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การประเมนิพฒันาการเด็ก 2 ขวบ 

ผลลพัธ์ ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวดัที ่1 : เรียนจบระดับประถมศึกษา 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลักวัดที ่1 
 เด็กสามารถน่ิงฟังเร่ืองเล่าหรือฟัง
เร่ืองจากหนงัสือภาพความยาว
อยา่งนอ้ย 2-3 นาทีได ้

 
สอบถามผูดู้แล/สังเกตวา่เด็กสามารถหยดุน่ิงเพื่อฟังเร่ืองเล่าหรือดู
หนงัสือภาพท่ีผูใ้หญ่เล่าได ้2- 3 นาทีหรือไม่ 

3 คะแนน 
4 คะแนน 

ถา้เด็กมีสมาธิฟังได ้2- 3 นาทีข้ึนไปโดยไม่หนัหนีไปทางอ่ืนหรืองอแง 
ถา้เด็กมีสมาธิฟังไดเ้กิน 5 นาที 

หลกัวดัที ่2 
 เด็กสามารถพดู 2 ค าติดต่อกนั 

ระหวา่งการประเมินสังเกตวา่เด็กสามารถพดูเช่ือมค าโดดไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ค าท่ีมีความหมายหรือไม่  

ผา่น 
ไม่ผา่น 

เช่น เด็กพดูวา่ เล่นบอล กินน ้ า ไปแลว้ แม่มา 
เช่น เด็กพดูวา่ ขอบคุณ สาธุ จะ๊เอ๋ บา๊ยบาย อูอา 

หลักวัดที ่3 
เด็กช้ีและบอกช่ือสัตวอ์ยา่งนอ้ย 2 
ชนิดซ่ึงรวมถึงคนดว้ย 

บอกใหเ้ด็กช้ีรูปนก คน หมา แมว ม้า บอกทีละรูป โดยถามวา่ รูปไหน
รูปนก?  หา้มถามวา่ตัวไหนคือนก?  คอยจนเด็กช้ีแลว้จึงถามรูปต่อไป 
ควรถามเรียงจากสัตวท่ี์ง่ายไปยากตามท่ีเรียงมาให้ 

3 คะแนน 
4 คะแนน 

ถา้ช้ีรูปตามค าบอกได ้2 – 3 รูป  
ถา้ช้ีรูปตามค าบอกไดต้ั้งแต่ 4 – 5 รูป 

 

ตัวช้ีวดัที ่2 : มีความสนใจวชิาชีพและมีความคิด/ฉลาด/ มีเหตุผล 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
 เด็กแสดงความสามารถในการ
เล่นกีฬาโดยการเตะฟุตบอล 

วางลูกบอลไวข้า้งหนา้ห่างจากเด็กประมาณ 6 น้ิว บอกใหเ้ด็กเตะบอล 
ท าเป็นตวัอยา่งใหดู้ได ้ 

ผา่น ถา้เด็กยนือยูก่บัท่ีแลว้เตะบอลไปขา้งหนา้โดยไม่ตอ้งเกาะเพื่อพยงุตวั 
ไม่ตอ้งถอยหลงัไปตั้งหลกัเพื่อวิง่ส่งแรง ลูกบอลตอ้งเคล่ือนท่ีจากการ
เตะไม่ใช่เหยยีบหรือเข่ีย  
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หลกัวดัที ่2 
 เด็กใชช้อ้นตกัอาหารกินเองได ้

สอบถามผูดู้แลวา่เด็กใชช้อ้นตกัอาหารกินเอง?ไดห้รือไม่ หกหรือไม่? 

ทดสอบไม่ได ้
3  คะแนน 
4 คะแนน 

ถา้เด็กไม่เคยไดรั้บโอกาสให้ใชช้อ้นกินอาหาร  
เด็กเคยใชช้อ้นหรือส้อมตกัอาหารเขา้ปาก อาจหกเล็กนอ้ย 
เด็กใชช้อ้นหรือส้อมตกัอาหารเขา้ปากโดยไม่หกเลย 

หลกัวดัที ่3 
 เด็กเคล่ือนไหว/เตน้เม่ือไดย้นิ
เสียงดนตรี 

 
สังเกตวา่เม่ือเปิดดนตรีสนุก ๆ แลว้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร 

