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ค ำน ำ 



 

 

 

 

ข้ำพเจ้ำจดัท ำคูมื่อกำรปฏิบตังิำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ท่ีปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรจดักำร

เรียนกำรสอน โดยผู้ปฏิบตัหิน้ำท่ีจะต้องจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ กิจกรรม และกำรท ำงำน 

อนัน ำไปสู่กำรพฒันำผู้ เรียนให้ครบทกุด้ำน ทัง้ทำงกำย ทำงจิตใจหรือทำงอำรมณ์ ทำงสงัคมและทำง

สตปัิญญำ ซึง่รวมไปถึงพฒันำกำรทำงจิตวิญญำณด้วย เพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนพฒันำไปสูอ่ำชีพท่ีมีควำม

มุง่มัน่ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดกำรพฒันำให้ครบทกุด้ำน ทัง้ควำมดี

ควำมเก่ง สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีควำมมัน่คงทำงอำรมณ์ ผู้ปฏิบตัหิน้ำท่ีจงึควรมีคูมื่อ มีแนวปฏิบตัแิละ

แนวทำงในกำรปฏิบตังิำน จึงได้จดัท ำคูมื่อกำรปฏิบตังิำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนขึน้ 

ข้ำพเจ้ำหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่คูมื่อกำรปฏิบตังิำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนฉบบันีจ้ะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยในกำรปฏิบตังิำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกมีข้อเสนอแนะหรือ

ชีแ้จงเพ่ือให้ข้ำพเจ้ำน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิให้มีควำมถกูต้องครบถ้วนและมีคณุภำพท่ี

ดียิ่งๆขึน้ไปและถกูต้องตำมหลกักำรตอ่ไป หำกผิดพลำดประกำรใดต้องขออภยัไว้นะท่ีนีด้้วย  

 

        นำงสำวฉวีวรรณ  จนัทร์อ่อน 
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คู่มือปฏิบัตงิาน  เร่ือง  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จดักำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญัเกิดขึน้จำกพืน้ฐำนควำมเช่ือท่ีว่ำ กำรจดักำรศกึษำมี

เป้ำหมำยส ำคญัท่ีสดุ คือ กำรจดักำรให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนแตล่ะคนได้พฒันำตนเอง

สงูสดุ  ตำมก ำลงัหรือศกัยภำพของแตล่ะคน แตเ่น่ืองจำกผู้ เรียนแตล่ะคนมีควำมแตกตำ่งกนัทัง้ด้ำนควำม



 

 

 

 

ต้องกำร ควำมสนใจ ควำมถนดั และยงัมีทกัษะพืน้ฐำนอนัเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีจะใช้ในกำรเรียนรู้ อนั

ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรฟัง พดู อำ่น เขียน ควำมสำมำรถทำงสมอง ระดบัสติปัญญำ และกำรแสดงผล

ของกำรเรียนรู้ออกมำในลกัษณะท่ีตำ่งกนั จึงควรมีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในลกัษณะท่ีแตกตำ่งกนั ตำม

เหตปัุจจยัของผู้ เรียนแตล่ะคน และผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกลไกของกำรจดักำรนีคื้อ ครู แตจ่ำกข้อมลูอนั

เป็นปัญหำวิกฤตทำงกำรศกึษำ และวิกฤตของผู้ เรียนท่ีผ่ำนมำ แสดงให้เห็นวำ่ ครูยงัแสดงบทบำทและท ำ

หน้ำท่ีของตนเองไมเ่หมำะสม จงึต้องทบทวนท ำควำมเข้ำใจ  ซึง่น ำไปสูก่ำรปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหำวิกฤต

ทำงกำรศกึษำและวิกฤตของผู้ เรียนตอ่ไป 

กำรจดักำรเรียนกำรสอนให้ผู้ เรียนมีบทบำทส ำคญัในกำรเป็นผู้ เรียนรู้ โดยพยำยำมจดักิจกรรมให้

ผู้ เรียนได้สร้ำงควำมรู้ ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล ส่ือ และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรตำ่ง ๆ เป็น

เคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ และนกัเรียนมีโอกำสน ำควำมรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืน ค ำถำมคือ ครูจะมี

วิธีกำรหรือเทคนิคท่ีจะท ำให้เกิดเหตกุำรณ์นัน้ๆ ได้อย่ำงไร ผู้ เขียนเคยได้รับข้อมลูท่ีแสดงให้รู้ว่ำครูทัว่ไปยงั

เข้ำใจคลำดเคล่ือนเก่ียวกับกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั โดยเข้ำใจว่ำ กำรให้ผู้ เรียน

ค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง คือ กำรปล่อยให้ผู้ เรียน เรียนรู้กนัเองโดยท่ีครูไม่ต้องมีบทบำทอะไร หรือใช้วิธีสัง่

ให้ผู้ เรียนไปท่ีห้องสมดุ อ่ำนหนงัสือกนัเองแล้วเขียนรำยงำนมำสง่ครู ซึง่เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง แม้วำ่กำรให้กำร

เรียนรู้เกิดขึน้ท่ีตวัผู้ เรียน เป็นลกัษณะท่ีถกูต้องของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั แตก่ำร

ท่ีผู้ เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ขึน้มำได้เองนัน้เป็นเร่ืองยำก ครูจงึต้องมีหน้ำท่ีเตรียมจดัสถำนกำรณ์และกิจกรรม

ตำ่ง ๆ น ำทำงไปสู่กำรเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกควำมรู้โดยตรง หรือถ้ำจะจดัสถำนกำรณ์ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบ

ควำมรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ครูจะต้องส ำรวจให้รู้ก่อนว่ำ ภำยในห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้ำง 

อยู่ท่ีใด จะค้นหำอย่ำงไร แล้วจึงวำงแผนสั่งกำร ผู้ เรียนต้องรู้ เป้ำหมำยของกำรค้นหำจำกค ำสั่งท่ีครูให้ 

รวมถึงกำรแนะแนวทำงท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จ และในขณะท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ ครูควรสงัเกตกำรณ์อยู่ด้วย 

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพฒันำกำร หรือปัญหำกำรเรียนรู้ของ ผู้ เรียนเป็นรำยบคุคล 

เพ่ือน ำข้อมลูนัน้มำปรับปรุง กำรจดักำรเรียนกำรสอนในครัง้ตอ่ไปกำรปล่อยให้ผู้ เรียน เรียนรู้กนัเองโดยท่ีครู

ไม่ต้องมีบทบำทอะไร หรือใช้วิธีสัง่ให้ผู้ เรียนไปท่ีห้องสมดุ อำ่นหนงัสือกนัเองแล้วเขียนรำยงำนมำส่งครู ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง แม้ว่ำกำรให้กำรเรียนรู้เกิดขึน้ท่ีตวัผู้ เรียน เป็นลกัษณะท่ีถกูต้องของกำรจดักำรเรียนกำร

สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั แตก่ำรท่ีผู้ เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ขึน้มำได้เองนัน้เป็นเร่ืองยำก ครูจงึต้องมีหน้ำท่ี

เตรียมจดัสถำนกำรณ์และกิจกรรมตำ่ง ๆ น ำทำงไปสู่กำรเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกควำมรู้โดยตรง หรือถ้ำจะ



 

 

 

 

จัดสถำนกำรณ์ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบควำมรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ครูจะต้องส ำรวจให้รู้ก่อนว่ำ 

ภำยในห้องสมดุมีข้อมลูอะไรอยู่บ้ำง อยู่ท่ีใด จะค้นหำอยำ่งไร แล้วจงึวำงแผนสัง่กำร ผู้ เรียนต้องรู้เป้ำหมำย

ของกำรค้นหำจำกค ำสั่งท่ีครูให้ รวมถึงกำรแนะแนวทำงท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จ และในขณะท่ีผู้ เรียนลงมือ

ปฏิบตัิ ครูควรสงัเกตกำรณ์อยู่ด้วย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพฒันำกำร หรือปัญหำ

