
 

 

 

 

 
 

สรุปแบบบันทึก 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ระดับชั้นปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
      ในปี   2562    นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนระดับ 

ช้ันประถมศึกษา จำนวน 20 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จากการประชุมผลการดำเนินงาน เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 สรุปผล 
การดำเนินงานกิจกรรมในรูปแบบการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. กิจกรรมไหว้ครู 
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
3. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (รัชกาลท่ี10) 
5. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
7. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
8. กิจกรรมวันลอยกระทง 
9. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
10. กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
11. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
12. กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่า 
13. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์/กิจกรรมวันเด็ก 
14. กิจกรรมวันครู 
15. กิจกรรมยุทธหัตถี 
16. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
17. กิจกรรมร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย 
18. กิจกรรม Cleaning Day 
19. กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย 
20. กิจกรรมด่ืมนม 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  วันไหว้คร ู
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี  6 มิถุนายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางฐิติมา    สุทธิภิญโญกุล 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อครู เห็นคุณค่าความเป็นไทยและ
แสดงความกตัญญูกตเวทีตามประเพณีไทย ปฏิบัติกิจกรรมไหว้ครูได้อย่างนอบน้อม สุภาพ และเช่ือฟังคำแนะนำจาก
คุณครู และแสดงความเคารพท่ีคุณครูได้อบรมส่ังสอนเรามา 
ข้อเสนอแนะ 
 เด็ก ๆ ซ้อมการสวดมนต์น้อย ทำให้สวดมนต์ได้ไม่คล่อง จึงควรให้เด็ก ๆ ได้ร่วมการซ้อมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้น 

 
ลงชื่อ นางฐิติมา    สุทธิภิญโญกุล ผู้สังเกต 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม         วันสุนทรภู่ 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์     ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี      26  มิถุนายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ      นางนพวรรณ  พรรัตนพันธุ์  
หน่วยงาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
 เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการระบายสีรูปภาพตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี เด็ก ๆ ได้ทราบถึงช่ือของตัว
ละครรวมถึงบทบาทสำคัญของตัวละครนั้น ๆ ตามความเข้าใจและพัฒนาการของเด็ก ๆ เองแบบส้ันๆ  เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการใช้จินตนาการในการทำงาน มีสังคมรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมท้ังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและเพื่อนๆอกีด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดกิจกรรมในช่วงเช้า การทำกิจกรรมในช่วงบ่ายหลังเด็ก ๆ ต่ืนนอน ทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจน้อยลง 

ลงชื่อ   นางนพวรรณ   พรรัตนพันธุ์  ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม      วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี    11 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาจากตัวแทนของแต่ละห้องเพื่อเดินทางไปท่ีวัดพร้อมนำกลับมาเล่า
ให้เพื่อนฟัง เด็ก ๆ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสวดมนต์ภายในโรงเรียนทุกระดับช้ันก่อนวันไปรว่มกิจกรรมท่ีวัด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพ
บรรยากาศในการถวายเทียนพรรษา 

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี / 26 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัชรินทร์  ปาเบ้า 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี10 ตัวแทนนักเรียน ครู ตลอดจนถึง
ผู้ปกครอง ได้จัดพิธีถวายพานดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงดีภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้ร่วมกันร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา และสังเกตเห็นได้ว่าเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดการฝึกซ้อมการร้องเพลงท่ีใช้ในการทำกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

ลงชื่อ นางสาวพัชรินทร์  ปาเบ้า ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม       วันภาษาไทยแห่งชาติ  
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี   26 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ   นางนพวรรณ  พรรัตนพันธุ์ 
หน่วยงาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

        เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ นักเรียนส่วนใหญ่ สนุกสนานและได้แสดงออก
ทางด้านกระบวนการคิด การแสดงออก การเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆรวมถึงได้เรียนรู้การคิดหาคำตอบและการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลสำเร็จออกมาร่วมกัน เป็นกิจกรรมท่ีดี ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ 
เกิดความกล้าแสดงออกทางด้านกระบวนการคิดกล้าแสดงออก การเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ รวมถึงได้เรียนรู้
การคิดหาคำตอบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลสำเร็จออกมาร่วมกัน การใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็ก ๆ ได้ร่วมเล่นนั้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ไทยอีกด้วย ในกิจกรรมร่วมแสดงการละเล่นไทยมอญซ่อนผ้านั้น เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน สามารถร้องและเล่น 
ปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองได้ตามกฎกติกาท่ีถูกต้อง  อีกท้ังยังเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรรมไทยอันดีงามอีกด้วย
และยังเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย / ตรงกับพื้นฐานความรู้ของตนเอง โดยผ่านประสบการณ์ตรง 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรกระชับเวลาในการแสดง และทีฐานกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยเพิ่มขึ้ 

ลงชื่อ  นางนพวรรณ   พรรัตนพันธุ์  ผู้สังเกต 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม           วันแม่แห่งชาติ 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี       9   สิงหาคม  2562 
ผู้รับผิดชอบ       นางนพวรรณ   พรรัตนพนัธุ์ 
หน่วยงาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

                เด็ก ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีพัฒนาการทุกด้านท่ีเหมาะสมกับวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ตรง เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีความพอใจในรูปแบบของกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีดี เพราะได้ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การระบายสีภาพ / ต่อเติม / การวาดภาพตามจินตนาการ อีกท้ังยังปลูกฝัง
ใหเ้ด็กเกิดความรักต่อมารดาของตนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรใช้เวลาในการทำกิจกรรมให้กระชับมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเด็ก ๆ อาจจะมีอาการงอแง เมื่อต้องทำกิจกรรม
ซ้ำเดิม เป็นเวลานาน 

ลงชื่อ    นางนพวรรณ   พรรัตนพันธุ์    ผู้สังเกต 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับพัฒนาการ  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     4-6 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย ได้รับความสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีความสนใจใฝ่รู้ 
ข้อเสนอแนะ 

เป็นกิจกรรมท่ีดี ควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

 

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

ประมวลภาพกิจกรรม  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  วันลอยกระทง 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี  11 พฤศจิกายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนินท์ธร    แดงทิม 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
เข้าร่วมกิจกรรม ได้ชมการสาธิตรำวง จากพี่ ๆ ชมรมนาฏศิลป์ และได้ร่วมร้อง และรำวงในเพลง “รำวงวันลอย
กระทง” เด็ก ๆ ตื่นเต้น สนุกสนานกันเป็นอย่างมาก ให้ความสนใจกับการแสดงของพี่  ๆ เป็นอย่างดี และสุดท้าย
ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับช้ันได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการนำกระทงท่ีประดิษฐ์จากถุงนม มาลอยใน
สระว่ายน้ำ เด็ก ๆ ท่ีเป็นตัวแทน รู้สึกตื่นเต้น และเช่ือฟังคำแนะนำจากคุณครูอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะ 
- หากไม่มีภาวะฝุ่น PM 2.5 ควรจัดกิจกรรมบริเวณ สนามฟุตบอล 
- การจัดวางสระด้านนอกทำให้เด็ก ๆ มองไม่เห็นกิจกรรมสาธิตการลอยกระทงอย่างเต็มท่ี 

ลงชื่อ นางสาวธนินท์ธร    แดงทิม ผู้สังเกต 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

                                                                                                          

 

                                                                               

    

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี  3 ธันวาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรเพญ็    เริงโกมุท 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื ่อน้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที ่ 5 ธันวาคมซึ ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อและวันดินโลก ได้
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 15 รูปและ
กิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ นักเรียนรู้สึกซาบซึ้ง สงบเรียบร้อย และเช่ือฟังคำแนะนำจากคุณครู 

ข้อเสนอแนะ 

 - ปรับเปล่ียน ปรับปรุง สถานท่ีนั่งสำหรับผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - จัดบอร์ดลำดับกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมงานทราบรายการในการดำเนินกิจกรรม 

ลงชื่อ นางพรเพ็ญ    เริงโกมุท ผู้สังเกต 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

                                                          