ผา่น เด็กขยบัตวั เตน้ตามจงัหวะหรือปรบมือชอบใจเม่ือไดย้นิเสียงเพลง 
 

ตัวช้ีวดัที ่3 : เรียนรู้ทกัษะการหารายได้ 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
 เด็กสามารถเอาส่ิงของวางใส่ใน
กล่องและเอาออกจากกล่องได ้

 
สอบถามผูดู้แลหรือสังเกตวา่เด็กสามารถหยบิของเล่นหรือส่ิงของใส่ลง
ไปในกล่องไดเ้องและหยบิของออกจากกล่องเองไดห้รือไม่  

ผา่น เด็กใชมื้อหยบิของวางไวใ้นกล่องและหยบิของออกจากกล่องไดเ้อง 

หลกัวดัที ่2 
 เด็กรู้จกัรูปทรงทางเรขาคณิต
อยา่งนอ้ย 2 รูป  

ถามเด็กวา่รูปไหนเป็นวงกลม?  แลว้ใหเ้ด็กช้ีภาพหรือส่ิงของท่ีมี
ลกัษณะทรงกลม จากนั้นเปล่ียนไปถามรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ห้าม
ยกตัวอย่างเด็ดขาด 

ผา่น เด็กช้ีลูกบอล ลอ้รถ นาฬิกาแขวนทรงกลม เม่ือถามเร่ืองวงกลม 
เด็กช้ีกล่อง  ลูกบาศก ์ตู ้เม่ือถามเร่ืองรูปส่ีเหล่ียม 

หลกัวดัที ่3 
 เด็กสามารถเล่นของเล่นพร้อมกนั
ไดม้ากกวา่ 1 ช้ิน 

 
สังเกตวา่เด็กสามารถน าเอาของเล่นหลาย ๆ ช้ินมาเล่นร่วมกนั พร้อม ๆ 
กนั เล่นเป็นเร่ืองราวเดียวกนัไดห้รือไม่ 

ผา่น ถา้เด็กเอาของเล่นมาเล่นดว้ยกนัเป็นเร่ืองเดียว ไม่ใช่เอามาวาง ๆ ไว้
แลว้เล่นทีละช้ิน 
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ผลลพัธ์ทางด้านร่างกาย : เด็กเลอืกแนวทางในการปฎบัิติเพือ่ให้มสุีขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ์ 

ตัวช้ีวดัที ่1     มีความเข้าใจร่างกายของตัวเอง 

หลกัวดั วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
 เด็กมีส่วนสูงสัมพนัธ์กบัอายแุละเพศ
ตามมาตรฐานเด็กไทย 

 
จุดกราฟประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก  

ผา่น เด็กมีส่วนสูงท่ีเหมาะสมกบัอายแุละเพศตามเกณฑม์าตรฐานของ
เด็กไทย 

หลกัวดัที ่2 
เด็กสามารถช้ีอวยัวะของร่างกายได้
ถูกตอ้ง 6 ส่วน 

 
ใชตุ้ก๊ตาคน หรือตวัเด็กเป็นอุปกรณ์บอกใหเ้ด็กช้ีอวยัวะดงัน้ี จมูก 
ตา หู ปาก มือ เทา้ ทอ้ง ผม ใชค้  าถามวา่ ตาอยูท่ี่ไหน? 

ผา่น เด็กตอบถูกอยา่งนอ้ย 6 ใน 8 อวยัวะ 
หลกัวดัที ่3 
เด็กป้อนอาหารใส่ปากตนเองหรือ
ผูอ่ื้นได ้

 
เอาชอ้นใหเ้ด็กตกัอาหารหรือขนมใส่ปาก หรือเล่นบมบาทสมมุติให้
ป้อนอาหารตุก๊ตา 

ผา่น เด็กป้อนอาหารใส่ปาก ไม่ใชท่ี้อ่ืน 
 

ตัวช้ีวดัที ่2 :  ประสบการณ์ช่วยลดการเกดิโรค การขาดสารอาหาร และมีปัญหาด้านร่างกาย 

หลกัวดั วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
 เด็กไดรั้บการบ าบดัรักษาท่ี
เหมาะสมเม่ือเจบ็ป่วยหรือไดรั้บ
บาดเจบ็ 

 
สอบถามผูดู้แลและสังเกตวา่เม่ือเด็กเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็แลว้เด็ก
ไดรั้บการดูแลอยา่งไรบา้ง? 