กำรเรียนรู้ของ ผู้ เรียนเป็นรำยบคุคล เพ่ือน ำข้อมลูนัน้มำปรับปรุง กำรจดักำรเรียนกำรสอนในครัง้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 
 1. เพ่ือให้ผู้ ปฏิบัติงำนเก่ียวกับงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้ทรำบขัน้ตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึง
กฎระเบียบท่ีถกูต้อง 
 2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศกึษำของผู้ ท่ีจะปฏิบตังิำนจดักำรเรียนกำรสอน และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 
 3. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศกึษำของผู้จะได้รับมอบหมำยภำระงำนใหมใ่นกำรปฏิบตัิงำนจดักำรเรียน
กำรสอน 
ขอบเขตงาน 
 
 งำนท่ีเก่ียวกบักบังำนจดักิจกรรมกำรเรียนกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนในระดับชัน้อนุบำล โดยยึดหลักกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 6 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กิจกรรม
กลำงแจ้ง กิจกรรมเกมกำรศกึษำ และกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
จดักิจกรรมและโครงกำรตำ่งๆในโรงเรียน 

 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ 
 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

-  งำนบคุลำกร 
-  งำนพฒันำแหลง่เรียนรู้ 
-  งำนกำรเงิน/ครุภณัฑ์ 
-  งำนศนูย์ศึกษำกำรพฒันำครู 
-  งำนโรงเรียนอนบุำลรำชภฏั 
-  งำนโรงเรียน ตชด. 
-  งำนฝึกอบรมวิทยฐำนะ 
-  งำน ป.บณัฑิตวิชำชีพครู  และบณัฑิตศึกษำ 
-  งำนพฒันำระบบข้อมลูและสำรสนเทศ 
-  งำนวำรสำรวิชำกำร 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
โครงสร้างของหน่วยงาน 
 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวทิย์ วงษ์บุญมาก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วชิชุวรนันท์ 

คณบดีคณะครุศำสตร์ 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพเิศษ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ี 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากรและประกันคุณภาพ 
- ผู้ช่วยผุ้อ านวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

รศ.ดร.ยภุำดี  ปณะรำช 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.ดร.บณัฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 

-  งำนพฒันำหลกัสตูร 
-  กำรพฒันำคณำจำรย์ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

-  งำนพฒันำทกัษะภำษำองักฤษนกัศึกษำ/บุคลำกร 
-  งำนรับรองปริญญำทำงกำรศึกษำ 

-  งำนกำรพฒันำผลงำนวิชำกำรและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
-  งำนใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ 
-  งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
-  งำนจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบณัฑิต 

-  งำนฝึกอบรมลกูเสือ 
-  รักษำกำรคณบดีล ำดบัท่ี  1 
-  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

-  งำนวิจยั 

-  งำนบริกำรวิชำกำร 
-  งำนจดแจ้งลิขสิทธ์ิ / สิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร 
-  งำนจดัประชมุวิชำกำรระดบัชำติ/
นำนำชำติ 

-  งำนวำรสำรวิชำกำร 
-  งำนจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจยั 
-  งำนวิเทศสมัพนัธ์ 
-  รักษำกำรคณบดีล ำดบัท่ี  2 
-  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 

-  งำนกิจกรรมนกัศึกษำ 
-  งำนศิลปวฒันธรรม 

-  งำนสวสัดิกำรและทนุกำรศึกษำ 
-  งำนปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

-  งำนพฒันำคณุลกัษณะบณัฑิต 

-  งำนรับพระรำชทำนปริญญำบตัร 
-  รักษำกำรคณบดีล ำดบัท่ี  3 
-  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วางแผนและ
พัฒนา 

ผศ.ดร.ภมูิพิพฒัน์  รักพรมงคล 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นำงสำวอมรำ  ทองใส 

-  งำนอ ำนวยกำรประชมุบคุลำกรและ
กรรมกำรประจ ำคณะ 
-  งำนบริหำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบภำยใน 

-  งำนอำคำรสถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม 

-  งำนระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรพฒันำคณะ 
-  งำนสวสัดิกำรและพฒันำองค์กร 
-  งำนพฒันำแผนกลยทุธ์และแผนพฒันำอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
-  งำนพฒันำแผนปฏิบติัรำชกำร  ประจ ำปี 

-  รักษำกำรคณบดีล ำดบัท่ี  4 

-  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

-  งำนประกนัคณุภำพกำรศึกษำระดบั
หลกัสตูรและคณะ 
-  งำนส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำ 

-  งำนส ำรวจควำมพงึพอใจผู้ ใช้บณัฑิต 
-  งำนสร้ำงศกัยภำพและเตรียมควำมพร้อม
เพื่อกำรแขง่ขนัแก่ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจบุนั 

-  งำนเลขำนกุำรประชมุคณะ/
คณะกรรมกำรประจ ำคณะครุศำสตร์  และ
ตรวจสอบรำยงำนกำรประชมุ 
-  รักษำกำรคณบดีล ำดบัท่ี  5 
-  งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดษิฐ์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ดร.ประจบ ขวัญมั่น 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ด้านวชิาการ 

- กำรพฒันำหรือกำรด ำเนินกำร

เก่ียวกบักำรให้ควำมเหน็กำรพฒันำ

สำระหลกัสตูรท้องถ่ิน 

- กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 

- กำรจดักำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศกึษำ 
- กำรพฒันำหลกัสตูรของ
สถำนศกึษำ 
- กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 
- กำรวดัผล ประเมินผล และ

ด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

- กำรวิจยัเพ่ือพฒันำคณุภำพ

กำรศกึษำในสถำนศกึษำ 

- กำรพฒันำและสง่เสริมให้มีแหลง่

เรียนรู้ 

- กำรนิเทศกำรศกึษำ 

- กำรแนะแนว 

- กำรพฒันำระบบประกนัคณุภำพ

ภำยในและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

ฯลฯ 

ด้านงบประมาณ 
- กำรอนมุตักิำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีได้รับกำรจดัสรร 
- กำรขอโอนและกำรขอ
เปล่ียนแปลงงบประมำณ 
- กำรำยงำนผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ 
- กำรตรวจสอบตดิตำมและ
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
- กำรตรวจสอบตดิตำมและ
รำยงำนกำรใช้ผลผลติจำก
งบประมำณ 
- กำรระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทนุเพ่ือกำรศกึษำ 
- กำรปฏิบตังิำนอ่ืนใดตำมท่ี
ได้รับมอบหมำยเก่ียวกบักองทนุ
เพ่ือกำรศกึษำ 
- กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
เพ่ือกำรศกึษำ 
- กำรวำงแผนพสัด ุ
- กำรพฒันำระบบข้อมลูและ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจดัท ำและ
จดัหำพสัด ุ
- กำรจดัหำพสัด ุ

ด้านการบริหารงาน 

- กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั 

- กำรจดัสรรอตัรำก ำลงัข้ำรำชกำรครู

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

- กำรสรรหำและบรรจแุตง่ตัง้ 

- กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเลื่อนขัน้

เงินเดือน 

- กำรลำทกุประเภท 

- กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน 

- กำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำร

ลงโทษ 

- กำรสัง่พกัรำชกำรและกำรสัง่ให้ออก

จำกรำชกำรไว้ก่อน 

- กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินยั

และกำรลงโทษ 

- กำรอทุธรณ์และกำรร้องทกุข์ 

- กำรสง่เสริมและยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

- กำรสง่เสริมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

- กำรริเร่ิมสง่เสริมกำรขอรับ

ใบอนญุำต 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

- กำรพฒันำระบบและเครือข่ำย

ข้อมลูสำรสนเทศ 

- กำรประสำนงำนและพฒันำ

เครือข่ำยกำรศกึษำ 

- กำรวำงแผนกำรบริหำรงำน

กำรศกึษำ 

- งำนวิจยัเพ่ือพฒันำนโยบำยและ

แผน 

- กำรจดัระบบกำรบริหำรและพฒันำ

องค์กร 

- กำรพฒันำมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน 

- งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศกึษำ 

- ด ำเนินงำนธุรกำร 

- กำรดแูลอำคำรสถำนท่ีและ

สภำพแวดล้อม 

- กำรจดัท ำส ำมะโนผู้ เรียน 

- กำรรับนกัเรียน 

- กำรทศันศกึษำ 

- งำนกิจกำรนกัเรียน 

- กำรประชมสมัพนัธ์งำนกำรศกึษำ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างบุคลากร 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและศูนย์เดก็ปฐมวัย 