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       วันรัฐธรรมนญู 
สอดคล้องกับพัฒนาการ  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     วันท่ี  9  ธันวาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม วันรัฐธรรมนูญ  มีความสนใจในการจัด
กิจกรรมเป็นจำนวนมาก    คณะคุณครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงรัฐธรรมนญู พร้อมท้ังไปชมป้ายนิเทศ  
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีตัวแทนพี่ประถมมาสอนน้อง ๆ เต้นในกิจกรรมนันทนาการตอนเช้า เพื่อให้เด็ก ๆ ได้คุ้นชินกับเพลงและ
ท่าทาง 

 
ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  วันคริสต์มาส 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี  25 มกราคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนินท์ธร    แดงทิม 
หน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เด็ก ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยแบ่งเป็นกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ และได้ชมการแสดงของ
ตัวแทนนักเรียนบนเวที เด็ก ๆ ตื่นเต้น สนุกสนานกันเป็นอย่างมาก เวลาที่เข้าเล่นเกมตามฐานต่าง ๆ ก็ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาโต้ตอบคำถาม รวมถึงปฏิบัติตนตามกฎกติกาท่ีคุณครูประจำฐานกำหนดได้ 
แต่ก็อาจจะมีบางคนเมื่อเวลาเข้าฐานแล้วไม่ค่อยฟังคุณครูอธิบาย คุณครูประจำฐานมีการกระตุ้นเด็ก ๆ และเสริมแรง
ด้วยคำชม เด็ก ๆ ก็ให้ความร่วมมือดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ปกครองช่ืนชอบการจัดการแสดงของเด็ก ๆ และอยากให้มีการแสดงต่อไปในทุก ๆ ปี 

ลงชื่อ นางสาวธนินท์ธร    แดงทิม ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สอดคล้องกับพัฒนาการ     ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี      27  ธันวาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนิลาวรรณ   พิกุลทอง 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

       เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ได้ช่วยคุณครู
จัดเตรียมโต๊ะ จาน ช้อน แก้วน้ำ  เพื่อเตรียมรับประทานอาหาร  เด็ก ๆ ได้นำอาหารมารับประทานร่วมกันใน
ห้องเรียน  และยังส่งมอบความสุขผ่านของขวัญท่ีมอบให้กันในช่วงวันขึ้นปีใหม่ เด็ก ๆ ต่ืนเต้น สนุกสนานกันเป็นอย่าง
มาก รู ้จักการเข้าแถวเรียงตามลำดับ ก่อน – หลัง อย่างเป็นระเบียบเมื่อเดินมาตักอาหารไปรับประทาน  เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ช่วยกันเก็บ โต๊ะ เก้าอี้ เข้าท่ี และดูแลทำความสะอาดห้องเรียน เก็บขยะท้ิงให้เรียบร้อย 
เด็ก ๆ ทุกคนช่วยกันจนเสร็จเรียบร้อย  
ข้อเสนอแนะ 

จัดเกม หรือเพลง เพิ่มเติมเนื่องจากเด็ก ๆ ใช้เวลาในการรับประทานอาหารน้อย 
ลงชื่อ นางสาวนิลาวรรณ  พิกุลทอง  ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม          กีฬาสีสัมพันธ์และงานวันเด็กแห่งชาติ  
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     10 มกราคม 2563 
ผู้รับผิดชอบ      นางนพวรรณ   พรรัตนพันธุ์ 
หน่วยงาน        ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

เด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะได้แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามวัย มี
ความสนุกสนาน ได้ร่วมร้องเพลง  เชียร์พี่ ๆ แข่งกีฬาและได้เหรียญรางวัลกลับบ้านอีกด้วย อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีดี 
ได้เห็นพัฒนาการของตนในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี มีไหวพริบและความพร้อมทางด้านร่างกายของเด็ก ๆ ถือว่า
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ของนักเรียน ให้เป็นผู้มีอารมณ์ จิตใจท่ีดีและมีน้ำใจ
นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ  