ผา่น  ถา้เล็กนอ้ย   เด็กไดรั้บการปฐมพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง เช่น หกลม้ เลือด
ก าเดาไหล 
ถา้ปานกลาง  เช่นไขห้วดั ทอ้งเสีย เด็กไดรั้บยาและการพยาบาลท่ี
เหมาะสม 
ถา้รุนแรง เช่น ตกรถ ไขสู้ง เด็กไดรั้บการรักษาพยาบาลจากบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เหมาะสม 
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หลกัวดัที ่2 
 เด็กไดรั้บวคัซีนพื้นฐานส าหรับ
เด็กอาย ุ1- 2  ขวบครบตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 

 
ดูจากสมุดบนัทึกของเด็ก (สมุดสีชมพ)ู สอบถามผูดู้แลวา่เด็กไดรั้บ
วคัซีนครบหรือไม่?  

ผา่น เด็กไดรั้บวคัซีนพื้นฐานครบ  
เด็กท่ีไม่ไดรั้บวคัซีนตั้งต่แรกเกิดไดรั้บชุดวคัซีนพื้นฐานครบตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (วคัซีนเก็บตก) 

หลกัวดัที ่3 
 เด็กไดรั้บอาหารและน ้าท่ีสะอาด 
ไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอในแต่
ละวนั 

 
สอบถามผูดู้แลเร่ืองปริมาณและลกัษณะของอาหารและน ้าท่ีบริโภคใน
แต่ละวนั  สังเกตวา่เด็กมีปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอาหารและ
น ้าหรือไม่ อยา่งไร 

ผา่น เด็กไดรั้บอาหารครบ 3 ม้ือทุกวนั อาหารมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ไดด่ื้ม
น ้าท่ีสะอาดและปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ตัวช้ีวดัที ่3 :  รับผดิชอบในการเลอืกทีฉ่ลาดให้กบัสุขภาพและเร่ืองทางเพศ 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
เด็กไดรั้บการดูแลจากผูดู้แลท่ีผา่น
การอบรมการปกป้องเด็กและ
สิทธิเด็ก 

โครงการจดัการอบรมเร่ืองการปกป้องเด็กและสิทธิเด็กแก่แม่และ
ผูดู้แลโดยมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ือง 

 สิทธิเด็กและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เคร่ือข่ายปกป้องและช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของพ่อแม่/ผูดู้แล 

ผา่น ถา้ผูดู้แลเด็กเขา้ร่วมการอบรมครบทุกหัวข้อ 
หลกัวดัที ่2 
เด็กรู้จกัอวยัวะเพศของตน ไดรั้บ
การเล้ียงดูและสั่งสอนตามเพศ
ของตนอยา่งเหมาะสมตาม
วฒันธรรม 

เม่ือบอกเป็นภาษาถ่ินใหช้ี้อวยัวะเพศแลว้เด็กเอามือปิดหรือช้ีท่ีอวยัวะ
เพศได ้ สังเกตวา่เด็กใส่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของร่างกายตามสภาวะอากาศแต่ละช่วงหรือไม่? เด็กไดรั้บการแต่งตวั
ท่ีเหมาะสมกบัเพศของตนหรือไม่? 

ผา่น  ถา้เด็กผูช้ายใส่เส้ือผา้เด็กผูช้าย เด็กผูห้ญิงใส่เส้ือผา้เด็กผูห้ญิง
ตามขนบและวฒันธรรมของตน 

 เด็กใส่เส้ือผา้และเคร่ืองกนัหนาวในฤดูหนาว ใส่เส้ือผา้โปร่ง
สบายฤดูร้อน มีเส้ือกนัฝน/ร่มในฤดูฝน 
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หลกัวดัที ่3 
เด็กสามารถถอดเส้ือผา้/รองเทา้  
รับประทานอาหาร และด่ืมน ้ าดว้ย
ตวัเองได ้
 

สอบถามผูดู้แล/สังเกตวา่ 
1. เด็กถอดเส้ือผา้ไดห้รือไม่ ถอดอะไรไดบ้า้ง?  