 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สวุิทย์  วงษ์บญุมำก 

ต ำแหนง่  อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
 

อำจำรย์อรวรรณ  สุม่ประดิษฐ์ 
ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำร 

                                               
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ  วิชชวุรนนัท์ 

ประธำนท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

     รองศำสตรำจำรย์ ดร.บณัฑิต  ฉตัรวิโรจน์ 

กรรมกำรท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยภุำดี  ปณะรำช 

กรรมกำรท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชยั  ช่อพฤกษำ 

กรรมกำรท่ีปรึกษำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

 

    

 
 
 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 โรงเรียนอนุบำลรำชภัฏก ำแพงเพชรได้จัดกำรอบรมเลีย้งดูโดยตรงส่งเสริม
กระบวนกำรกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรท่ียึดหลักกำรเลีย้งดู มุ่งเน้นเด็กเป็นส ำคัญโดยค ำนึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล พฒันำเด็กโดยองค์รวมผ่ำนกำรเล่น และกิจกรรมท่ีเหมำะตำมวยั
โดยจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ให้สำมำรถด ำรงชีวิตประจ ำวนัได้อย่ำงมีคณุภำพและมีควำมสขุ ใน
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงควำมตระหนกัใน
ควำมเป็นไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงำนบุคคลภำยนอกและนกัศึกษำได้เข้ำเรียนรู้ 
ค้นคว้ำ ศึกษำ รูปแบบกำรจดักิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

อำจำรย์ อรทยั บญุเที่ยง

รองผู้อ ำนวยกำร             

อำจำรย์ จฑุำทิพย์  โอบอ้อม

รองผู้อ ำนวยกำร 

ดร. วรพรรณ ขำวประทมุ    

รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ปำริชำต  เตชะ   

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ระดบัสำยชัน้บริบำล ระดบัสำยชัน้อนบุำล บคุลำกรของโรงเรียน 

นำงสำวอริสรำ      เทพำชมพ ู

นำงสำวภสัสร       ศิศำริกรณ์ 
นำงสำวศิริพร       วงษ์ศรี 
นำงน ำ้ทิพย์         ทวีทรัพย์  
นำงสำวเกศรินทร์  แก่งศิริ 
นำงสำววิไลลกัษณ์  มำตำ 

  
 

 

 

 

 

นำงสำวสจิุนต์       สงเชือ้ 

นำงสำววำสนำ      สรุะพำ 

นำงสำวเพ็ญนภำ   บลูย์ประมขุ 
นำงสำวฉววีรรณ   จนัทร์ออ่น 

นำงสำวกรรณิกำ    จนัสำยทอง 
นำงสำวยพุำ       ไพโรจน์ 

 

 

 

 

นำงสำวบญุชว่ย   จนัทร์ฉำย 

นำงสำวภิญญำดำพชัญ์  ออ่น
ยิม้   
นำงพทัธนนัท์        ปรัชธนัยพร 
นำงมะล ิ              กลุฉิม 

นำงน ำ้ทิพย์           ใจแสน 

นำยแทน              ค ำประพนัธ์ 

อำจำรย์ชลธิชำ สวำ่งไตรภพ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ดร.ประจบ  ขวญัมัน่ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. สณีุ บญุ

พิทกัษ์ 

ประจ ำงำน 

อำจำรย์จฑุำทิตย์ โอบอ้อม 

ประจ ำงำน 

อำจำรย์อรทยั  บญุเที่ยง 

ประจ ำงำน 



 

 

 

 

จดัเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวยั เป็นสถำนท่ีบริกำรรับเลีย้งดูเด็กปฐมวัยให้บุคคลในสังกัด
มหำวิทยำลยัรำชก ำแพงเพชรและบคุลำกรในชมุชนและท้องถ่ิน 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ครูจะต้องมีหน้ำท่ีพฒันำให้ครบทกุด้ำนทัง้ด้ำนพทุธิพสิยั จิตพสิยัและทกัษะพิสยั
โดยสำมำรถน ำหลกักำรทำงจิตวิทยำมำใช้ให้เหมำะสมกบัผู้ เรียนตำมหลกัสตูรกำรศกึษำ
ปฐมวยั 

 1. ช่วยให้ผู้ เรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
 2. จดักิจกรรมท่ีสร้ำงเสริมให้ผู้ เรียนมีบรรยำกำศของกำรร่วมมือกนั 
 3. คณะสอนเนือ้หำมีกำรสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม 
 4. สำมำรถให้กำรเสริมแรงเพ่ือสร้ำงพฤติกรรมท่ีเหมำะสมของผู้ เรียน 
 5. ปลกูฝังในเร่ืองของพฤติกรรมมีควำมเหมำะสมของผู้ เรียน 
   
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
จดักิจกรรมกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสตูร มีขัน้ตอนดงันี ้

1. จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยปี 
2. จดัท ำก ำหนดกำรสอนรำยปี 
3. จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยสปัดำห์ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ 
4. จดัท ำส่ือและอปุกรณ์กำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้นัน้ๆ 
5. ด ำเนินกำรกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนท่ีก ำหนดไว้ 
6. สรุปผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนและจดัท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรจดั

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหน่วยกำรเรียนรู้นัน้ๆ 
7. จดัท ำบนัทกึกำรประเมินพฒันำกำรตำมหลกัสตูรของนกัเรียนเป็นรำยบคุคล 
8. สรุปกำรประเมินพฒันำกำรของนกัเรียนเป็นรำยบคุคล 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนภูมิการปฏบัิตงิาน (Flowchart) 
ช่ือแผนก/กลุ่มงาน  โรงเรียนอนบุำลรำชภฏัก ำแพงเพชร                                               สังกัด คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัตงิาน  (STANDARD OPERATING PROCEDURE)                  ช่ือ   งำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยงานที่จัดท า  คณะครุศำสตร์  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวฉวีวรรณ   จนัทร์อ่อน วันจัดท า  1 พฤษภำคม 2560  SOP. No. edu01 
มีผลบังคับใช้เม่ือ......../.........../..........ปรับปรุงครัง้ท่ี...............ก าหนดการปรับปรุง............/.............../..............หน้าที่.................จาก........................... 
 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรฯ หัวหน้างาน ปฏิบัตงิาน 
 

เร่ิม 
 
 

จดัท ำแผนกำรสอน 
 
1.จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยปี 
2.จดัท ำก ำหนดกำรสอนรำยปี 
3.จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยสปัดำห์ตำมหน่วย
กำรเรียนรู้ 
4.จดัท ำสือ่และอปุกรณ์กำรเรียนรู้ตำมหนว่ยกำรเรียนรู้นัน้ๆ 
5.ด ำเนินกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่
ก ำหนดไว้ 
6.สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดท ำแนวทำงกำร

 
 
 
 

น ำเสนอแผนกำรสอน 
 
ตอ่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เพื่อ พิจำรณำควำมถกูต้องและ
เหมำะสมของแผนกำรสอนและน ำมำใช้ในกำรสอน 
 

 
 
 
 
   น ำแผนกำรสอนไปจดักิจกรรม กำรเรียนกำรสอน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แก้ไขปัญหำจำกกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหนว่ย
กำรเรียนรู้ 
7.จัดท ำบันทึกกำรประเมินพัฒนำกำรตำมหลักสูตรของ
นกัเรียนเป็นรำยบคุคล 
8.สรุปกำรประเมินพฒันำกำรของนกัเรียนเป็นรำยบคุคล 

 



 

 

 

 

 
ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (อธิบายโดยละเอียด) 

 

 

 

 

     

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

และจดักำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร 

((Projed Approach) 

 

 

มีส่วนร่วมในกำรจดัโครงกำรวนัส ำคญั

ต่ำงๆในโรงเรียน 

จดัท ำแผนกำรสอนและวำง

แผนกำรปฏิบตัิบตังิำน  

 

- จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยสัปดำห์ตำม
หนว่ยกำรเรียนรู้ 
-  จดัท ำส่ือและอปุกรณ์กำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ 
- วำงแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกำรวันส ำคญัต่ำงใน
โรงเรียน 
 

           

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ปฏิบตังิำน 

• พิจำรณำควำมถกูต้องและเหมำะสมของแผนกำร
สอนและน ำมำใช้ในกำรสอน 
 
 
 

 
•  น ำแผนกำรสอนไปจดักิจกรรม กำรเรียนกำรสอน 
 
 