ข้อเสนอแนะ 
 ปรับเปล่ียนบริเวณสอยดาวเนื่องจากมีฝุ่นในสนามทราย 

ลงชื่อ    นางนพวรรณ   พรรัตนพันธุ์    ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม  วันครู 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี 15 มกราคม 2563 
ผู้รับผิดชอบ  นางฐิติมา    สุทธิภิญโญกุล 
หน่วยงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

 เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การมีวันครูนี้เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ 
แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีมีวิชาเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลท่ี
สำคัญอย่างมากในวงการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมอย่างมากเด็ก ๆ ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อครู เห็นคุณค่าความเป็นไทยและแสดงความกตัญญูกตเวที
ตามประเพณีไทย ปฏิบัติกิจกรรมวันครูได้อย่างนอบน้อม สุภาพ และเช่ือฟังคำแนะนำจากคุณคร ู
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ต่อไป มีความกระชับรวดเร็ว 
ลงชื่อ นางฐิติมา    สุทธิภิญโญกุล ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

                                                                                                         

                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม      วันยุทธหัตถี 
สอดคล้องกับพัฒนาการ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     วันท่ี  17  มกราคม 2563 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ทุกคนเข้าชมการจัดนิทรรศการ นำเสนอประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันยุทธหัตถี และชม
การแสดงรำประกอบเพลง เราสู้ และการแสดงเพลงรากไทย การแสดงละครการทำยุทธหัตถี ทุกคนให้ความสนใจกับ
การฟันดาบ ไม่มีใครกลัวการแสดงท่ีมีเสียงดังเลย พอจบการแสดงเด็ก ๆ มาพูดคุยกับคุณครูเรื่องการฟันดาบพร้อมทำ
ท่าทางฟันดาบ อยากจะเป็นนักรบในละครท่ีได้ชมมา 
ข้อเสนอแนะ  

ก่อนทำกิจกรรมควรหานิทาน หรือการ์ตูนท่ีเกี่ยวข้องกับวันยุทธหัตถีใหเ้ด็ก ๆ ได้ชม 
ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

                                    

  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       วันมาฆบูชา 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     วันท่ี  5  กุมภาพันธ์ 2563 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

       เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม วันมาฆบูชา  มีความสนใจในการจัด
กิจกรรมเป็นจำนวนมากคณะคุณครูและนักเรียนรว่มร้องเพลงวนัมาฆบูชา  

 ข้อเสนอแนะ 
การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ควรมีการร้องเพลงและมีลีลาประกอบเพลงโดยจะมีป้ายช่ือวันมาฆบูชาให้เด็ก ๆ 

ได้ถือประกอบการร้องเพลงมาฆบูชาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เคล่ือนไหวท่าทาง  ให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น 

 

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

 

  ประมวลภาพกิจกรรม  

                                                           

 

                             

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       ร่วมมือร่วมใจใช้หมวกนิรภัย 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายวศิน รัตนวราหะ 
หน่วยงาน   หมวดสร้างสรรค์พัฒนา 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ได้รู้ถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตลอดจนรู้ถึงวิธีการป้องกัน
ตนเองขณะท่ีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเพิ่มมากข้ึน 
ลงชื่อ นายวศิน รัตนวราหะ ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       Cleaning day 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี    ครั้งท่ี  1  วันจันทร์ท่ี  1  กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิลาวรรณ    พิกุลทอง 
หน่วยงาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม Cleaning day    ช่วยกันทำความสะอาด
ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ  และของเล่นของใช้  รู้จักการเข้าแถวเรียงตามลำดับ ก่อน – หลัง โดยการมาซัก
ผ้าขี้ริ้วกับคุณครู มีความต้ังใจในการทำความสะอาดและปฏิบัติตามคำส่ังของคุณครู   ระหว่างทำกิจกรรมในห้องเรียน
คุณครูได้บอกวิธีการทำความสะอาด  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดและการเก็บสิ่งของอย่างถูกวิธี    
เด็ก ๆ ทุกคนมีความสนุกสนานเมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆเป็นอย่างมาก 
ข้อเสนอแนะ 

อยากให้ทุกห้องได้เข้าร่วมกิจกรรม มีบางระดับช้ันไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะติดชมรมว่ายน้ำ 
 