ผ่าน ถา้เด็กสามารถถอดช้ินใดช้ินหน่ึง ไดแ้ก่ รองเทา้ เส้ือผา่
หนา้ กางเกง หรือเส้ือยดื  
ไม่ผ่าน ถา้เด็กเพียงแต่สามารถถอดหมวก ถงเทา้ ผา้ออ้ม 
รองเทา้แตะหรือรองเทา้ท่ีสะบดัหลุดง่าย 

2. เด็กใส่เส้ือผา้เองไดห้รือไม่? ใส่อะไรไดบ้า้ง? 
4 คะแนน ถา้เด็กสามารถใส่ช้ินใดช้ินหน่ึงไดคื้อ กางเกงใน ถุง
เทา้ เส้ือผา่หนา้ รองเทา้ไม่จ  าเป็นตอ้งผกูเชือกหรือใส่ใหถู้ก
ขา้ง ไม่นบัการใส่หมวกได ้

3. เด็กใชช้อ้น/ส้อมกินอาหารไดห้รือไม่? หกมากหรือไม่? 
ผ่าน ถา้เด็กสามารถใชช้อ้น/ส้อมทานอาหารได ้อาหารส่วน
ใหญ่จะตอ้งเขา้ปาก อาจหกเล็กนอ้ย 
วดัผลไม่ได้   ถา้เด็กไม่เคยกินขา้วเองหรือไม่เคยถูกฝึกใหใ้ช้
ชอ้นหรือส้อม 

4. เด็กถือถว้ยน ้าด่ืมเองไดห้รือไม่? น ้าหกเยอะไหม?  
ผ่าน ถา้เด็กสามารถด่ืมน ้าจากถว้ยเองโดยไม่ตอ้งช่วย น ้าตอ้ง
หกนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง ถว้ย/แกว้ตอ้งไม่มีฝาปิด (ถว้ยหดัด่ืม) 

 

ผลลพัธ์ ด้านสังคมอารมณ์  
  ตัวช้ีวดัที ่1 : เด็กมีความสามารถในการจัดการ 
 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
เด็กมีความสุขเม่ือรับค าชมเชย 

สังเกตวา่เม่ือชมเชยเด็กวา่เก่ง ดีมาก น่ารักแลว้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนอง
อยา่งไร?  
 

ผา่น เด็กยิม้  ปรบมือ เม่ือไดรั้บค าชมเชย 
หลกัวดัที ่2 
เด็กแสดงใหเ้ห็นวา่อยากเล่นกบั
คนอ่ืน 

 
สังเกตปฏิกิริยาเด็กเม่ือตอ้งการเล่นกบัเด็กคนอ่ืน เช่น เขา้ไปนัง่ดูคนอ่ืน
เล่น เอาของเล่นแบ่งใหค้นอ่ืนก่อน  
 

ผา่น เด็กเร่ิมตน้เขา้หาเด็กคนอ่ืน แสดงอาการอยากเล่นดว้ย  
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หลกัวดัที ่3 
เด็กร้องไหเ้ม่ือคนคุน้เคยเดินจาก
ไปหรือดีใจเม่ือเขากลบัมา 

 
สังเกตปฏิกิริยาเด็กเม่ือคนท่ีเขาคุน้เคย เช่น พ่อแม่ไปธุระแลว้กลบับา้น
มาหลงัจากนั้น 

ผา่น เด็กร้องไหห้รือแสดงท่าทีเสียใจเม่ือคนคุน้เคยเดินจากไป แสดงอาการ
ดีใจเม่ือกลบัมา  

    

   ตัวช้ีวดัที ่2 : เด็กปรับตัวให้เข้ากบัสังคมและรู้จักเลอืกตัดสินใจ 

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
เด็กแสดงความรู้สึกออกมาได้
อยา่งเหมาะสมทั้งความรู้สึก
ทางบวกและทางลบ 

 
สอบถามผูดู้แลวา่ถา้เด็กเสียใจเขาแสดงอาการอยา่งไร  ถา้ดีใจแสดง
อาการอยา่งไร 

ผา่น ถา้เด็กร้องไห้เม่ือเสียใจ, ผดิหวงั, ยิม้, ปรบมือเม่ือดีใจ 
 

หลกัวดัที ่2 
เด็กใหค้วามร่วมมือในการ
รับประทานอาหาร 

สังเกตหรือสอบถามผูดู้แลวา่ขณะท่ีรับประมานอาหารเด็กนัง่อยูก่บัท่ี
หรือไม่ รับประทานอาหารเองไดไ้หม? ใชเ้วลานานเท่าใด 

ผา่น ถา้เด็กนัง่รับประมานอาหารในท่ีตนเอง ไม่เดินไปมา ตกัอาหารใส่ปาก
ตนเองได ้อาจหกเล็กนอ้ย ไม่อมขา้ว 

หลกัวดัที ่3 
เด็กอยากเล่นคนเดียว แต่บางคร้ัง
สามารถเล่นกบัเด็กอ่ืนไดเ้ป็นเวลา
สั้น ๆ  

 
สังเกตหรือสอบถามผูดู้แลวา่เด็กเล่นคนเดียวและเล่นกบัเด็กอ่ืนได้
ไหม? 