 

            

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ



 

 

 

 

 
บรรณานุกรม/หรือเอกสารอ้างอิง 

 
             กระทรวงศกึษำธิกำร,กรมวิชำกำร. (2545). หลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยัพทุธศกัรำช 
2546  
          คู่มือโรงเรียนอนบุำลรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

บันทกึการจัดป้ายนิเทศ 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวฉววีรรณ  จันทร์อ่อน 

ครูประจ าช้ันอนุบาล 2 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

 

 

ประเภทของป้ายนิเทศ  ป้ายนิเทศวนัแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์ของการจดัป้ายนิเทศ 

1. เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้มภายในงานวนัแม่แห่งชาติ 

2. เพ่ือส่งเสริมทางดา้นอารมณ์และจิตใจใหก้บัผูพ้บเห็น 

3. เพ่ือแสดงถึงสายสมัพนัธ์ระหวา่งแม่และลูก 

 

 



 

 

 

 

 

ประเภทของป้ายนิเทศ  ป้ายนิเทศวนัลอยกระทง 

 

 

 
 

จุดประสงค์ของการจดัป้ายนิเทศ 

1. เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้มภายในงานวนัลอยกระทงใหส้วยงาม 

2. เพ่ือส่งเสริมทางดา้นอารมณ์และจิตใจใหก้บัผูพ้บเห็นภายในงานวนัลอยกระทง 

3. เพ่ือแสดงถึงการสืบสานประเพณีในวนัลอยกระทง 

4. ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ในประเพณีวนัลอยกระทง 



 

 

 

 

 

 

 

                                                  ตัวอย่าง 

บันทกึการผลติส่ือการสอน 

 

จัดท าโดย 

นางสาวฉววีรรณ  จันทร์อ่อน 

ครูประจ าช้ันอนุบาล 2 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 



 

 

 

 

ส่ือการเรียนการสอนทีผ่ลติ 

 ประเภทของส่ือ ผเีส้ือ 

กจิกรรมการเรียนการสอน หน่วยแมลงและแมง 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์ของการใช้ส่ือชุดนีป้ระกอบการสอน 

1. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจส่วนประกอบของผเีส้ือ 

2. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการประดิษฐผ์เีส้ือ 

4. ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นการคิดแกไ้ขปัญหา 

5. ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ของเดก็ 

6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

7. ฝึกทกัษะการใชก้รรไกรและการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ 

วธิีการใช้ ใชใ้นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์และเกมกลางแจง้ 



 

 

 

 

ส่ือการเรียนการสอนทีผ่ลติ 

ประเภทของส่ือ ลูกแซก 

กจิกรรมการเรียนการสอน หน่วยของเล่นแสนสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์ของการใช้ส่ือชุดนีป้ระกอบการสอน 

1. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์

2. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

3. เพื่อใหเ้ดก็เกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการท าลูกแซก 

4. ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นการคิดแกไ้ขปัญหา 

5. ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ของเดก็ 

6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

วธิีการใช้ ใชป้ระกอบการสอนในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ 

และกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเกมกลางแจง้ 



 

 

 

 

 

 

วจิัยในช้ันเรียน 

 

เร่ือง 

การพฒันาทักษะด้านกล้ามเนือ้มือในการท างาน 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวฉววีรรณ  จันทร์อ่อน 

ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

แผนการจัดประสบการณ์ 

การจัดการเรียนการสอน 

หน่วย  เข้าวดัท าบุญ 

   ระดบัอนุบาล 2   

 

จัดท าโดย 

นางสาวฉววีรรณ  จันทร์อ่อน 

ครูประจ าช้ันอนุบาล 2 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร



 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ วนั / เดอืน ปี สาระการเรียนรู้ หน่วยการจดัประสบการณ์ หมายเหตุ 
8 3 ก.ค. – 7 ก.ค. 2560 เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและ

สภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก 
หน่วยเข้าวดัท าบุญ 
-ความหมายและความส าคญัของวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา 
-กิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา 
-ส่ิงของท่ีน าไปท าบุญท่ีวดั  
-การรู้จกัศีล 5 
-การปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์
-รู้ค่าจ านวน 1-5 
-นบัจ านวนตวัเลข 1-30 
-เขียนพยญัชนะ ข ช ป  และรู้จกัพยญัชนะท่ีเขียนได ้ 
-เขียนเลข  3 และทบทวนเลข 1 และ 2 
-ลากเสน้โคง้จากซา้ยไปขวา                              และลากเสน้โคง้จากขวามาซา้ย  

หน่วยการเรียนการสอนอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

ผู้ตรวจ 

…………………………………………………………………………………………. 

  (นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ)์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 

สาระการเรียนรู้ระดับช้ันอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560 (อายุ 4-5 ปี) 



 

 

 

 

หน่วย     เข้าวดัท าบุญ    สัปดาห์ที ่   8 

วนั/เดอืน/ปี จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือ การประเมินผล 
สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

3 ก.ค.  60 -เคลือ่นไหวร่ำงกำยอยำ่ง
อิสระตำมสญัญำณได้ 
-เคลือ่นไหวประกอบ
เพลงได้ 
-พฒันำควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ได้ 
-พฒันำกล้ำมเนือ้มือและ
ตำให้ประสำนสมัพนัธ์กนั
ได้ 
-แสดงควำมคดิเห็น
เก่ียวกบัเนือ้หำของเพลง
ได้ 
-รู้จกัประวตัิและ
ควำมส ำคญัของวนั
อำสำฬหบชูำและวนั
เข้ำพรรษำได้ 
-รู้จกัและบอกบคุคลที่
อำศยัอยูท่ี่วดัได้ 

-กำรเคลือ่นไหวร่ำงกำย
อยำ่งอิสระตำมสญัญำณ 
-กำรพฒันำกล้ำมเนือ้มือ
และตำให้ประสำนสมัพนัธ์
กนั 
-กำรพฒันำควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ 
-กำรเลน่ตำมมมุอยำ่งอิสระ 
-กำรแสดงควำมคิดเห็น
เก่ียวกบัเนือ้หำของนิทำน 
-กำรรู้จกัประวตัิและ
ควำมส ำคญัของวนั
อำสำฬหบชูำและวนั
เข้ำพรรษำ 
-กำรรู้จกัและบอกบคุคลที่
อำศยัอยูท่ี่วดั 
-กำรเลน่เคร่ืองเลน่สนำม 
-กำรเลน่เกมการศึกษา “เกม

-กำรเร่ิมต้นและกำรหยดุ
กำรกระท ำโดยกำรฟัง
สญัญำณ 
-กำรเคลือ่นไหวอยูก่บัท่ี
และกำรเคลือ่นไหว
เคลือ่นท่ี 
-กำรเขียนภำพและกำรเลน่
ส ี
-กำรเลน่อิสระ 
-กำรฟังเพลงและร้องเพลง 
-กำรแสดงควำมรู้สกึด้วย
ค ำพดู 
-กำรรู้จกัสิง่ตำ่ง ๆด้วยกำร
มอง  ฟัง  สมัผสั  ชิมรส  
และดมกลิน่ 
-กำรเช่ือมโยงภำพ  
ภำพถ่ำย  หรือสถำนท่ีจริง 
-กำรเลน่นอกห้องเรียน 

1)กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระตามสญัญาณจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวประกอบเพลง ท าท่าทางประกอบเพลง “วนั
เขา้พรรษา” 
2)กิจกรรมสร้างสรรค ์
-ป้ันดินน ้ ามนั (มีสลบักนัไปในแต่ละวนั) 
-วาดภาพระบายสีเทียน(มีสลบักนัไปในแต่ละวนั) 
-วาดภาพระบายสีน ้ า(มีสลบักนัไปในแต่ละวนั) 
-ปะติดกระดาษสีรูปเทียนจ าน าพรรษา 
3)กิจกรรมเสรี 
-เล่นตามมุมอยา่งอิสระ 
4)กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-ร้องเพลง “วนัเขา้พรรษา” พร้อมทั้งสนทนาเก่ียวกบั
เน้ือหาของเพลง 
-น ารูปภาพความหมายและความส าคญัของวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษามาใหเ้ด็กสงัเกต  พร้อม
ทั้งอธิบายความหมายและความส าคญัของวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษาใหเ้ด็กฟัง  โดยใชค้  าถาม
ดงัน้ี 

-เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
-เพลงท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนไหว 
-กระดาษ  A4 
-สีเทียน 
-สีน ้ า 
-ดินน ้ ามนั 
-ภาพเทียนจ าน า
พรรษาท่ีใชใ้นการ
ปะติดการะดาษสี 
-กาว 
-กรรไกร 
-ของเล่นตามมุม 
-เพลง “วนั
เขา้พรรษา”  
-รูปภาพความหมาย
และความส าคญั
ของวนั
อาสาฬหบูชาและ

สงัเกต 
-กำรฟังและ
เคลือ่นไหวตำม
สญัญำณอยำ่งอิสระ 
-กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
-กำรใช้กล้ำมเนือ้มือ
และตำให้สมัพนัธ์กนั 
-กำรใช้ควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ 
-กำรใช้ภำษำในกำร
สือ่สำร 
-กำรเลน่ร่วมกบัผู้อื่น 
-กำรสนทนำและตอบ
ค ำถำม 
-กำรใช้กล้ำมเนือ้
ใหญ่ 
-กำรนบัและกำรรู้จกั
ตวัเลข1-5 



 

 

 

 

-พฒันำกล้ำมเนือ้ใหญ่ได้ 
-นบัจ ำนวนและรู้คำ่ 1-5 
ได้ 

จบัคู่ภาพกบัตวัเลข 1-5” 
-แบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียน
เขียนเลข 1” 
-แบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียน
กากบาท X ทบัพยญัชนะ
จากภาพขา้งหนา้” 
-แบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียน
ลากเสน้โคง้จากซา้ยไป
ขวา” 

-กำรจบัคูแ่ละจบักลุม่ 
-กำรนบัจ ำนวน 

*ความหมายและความส าคญัของวนัอาสาฬหบูชา
หมายถึงอะไร 
*ความหมายและความส าคญัของวนัเขา้พรรษาหมายถึง
อะไร 
-น าแผน่ชาร์ตวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษามาให้
เด็กสงัเกต  จากนั้นใหเ้ด็กออกมาหยบิรูปภาพท่ีมี
ความหมายและความส าคญัตรงกบัวนัอาสาฬหบูชา และ
วนัเขา้พรรษา ติดลงไป (จ าแนกความหมายและ
ความส าคญัตรงกบัวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา)
ในแผน่ชาร์ต 
-นบัจ านวนรูปภาพและใหเ้ด็กออกมาติดบตัรตวัเลขให้
ตรงกบัจ านวนรูปภาพ 
-ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัตรงกบั
วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา  พร้อมทั้งร้องเพลง 
“วนัเขา้พรรษา”และท าท่าทางประกอบเพลง 
5)กิจกรรมกลางแจง้ 
-เล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
-แนะน าเกมการศึกษา “เกมจบัคู่ภาพกบัตวัเลข 1-5” และ
เกมเก่า ท่ีเคยเล่นมาแลว้ 
6)กิจกรรมเกมการศึกษา 
-แนะน าแบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนเขียนเลข 1”แบบฝึก
ทกัษะ “ใหน้กัเรียนกากบาท X ทบัพยญัชนะจากภาพ
ขา้งหนา้”และแบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนลากเสน้โคง้

วนัเขา้พรรษา 
-แผน่ชาร์ตวนั
อาสาฬหบูชาและ
วนัเขา้พรรษา 
-รูปภาพความหมาย
และความส าคญั
ของวนั
อาสาฬหบูชาและ
วนัเขา้พรรษาท่ีใช้
ประกอบกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ 
-บตัรตวัเลข 1-5  
-เคร่ืองเล่นสนาม 
-เกมการศึกษา “เกม
จบัคู่ภาพกบัตวัเลข 
1-5” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนเขียนเลข 1” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนกากบาท X 
ทบัพยญัชนะจาก
ภาพขา้งหนา้” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้

-กำรเก็บของเข้ำที ่
 
 



 

 

 

 

จากซา้ยไปขวา” 
-ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและเตรียมตวักลบับา้น 

นกัเรียนลากเสน้
โคง้จากซา้ยไปขวา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วย     เข้าวดัท าบุญ  สัปดาห์ที่    8 

วนั/เดอืน/ปี จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือ การประเมินผล 
สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

4 ก.ค.60 -เคล่ือนไหวร่างกายอยา่ง
อิสระตามสญัญาณได ้
-เคล่ือนไหวประกอบค า
บรรยายได ้
-พฒันากลา้มเน้ือมือตาให้
ประสานสมัพนัธ์กนัได ้
-พฒันาความคิด
สร้างสรรคจิ์ตนาการได ้
-รู้จกัและบอกกิจกรรมใน
วนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษาได ้
-รู้ค่าตวัเลข 1-5 ได ้
-เก็บของเขา้ท่ีไดอ้ยา่ง
เรียบร้อย 
-พฒันาการกลา้มเน้ือเลก็
ใหญ่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
-สงัเกตความเหมือน-
ความต่างกนัได ้
-เขียนเลข 2ได ้

-ก ำ ร เค ลื่ อ น ไห ว ต ำ ม
ข้อตกลง 
-กำรพฒันำกล้ำมเนือ้มือ
และตำให้ประสำนสมัพนัธ์
กนั 
-กำรพฒันำควำมคดิ
สร้ำงสรรค์จินตนำกำร 
-กำรรู้จกัและบอกกิจกรรม
ในวนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษา 
-กำรรู้จกัสงัเกตสิง่ตำ่งๆ
และตดัสนิใจด้วยตนเอง 
-กำรเปรียบเทยีบสิง่ตำ่งๆ 
-กำรระมดัระวงัในกำรเลน่ 
-กำรเลน่โดยครูก ำหนด 
-กำรเลน่เคร่ืองเลน่สนำม 
-กำรท ำแบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนเขียนเลข 2” 

-การเค ล่ือนไหวอยู่กับ ท่ี
แ ล ะ ก า ร เค ล่ื อ น ไ ห ว
เคล่ือนท่ี 
-การเขียนภาพและการเล่น
สี  
-การประดิษฐข์องเล่น  ของ
ใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใช ้
-การเล่นอิสระ 
-การร้องเพลง 
-การรู้จักส่ิงต่างๆด้วยการ
มอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และ
ดมกล่ิน 
-การแสดงความรู้สึกด้วย
ค าพดู 
-การระบุต าแหน่ง  ทิศทาง 
-การสงัเกต 
-การจดักลุ่ม การจ าแนก 
-การแกปั้ญหาในการเล่น 
-การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 

1)กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระตามสญัญาณ 
-เคล่ือนไหวประกอบค าบรรยาย เช่น วนัน้ีเป็นวนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา ครูพาเด็กๆไปท าบุญท่ีวดั หยบิ
ป่ินโตคนละ 1 เถาแต่ป่ินโตหนกัมาก เม่ือเดินมาถึงวดั
เด็กๆถอดรองเทา้ 2 ขา้ง เดินเขา้ไปในศาลากม้กราบพระ 
3 คร้ัง เปิดป่ินโตน าขา้วสวยไปตกัใส่ในบาตร 4  บาตร 
เดินกลบัมาเทอาหารใส่จาน หยบิผลไมใ้ส่จาน ยกไป
ถวายพระ เปิดฝาน ้ า เทน ้ าใส่ในเหยอืก 4 เหยอืก หยบิ
ดอกไม ้3ดอก ธูป  3 ดอก เทียน 1 แท่ง สวดมนตแ์ละกม้
ลงกราบ 3 คร้ัง นัง่ฟังพระใหส้วดมนตใ์หพ้รและกลบั
เดินบา้นดว้ยความสุขใจ   เป็นตน้ 
2)กิจกรรมสร้างสรรค ์
-วาดรูปดว้ยเทียนไขและระบายดว้ยสีน ้ า  
3)กิจกรรมเสรี 
-เล่นตามมุมอยา่งอิสระ 
4)กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-ท่องค าคลอ้งจอง “วนัอาสาฬหบูชา”  พร้อมทั้งสนทนา
เก่ียวกบัเน้ือหาของค าคลอ้งจอง 

-เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
-ค าบรรยายท่ีใชใ้น
การเคล่ือนไหว 
-กระดาษ A4 
-สีน ้ า 
-เทียนไขท่ีใชใ้น
การท ากิจกรรม
สร้างสรรค ์
-ของเล่นตามมุม 
-ค าคลอ้งจอง “วนั
อาสาฬหบูชา”   
-รูปภาพกิจกรรมใน
วนัอาสาฬหบูชา
และวนัเขา้พรรษา 
-แผน่ชาร์ตกิจกรรม
ในวนัอาสาฬหบูชา
และวนัเขา้พรรษา 
-ปากกา 
-บตัรตวัเลข 1-5 

สงัเกต 
-การเคล่ือนไหว
ร่างกาย 
-การปฏิบติัตาม 
สญัญาณ 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม 
-การพฒันากลา้มเน้ือ
มือตา 
-การใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
-การสนทนา ซกัถาม 
-การเขา้รวมกิจกรรม 
-การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
-การปฏิบติัตามกฎ
กติกา 
-การพฒันากลา้มเน้ือ
เลก็ใหญ่ 
-การเก็บของเขา้ท่ี 

 



 

 

 

 

-ฝึกลากและเขียนเสน้ลีลา
มือได ้
 

-การแบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนกากบาท X ทบัภาพ
จ านวนรูปภาพใหต้รงกนั
กบัตวัเลขขา้งหนา้” 
-แบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียน
ลากเสน้โคง้จากขวาไป
ซา้ย” 
 
 

 -น ารูปภาพกิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา
มาใหเ้ด็กสงัเกต  โดยใชค้  าถามดงัน้ี 
*รูปภาพท่ีครูน ามาคืออะไร 
*ภาพใดบา้งท่ีเก่ียวกบักิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชา 
*ภาพใดบา้งท่ีเก่ียวกบักิจกรรมในวนัเขา้พรรษา 
-น าแผน่ชาร์ตกิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษามาใหเ้ด็กสงัเกต  จากนั้นใหเ้ด็กออกมาใช้
ปากกาโยงเสน้ค าวา่ “วนัอาสาฬหบูชา” “วนัเขา้พรรษา” 
ไปหาภาพท่ีมีความสมัพนัธ์กนั (กิจกรรมในวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา) 
-นบัจ านวนรูปภาพของกิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชาและ
วนัเขา้พรรษา พร้อมทั้งใหเ้ด็กน าบตัรตวัเลขมาติดให้
ตรงกนักบัจ านวนภาพ 
-ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักิจกรรมในวนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษา  
5)กิจกรรมกลางแจง้ 
-แนะน าเกมกลางแจง้ “เกมวิง่เป้ียวคลอ้งยางวงดว้ยเทียน
ไข” พร้อมทั้งสาธิตและใหเ้ด็กเล่นเกมกลางแจง้ 
-เล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
6)กิจกรรมเกมการศึกษา 
-แนะน าเกมการศึกษา “เกมสงัเกตรายละเอียดของภาพ” 
และเกมเก่า ท่ีเคยเล่นมาแลว้ 
-แนะน าแบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนเขียนเลข 2”แบบฝึก

-นกหวดี 
-เทียนไขท่ีใชใ้น
การเล่นเกม
กลางแจง้ 
-ยางวง 
-กรวยจราจร 
-เคร่ืองเล่นสนาม 
-เกมการศึกษา “เกม
สงัเกตรายละเอียด
ของภาพ”  
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนเขียนเลข 2” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนกากบาท X 
ทบัภาพจ านวน
รูปภาพใหต้รงกนั
กบัตวัเลขขา้งหนา้” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนลากเสน้
โคง้จากขวาไปซา้ย” 



 

 

 

 

ทกัษะ “ใหน้กัเรียนกากบาท X ทบัภาพจ านวนรูปภาพให้
ตรงกนักบัตวัเลขขา้งหนา้”และแบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนลากเสน้โคง้จากขวาไปซา้ย” 
-ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและเตรียมตวักลบับา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วย     เข้าวดัท าบุญ  สัปดาห์ที่    8 

วนั/เดอืน/ปี จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือ การประเมินผล 
สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

5 ก.ค.60 -เคล่ือนไหวร่างกายอยา่ง
อิสระตามสญัญาณได ้
-เคล่ือนไหวตามขอ้ตกลง
ได ้
-พฒันากลา้มเน้ือมือและ
ตาใหป้ระสานสมัพนัธ์กนั
ได ้
-พฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้
-รู้จกัคิดและแกปั้ญหาได ้
-กลา้แสดงออกในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งได ้
-บอกส่ิงท่ีน าไปท าบุญท่ี
วดัได ้
-บอกสีและรูปร่าง
ลกัษณะของส่ิงท่ีน าไป
ท าบุญท่ีวดัได ้
-บอกอุปกรณ์และขั้นตอน
การทดลองเทียนไขดูดน ้ า

-กำรเคลื่อนไหวประกอบ
อปุกรณ์ 
-กำรพฒันำกล้ำมเนือ้มือ
และตำให้ประสำนสมัพนัธ์
กนั 
-กำรพฒันำควำมคดิ
สร้ำงสรรค์จินตนำกำร 
-กำรทอ่งค ำคล้อง 
- กำรบอกส่ิงท่ีน าไปท าบุญ
ท่ีวดั 
-การบอกสีและรูปร่าง
ลกัษณะของส่ิงท่ีน าไป
ท าบุญท่ีวดั 
-กำรบอกอุปกรณ์และ
ขั้นตอนการทดลองเทียนไข
ดูดน ้ าและเทียนไขพน่ไฟ 
-กำรระมดัระวงัในกำรเลน่ 
-กำรเลน่เคร่ืองเลน่สนำม 

-การเคล่ือนอยูก่บัท่ีและการ
เคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
-การเขียนภาพและการเล่น
สี 
-การร้องเพลง   
-การเช่ือมโยงภาพ  ภาพถ่าย  
หรือสถานท่ีจริง 
-การแสดงความรู้สึกดว้ย
ค าพดู 
-การรู้จกัส่ิงต่างดว้ยการ
มอง  ฟัง  สมัผสั  ชิมรสและ
ดมกล่ิน 
-การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
-การแกปั้ญหาในการเล่น 
-การสงัเกต 
-การจบัคู่  การจ าแนก  และ
การจดักลุ่ม 
-การเรียงล าดบัส่ิงต่างๆ 

1)กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระตามสญัญาณ 
-เคล่ือนไหวตามขอ้ตกลง เช่น (ถา้ชูภาพดอกบวัท า
ท่าทางกราบพระ 3 คร้ัง ถา้ชูภาพป่ินโตท าท่าทางตกัขา้ว
ใส่ในบาตรพระ 5 คร้ัง) 
2)กิจกรรมสร้างสรรค ์
-ประดิษฐด์อกไมจ้ากกระดาษสี 
3)กิจกรรมเสรี 
-เล่นตามมุมอยา่งอิสระ 
4)กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-ค าคลอ้งจอง  “เขา้พรรษา” พร้อมสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหา
ของค าคลอ้งจอง 
-สนทนาซกัถามเด็กเก่ียวกบัส่ิงของท่ีน าไปท าบุญท่ีวดั 
โดยใหเ้ด็กตอบมาอยา่งนอ้ยคนละ 3 ชนิด 
-น ารูปภาพส่ิงของท่ีน าไปท าบุญท่ีวดัมาใหเ้ด็กสงัเกต  
โดยค าถามดงัน้ี 
*รูปภาพท่ีครูน ามาคืออะไร  มีรูปร่างลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
*รูปภาพน้ีมีวธีิการใชป้ระโยชน์อยา่งไรต่อพระสงฆ ์
-น าแผน่ชาร์ตส่ิงของท่ีน าไปท าบุญท่ีวดัมาใหเ้ด็กสงัเกต  

-เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
-รูปภาพดอกบวัและ
ป่ินโตท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนไหว 
-กระดาษสีส าหรับ
ท ากลีบดอกไมแ้ละ
กระดาษสีเขียว
ส าหรับท าใบ 
-กระดาษสีขาว
ส าหรับท ากลีบเล้ียง
และเกสร  
-กาว 
-ไมต้ะเกียบส าหรับ
ท ากา้นดอก 
-กรรไกร 
-ของเล่นตามมุม 
-ค าคลอ้งจอง  
“เขา้พรรษา” 
-รูปภาพส่ิงของท่ี