ลงชื่อ นางสาวนิลาวรรณ   พิกุลทอง ผู้สังเกต 
 

ประมวลภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       Cleaning day 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี   ครั้งท่ี  2  วันจันทร์ท่ี  25  พฤศจิกายน  2562 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิลาวรรณ    พิกุลทอง 
หน่วยงาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
               การทำกิจกรรม Cleaning day    เด็ก ๆ ได้ช่วยคุณครูดึงโต๊ะ  เก้าอี้ ออกมาทำเช็ดถู   บางส่วนไดช่้วย
ล้างของเล่นของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด   ระหว่างทำกิจกรรมคุณครูได้บอกขั้นตอนวิธีในการทำความสะอาดท่ี
ถูกวิธี   เด็ก ๆ ทุกคนตั้งใจฟัง และ ให้ความร่วมมือกับคุณครู มีบางคนที่ชวนเพื่อนเล่น คุณครูจึงเข้าไปกระตุ้นและ
อธิบายว่า หากวิ่งเล่นกันในขณะทำความสะอาดพื้นห้อง อาจจะทำให้ลื่นล้มได้ เด็ก  ๆ ก็เชื่อฟัง และปฏิบัติตามท่ี
คุณครูบอก  เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว มีการสนทนาร่วมกับคุณครู เด็ก ๆ ได้เล่าประสบการณ์ การช่วยคุณพ่อคุณแม่
ทำความสะอาดที่บ้านให้คุณครูและเพื่อน ๆ ฟัง โดยมีการผลัดกันเล่าทีละคน เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขในการทำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ให้บ่อยขึ้น 
ลงชื่อ นางสาวนิลาวรรณ   พิกุลทอง ผู้สังเกต 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       ประกวดมรรยาทไทย 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี     4 - 6 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุดารัตน์  สีดา 
หน่วยงาน    หมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       เด็ก ๆ ได้มีการฝึกการไหว้ผู้ใหญ่ การกราบผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ เป็นการฝึกมรรยาทไทย เพื่อให้เด็กปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมความมีมรรยาทไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
ข้อเสนอแนะ 

เป็นกิจกรรมท่ีดี ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เด็ก ๆ มีมรรยาทเพิ่มมากขึ้น 
 

ลงชื่อ นางสาวสุดารัตน์  สีดา ผู้สังเกต 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม       ด่ืมนม 
สอดคล้องกับพัฒนาการ   ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์    ด้านสังคม    ด้านสติปัญญา 
วัน/เดือน/ปี    เดือนพฤษภาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิลาวรรณ    พิกุลทอง 
หน่วยงาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
            เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการด่ืมนม    รู้จักการเข้าแถวเรียงตามลำดับ ก่อน – หลัง 
ในการมาหยิบแก้วนมตามสัญลักษณ์ของตนเอง ขณะนั่งด่ืมนมมีเด็ก ๆ ได้พูดคุยหยอกล้อกัน คุณครูก็ได้เข้าไปกระตุ้น
และบอกอธิบายว่า หากเล่นกันในขณะดื่มนม อาจจะทำให้สำลักนมได้ เด็ก ๆ ก็เชื่อฟัง และปฏิบัติตามที่คุณครบูอก  
เมื่อด่ืมนมเสร็จแล้ว เด็ก ๆ จะนำแก้วนมไปเก็บใส่ตะกร้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   หลังจากดื่มนมเสร็จก็ได้มี 
การสนทนาร่วมกับคุณครู เด็ก ๆ ได้เล่าประสบการณ์ การดื่มนมที่บ้านให้คุณครูและเพื่อนๆฟัง โดยมีการผลัดกันเล่าที
ละคน จากนั้นคุณครูได้พูดเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการด่ืมนมให้เด็ก ๆ ฟังด้วย   เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขในการทำ
ด่ืมนมร่วมกับเพื่อนๆ 
ข้อเสนอแนะ 

มีการสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มนมเพิ่มมากขึ้น 
ลงชื่อ นางสาวนิลาวรรณ   พิกุลทอง ผู้สังเกต 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 