ผา่น เด็กเล่นคนเดียวได ้ไม่งอแง เขา้ไปเล่นกบัเด็กอ่ืน/ยอมให้เด็กอ่ืนมาเล่น
ดว้ยเป็นบางคร้ัง 
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ตัวช้ีวดัที ่3 : มีทกัษะท่ีดีในการปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น   

หลกัวดั  วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
เด็กแบ่งปันของเล่นใหผู้อ่ื้นได ้

 
สอบถามผูดู้แลวา่เม่ือบอกให้เด็กแบ่งของเล่นใหค้นอ่ืน เด็กมีปฏิกิริยา
อยา่งไร? 

หลกัวดัที ่2 
เด็กสามารถร้องขอความช่วยเหลือ
จากแม่/ผูดู้แลได ้

 
สอบถามผูดู้แลวา่ถา้เด็กตอ้งการความช่วยเหลือเขาท าอยา่งไร? 
 

ผา่น 
ไม่ผา่น 

ถา้เด็กจูงมือใหไ้ปหยบิของท่ีตอ้งการ, พูดขอ, ช้ีส่ิงท่ีตอ้งการ 
ถา้เด็กด้ินร้องไห ้ส่ือสารไม่ไดว้า่ตอ้งการอะไร 

หลกัวดัที ่3 
เด็กอยากเล่นตามวธีิการของคนอ่ืน 

สอบถามผูดู้แลวา่เม่ือเด็กเล่นกบัคนอ่ืนเขาสามารถท าตามวธีิเล่นของ
คนอ่ืนไดห้รือไม่? 

ผา่น เด็กยอมท าตามวธีิเล่นของคนอ่ืนบา้ง 
 

ผลลพัธ์ ด้านจิตวญิญาณ :   เด็กมุ่งมัน่ในการติดตามพระคริสต์ 

ตัวช้ีวดัที ่1 : รู้และเข้าใจพระคัมภีร์   

หลกัวดั วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1 
 เด็กไดฟั้งเร่ืองจากพระคมัภีร์ท่ี
แม่/ผูดู้แลเล่า หรืออ่านใหฟั้งอยา่ง
นอ้ย 1 เร่ืองต่อเดือน 

 
ผูดู้แลอ่านหรือเล่าเร่ืองจากพระคมัภีร์ ความยาวประมาณ 3 – 5 นาทีข้ึน
ไป เด็กอาจมองตามภาพ พูดตามเสียงท่ีเขาสนใจ หรือถามค าถามท่ีคิด
ข้ึนเอง 

ผา่น เด็กไดฟั้งเร่ืองในพระคมัภีร์จากผูดู้แลอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

หลกัวดัที ่2  
เด็กช้ีภาพบุคคล สัตว ์หรือส่ิงของ
หลกั ๆ จากหนงัสือภาพหรือพระ
คมัภีร์ภาพท่ีแม่/ผูดู้แลเล่าหรืออ่าน
ใหฟั้งได ้

 
ผูดู้แลเล่าหรืออ่านเร่ืองจากพระคมัภีร์/หนงัสือภาพ ขณะเล่าเร่ืองก็ช้ี
ภาพตวัละคร สัตว ์หรือส่ิงของท่ีอยูใ่นเร่ืองเล่าดว้ย 
หลงัจากเล่าเร่ืองแลว้ใหต้ั้งค  าถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจของเด็ก เช่น 
ใครเป็นคนต่อสู้กบัยกัษโ์กลิอทั? โยนาห์ถูกกลืนไปอยูท่ี่ไหน? ศกัเคียส 
รอพระเยซูอยูท่ี่ไหน? 
 