สงัเกต 
-การฟังและ
เคล่ือนไหวตาม
สญัญาณอยา่งอิสระ 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม 
-การใชก้ลา้มเน้ือมือ
และตาใหส้มัพนัธ์กนั 
-การใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์
-การใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
-การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
-การสนทนาและตอบ
ค าถาม 
-การแกปั้ญหาในการ
เล่น 
-การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
-การเก็บของเขา้ท่ี 
 



 

 

 

 

และเทียนไขพน่ไฟได ้
-พฒันากลา้มเน้ือใหญ่ได ้
-สงัเกตความเหมือนและ
ความต่างกนัได ้
-สงัเกตและลากเสน้ตามท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้
 

-กำรเกมการศึกษา “เกม
จบัคู่ภาพเหมือน” 
-กำรท ำแบบฝึกทกัษะ “.ให้
นกัเรียนเขียนเลข 3 ”  แบบ
ฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนเขียน
พยญัชนะ ข.”และแบบฝึก
ทกัษะ “ใหน้กัเรียนโยงเสน้
ภาพท่ีสมัพนัธ์กนักบัค า
ขา้งหนา้”                
                     

จากนั้นใหเ้ด็กออกมาโยงภาพกบัค า “ส่ิงท่ีน าไปท าบุญท่ี
วดั” 
-ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัส่ิงของท่ีน าไปท าบุญท่ีวดั   
*จากนั้นครูและเด็กร่วมกนัทดลองเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์
(เทียนไขดูดน ้ า)และ(เทียนไขพน่ไฟ) พร้อมทั้งแนะน า
อุปกรณ์และขั้นตอนการทดลอง  พร้อมทั้งสาธิตวธีิการ
ทดลอง และใหเ้ด็กไดท้ดลองดว้ยตนเอง 
5)กิจกรรมกลางแจง้ 
-แนะน าเกมกลางแจง้ “เกมไปท าบุญกนัเถอะ”พร้อมทั้ง
สาธิตและใหเ้ด็กเล่นเกมกลางแจง้ 
-เล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
6)กิจกรรมเกมการศึกษา 
-แนะน าเกมการศึกษา “เกมจบัคู่ภาพเหมือน” และเกมเก่า 
ท่ีเคยเล่นมาแลว้ 
-แนะน าแบบฝึกทกัษะ “.ใหน้กัเรียนเขียนเลข 3 ”  แบบ
ฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนเขียนพยญัชนะ ข.”และแบบฝึก
ทกัษะ “ใหน้กัเรียนโยงเสน้ภาพท่ีสมัพนัธ์กนักบัค า
ขา้งหนา้”                
-ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและเตรียมตวักลบับา้น 
 

น าไปท าบุญท่ีวดั
เช่น  ดอกไม ้ธูป 
เทียน อาหาร ขา้ว
สวย ผลไม ้ขนม
หวาน เป็นตน้   
-แผน่ชาร์ตส่ิงของท่ี
น าไปท าบุญท่ีวดั 
-อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ทดลองวทิยาศาสตร์
(เทียนไขดูดน ้ าและ
เทียนไขพน่ไฟ) 
เช่น เทียนไข 
น ้ าเปล่าผสมมี จาน 
แกว้ ไฟแก๊ส เป็น
ตน้ 
-กรวยจราจร 
-นกหวดี 
-ป่ินโตส าหรับใช้
เล่นเกมกลางแจง้ 
-เคร่ืองเล่นสนาม 
-เกมการศึกษา “เกม
จบัคู่ภาพเหมือน”  
-แบบฝึกทกัษะ “.



 

 

 

 

ใหน้กัเรียนเขียนเลข 
3 ”   
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนเขียน
พยญัชนะ ข.” 
-แบบฝึกทกัษะ “ให้
นกัเรียนโยงเสน้
ภาพท่ีสมัพนัธ์กนั
กบัค าขา้งหนา้”                
 
                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วย     เข้าวดัท าบุญ  สัปดาห์ที่    8 

วนั/เดอืน/ปี จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือ การประเมินผล 
สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

6ก.ค.60 -เคล่ือนไหวร่างกายอยา่ง
อิสระตามสญัญาณได ้
-เคล่ือนไหวตามค าสัง่ได ้
-พฒันากลา้มเน้ือมือและตา
ใหป้ระสานสมัพนัธ์กนัได ้
-พฒันาความคิดสร้างสรรค์
ได ้
-รู้จกัคิดและแกปั้ญหาได ้
-กลา้แสดงออกในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งได ้
-รู้จกัและเขา้ใจในศีล 5 ขอ้
ได ้
-รู้ค่า 1-5 ได ้
-พฒันากลา้มเน้ือใหญ่ได ้
-สงัเกตส่ิงท่ีเหมือนกนัและ
ต่างกนัได ้
-สงัเกตและลากเสน้ตามท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้
-ลากเสน้ลีลามือได ้

- กำรเคลือ่นไหวประกอบ
ค ำบรรยำย 
- กำรพฒันำกล้ำมเนือ้มือ
และตำให้ประสำน
สมัพนัธ์กนั 
- กำรพฒันำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
- กำรเลน่ตำมมมุอยำ่ง
อิสระ 
- กำรทอ่งค ำคล้องจอง 
-กำรรู้จกัและเขา้ใจในศีล 
5 ขอ้ 
-กำรบอกควำมเหมือน
และควำมตำ่งกนั 
-กำรเลน่เคร่ืองเลน่สนำม 
-กำรเลน่เกมกำรศกึษำ
“เกมจบัคู่ภาพกบัเงา” 
-กำรท ำแบบฝึกทกัษะ 

-การเคล่ือนอยูก่บัท่ีและ
การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
-การเขียนภาพและการ
เล่นสี 
-การท่องค าคลอ้งจอง   
-การเช่ือมโยงภาพ  
ภาพถ่าย  หรือสถานท่ี
จริง 
-การแสดงความรู้สึก
ดว้ยค าพดู 
-การรู้จกัส่ิงต่างดว้ยการ
มอง  ฟัง  สมัผสั  ชิมรส
และดมกล่ิน 
-การเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม 
-การแกปั้ญหาในการ
เล่น 
-การสงัเกต 
-การจบัคู่  การจ าแนก  

1)กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระตามสญัญาณ 
-เคล่ือนไหวตามค าสัง่ (เช่น ท าท่าทางปล่อยปลาลงแม่น ้ า 5 
ถุง ท าท่าทางต ารวจวิง่ไล่จบัขโมยรอบหอ้ง 1 รอบ ท าท่าทาง
กราบพระ 3 คร้ัง เป็นตน้) 
2)กิจกรรมสร้างสรรค ์
-ระบายสีดอกบวักระดาษจากสีน ้า 
3)กิจกรรมเสรี 
-เล่นตามมุมอยา่งอิสระ 
4)กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-ท่องค าคลอ้งจอง “ศีล 5”พร้อมทั้งสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหา
ของค าคลอ้งจอง 
-น ารูปภาพศีล 5 มาใหเ้ด็กสงัเกต โดยใชค้  าถามดงัน้ี 
*ภาพท่ีครูน ามาคืออะไร มีความหมายวา่อยา่งไร 
*เด็กๆไม่อยากท าผดิศีลขอ้ใด เพราะเหตใุด 
-น าแผน่ชาร์ตศีล 5 มาใหเ้ด็กสงัเกต  จากนั้นใหเ้ด็กออกมา
ติดบตัรตวัเลขใหต้รงกบัประโยคค าของศีลขอ้ต่างๆและให้
เด็กหยบิรูปภาพท่ีตรงกนักบัขอ้ตวัเลขและประโยคค าของศีล
ขอ้นั้นๆ 

-เคร่ืองเคาะ
จงัหวะ 
-ค าสัง่ท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนไหว 
-กระดาษA4ท่ีพบั
ดอกบวักระดาษ 
-กาว 
-สีน ้ า 
-กรรไกร 
-ไมต้ะเกียบ
ส าหรับท ากา้น
ดอกบวั 
-ของเล่นตามมุม 
-ค าคลอ้งจอง “ศีล 
5” 
-รูปภาพศีล 5 
-บตัรตวัเลข 1-5 
-ประโยคค าศีล 5 
ขอ้ 

