ 



ความคิดเห็นของครูประจำช้ัน  และผูปกครอง 

ครูประจำช้ัน ผูปกครอง 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

ภาคเรียนท่ี  1 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ครูประจำช้ัน 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................ 

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

ผูปกครอง 



สรุปการประเมนิพัฒนาการ 

 

พัฒนาการ ผลการประเมิน 

ดี พอใช ควรเสริม 

ดานรางกาย    

ดานอารมณ-จิตใจ    

ดานสังคม    

ดานสติปญญา    

 

   พรอมที่จะเล่ือนช้ัน 

   ไมพรอมที่จะเล่ือนช้ัน 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

              (นางสาวนัยนา   ยิ่งสกุล) 

                       ผูอำนวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