ผ่าน เด็กช้ีภาพและตอบค าถามไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ยเร่ืองละ 3 ค าถาม 
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หลกัวดัที ่3 
เด็กเตน้ประกอบเพลงคริสเตียน
หรือจ าเพลงคริสเตียนสั้น ๆ ได ้

 
สอบถามผูดู้แล/สังเกตวา่เม่ือเปิดเพลงคริสเตียนแลว้เด็กมีการ
ตอบสนองอยา่งไร 

ผา่น ถา้เด็กร้องเพลงตามแบบพึมพ าหรือเตน้ตามเพลง 

 

ตัวช้ีวดัที ่2 ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

หลกัวดัที ่1  
เด็กไดเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมถวายบุตรตามธรรม
เนียมของคริสตจกัร  

 
สอบถามผูดู้แล/ศิษยาภิบาล วา่เด็กไดม้อบถวายแต่พระเจา้
อยา่งเป็นทางการหรือไม่?  

ผา่น ถา้เด็กไดเ้ขา้ร่วมพิธีถวายบุตร, อธิษฐานเผือ่ หรือพิธีอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตามธรรมเนียมของคริสตจกัร 

หลกัวดัที่ 2 
เด็กแสดงท่าทีเสียใจเม่ือท าผิด เช่น กม้หนา้ 
ร้องไห้ 

สังเกตหรือสอบถามผูดู้แลวา่เด็กมีปฏกิริยาอยา่งไรเม่ือท าผดิ  

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ถา้เด็กหนา้จ๋อย ร้องไห ้กม้หนา้ 
ถา้เด็กท าท่ากา้วร้าว   

หลกัวดัที ่3 
เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเพลงท่ีผูดู้แล
ร้องเก่ียวกบัความรักของพระเจา้(เด็กเรียน
รู้จกัความรักของพระเจา้จากความรักของ
ผูดู้แล) 

 
เด็กตั้งใจฟัง ร้องเพลงดว้ย ท าท่าประกอบเพลง   
เม่ือเล่าเร่ืองความรักของพระเจา้ใหฟั้ง เด็กตอบไดว้า่พระเจา้
รักเขา ผูดู้แลรักเขา 
ไม่ผ่าน  ถา้เด็กแค่ร้องเพลง ตบมือ 

 

 

 

 

 



9 
 

ตัวช้ีวดัที ่3 ฝึกฝน ปฎบิัติ มีวินัยในการอธิษฐาน   อ่านพระคัมภีร์ นมัสการ และรับใช้ 

หลกัวดั 
 

วธีิการประเมิน 

หลกัวดัที ่1  
 เด็กเลียนแบบการอธิษฐาน
ตามท่ีเคยเห็นได ้

 
สอบถามผูดู้แลวา่เคยเห็นเด็กท าท่าทางคลา้ยอธิษฐานหรือไม่? ท า
อยา่งไร? 

ผา่น เด็กท าท่าทาง แสดงอาการคลา้ยอธิษฐานตามธรรมเนียมของคริสตจกัร 
เช่น หลบัตา พนมมือ หรือท าปากขมุบขมิบแลว้พดูอาเมนตอนจบ 

หลกัวดัที ่2 
เด็กเขา้ร่วมนมสัการพระเจา้
ร่วมกบัพอ่แม่ / ผูดู้แลอยา่งนอ้ย
เดือนละ 2 คร้ัง 

 
บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีการนมสัการพระเจา้ของผูดู้แลและเด็ก 
หรือ สังเกตวา่ผูดู้แลพาเด็กมาร่วมนมสัการพระเจา้หรือไม่ 

ผา่น พอ่แม่/ผูดู้แลพาเด็กไปร่วมนมสัการพระเจา้ในกลุ่มเซลล ์ในคริสตจกัร 
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มท่ีมีการนมสัการพระเจา้อยา่งนอ้ยเดือนละ       
2 คร้ัง 

หลกัวดัที่ 3 
เด็กมีประสบการณ์ในการร่วม
ถวายทรัพยก์บัพอ่แม่หรือผูดู้แล 

 
สอบถามผูดู้แลวา่เด็กท าไดห้รือไม่ 
ผ่าน  ถา้เด็กเอาเงินท่ีไดใ้ส่ถุงถวายตามท่ีผูใ้หญ่บอก 
ไม่ผ่าน  ถา้เด็กไม่ยอมใส่ถุงถวายหรือเอาเงินไปเล่นหรือท าอยา่งอ่ืน 

 