สงัเกต 
-การฟังและเคล่ือนไหว
ตามสญัญาณอยา่งอิสระ 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม 
-การใชก้ลา้มเน้ือมือ
และตาใหส้มัพนัธ์กนั 
-การใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์
-การใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
-การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
-การสนทนาและตอบ
ค าถาม 
-การแกปั้ญหาในการ
เล่น 
-การนบัและการรู้จกั
ตวัเลข1-5 
-การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
-การเก็บของเขา้ท่ี 



 

 

 

 

“ใหน้กัเรียนเขียน
พยญัชนะ ช.” 
-” แบบฝึกทกัษะ“ให้
นกัเรียนเขียนพยญัชนะ 
ป.” 
-แบบฝึกทกัษะ“ให้
นกัเรียนกากบาท X ทบั
ตวัเลขท่ีมีจ านวนเท่ากนั
กบัภาพขา้งหนา้” 
 

และการจดักลุ่ม 
 

-ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัศีล 5 ขอ้ และช่วยกนัท่องศีล 5 ขอ้ใน
แผน่ชาร์ต 
5)กิจกรรมกลางแจง้ 
-ใหเ้ด็กเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
6)กิจกรรมเกมการศึกษา 
-แนะน าเกมการศึกษา “เกมจบัคู่ภาพกบัเงา” และเกมเก่า ท่ี
เคยเล่นมาแลว้ 
-แนะน าแบบฝึกทกัษะ “ใหน้กัเรียนเขียนพยญัชนะ ช.” แบบ
ฝึกทกัษะ“ใหน้กัเรียนเขียนพยญัชนะ ป.”และแบบฝึกทกัษะ
“ใหน้กัเรียนกากบาท X ทบัตวัเลขท่ีมีจ านวนเท่ากนักบัภาพ
ขา้งหนา้” 
-ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและเตรียมตวักลบับา้น 

-เคร่ืองเล่นสนาม 
-เกมการศึกษา 
“เกมจบัคู่ภาพกบั
เงา” 
-แบบฝึกทกัษะ 
“ใหน้กัเรียนเขียน
พยญัชนะ ช.” 
-” แบบฝึกทกัษะ
“ใหน้กัเรียนเขียน
พยญัชนะ ป.” 
-แบบฝึกทกัษะ
“ใหน้กัเรียน
กากบาท X ทบัตวั
เลขท่ีมีจ านวน
เท่ากนักบัภาพ
ขา้งหนา้” 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

หน่วย     เข้าวดัท าบุญ  สัปดาห์ที่    8 

วนั/เดอืน/ปี จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ส่ือ การประเมินผล 
สาระทีค่วรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

7 ก.ค.60 -เคล่ือนไหวร่างกาย
อยา่งอิสระตามสญัญาณ
ได ้
-เคล่ือนไหวประกอบ
อุปกรณ์ได ้
-พฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้
-พฒันากลา้มเน้ือมือ
และตาใหป้ระสาน
สมัพนัธ์กนัได ้
-รู้จกัการปฏิบติัตนต่อ
พระสงฆไ์ด ้
-รู้จกัวธีิการพบัดอกบวั
ได ้
-พฒันากลา้มเน้ือใหญ่
ได ้
-สงัเกตและลากเสน้
ตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 

-กำรเคลือ่นไหว
ประกอบอปุกรณ์ 
-กำรพฒันำกล้ำมเนือ้
มือและตำให้ประสำน
สมัพนัธ์กนั 
-กำรเลน่ตำมมมุตำม
มมุอยำ่งอิสระ 
-กำรรู้จกัการปฏิบติั
ตนต่อพระสงฆ ์
-การรู้จกัวธีิการพบั
ดอกบวั  
-กำรรู้จกัคิดและ
ตดัสนิใจ 
-กำรเลน่ร่วมกนักบั
เพื่อน 
-กำรเลน่เคร่ืองเลน่
สนำม 
-กำรเลน่เกม

-การเร่ิมตน้และการหยดุ
การกระท าโดยการฟัง
สญัญาณ 
-การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี
และการเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 
-การป้ัน  และการ
ประดิษฐ ์
-การเล่นอิสระ 
-การฟังนิทาน 
-การแสดงความรู้สึกดว้ย
ค าพดู 
-การรู้จกัส่ิงต่างดว้ยการ
มอง  ฟัง  สมัผสั  ชิมรส
และดมกล่ิน 
-การลงมือปฏิบติั 
-การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
-การสงัเกตส่ิงต่างๆ 
 

1)กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
-เคล่ือนไหวร่างกายอยา่งอิสระตามสญัญาณ 
-เคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ (ดอกไมท่ี้เด็กประดิษฐ)์เช่นจบักลุ่ม 
4 คนช่วยกนัสร้างเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม  จบักลุ่ม 3 คนช่วยกนัสร้าง
เป็นรูปทรงสามเหล่ียม  จบักลุ่ม 5 คนช่วยกนัสร้างตามจินตนาการ 
เป็นตน้ 
2)กิจกรรมสร้างสรรค ์
-ประดิษฐท่ี์รองน ้ าตาเทียนจากกระดาษแขง็ 
3)กิจกรรมเสรี 
-เล่นตามมุมอยา่งอิสระ 
4)กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
-ท่องค าคลอ้งจอง “นอ้มใจ”  พร้อมทั้งสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาของ
ค าคลอ้งจอง 
-สนทนาซกัถามเด็กเก่ียวกบับุคคลท่ีอาศยัอยูท่ี่วดั (พระสงฆ ์ชี  
เณร เด็กวดั) โดยใชค้  าถามดงัน้ี 
*ใครท่ีอาศยัอยูท่ี่วดับา้ง 
*เราควรปฏิบติัตนอยา่งไรตอ่พระสงฆ ์
-น ารูปภาพการปฏิบติัตนต่อพระสงฆ ์(การกราบ การไหว ้ การ
ประเคนของ  การรับของจากพระสงฆ)์ มาใหเ้ด็กสงัเกต 

-เคร่ืองเคาะ
จงัหวะ 
-ดอกไมท่ี้
ประดิษฐน์ ามาใช้
ในการเคล่ือนไหว 
-สีเทียน 
-กาว 
-กระดาษสี 
-กระดาษเทา-ขาว 
-กรรไกร 
-ไมต้ะเกียบ
ส าหรับท าดา้มจบั 
-ของเล่นตามมุม 
-ค าคลอ้งจอง 
“นอ้มใจ” 
-รูปภาพการ
ปฏิบติัตนต่อ
พระสงฆ ์(การ
กราบ การไหว ้ 

สังเกต 
-การฟังและเคล่ือนไหว
ตามสญัญาณจงัหวะ
อยา่งอิสระ 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม 
-การใชก้ลา้มเน้ือมือ
และตาใหส้มัพนัธ์กนั 
-การใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์
-การใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
-การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
-การสนทนาและตอบ
ค าถาม 
-การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
-การแกปั้ญหาการเล่น 
-การใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ 
- การเก็บของเขา้ท่ี 



 

 

 

 

การศึกษา “เกมภาพ
ตดัต่อ”  

 -สาธิตวธีิการปฏิบติัตนต่อพระสงฆใ์หเ้ด็กสงัเกตและใหเ้ด็กปฏิบติั
ตาม 
-แจกดอกบวัใหเ้ด็กคนละ 1 ดอก ครูสาธิตวธีิการพบัและใหเ้ด็กพบั
ไปพร้อมๆกนัดว้ยตนเอง  จากนั้นน าดอกบวัไปถวายพระพทุธรูปท่ี
ประจ าอยูใ่นโรงเรียน  พร้อมทั้งใหเ้ด็กทบทวนวธีิการกราบพระ 
-ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัปฏิบติัตนตอ่พระสงฆ ์
5)กิจกรรมกลางแจง้ 
-แนะน าเกมกลางแจง้ “เกมวิง่เก็บดอกบวัใส่ตะกร้า”พร้อมทั้งสาธิต
และใหเ้ด็กเล่นเกมกลางแจง้ 
-เล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
*ในทุกวนัศุกร์ฟังนิทาน 
-แนะน าเกมการศึกษา “เกมภาพตดัต่อ” และเกมเก่า ท่ีเคยเล่น
มาแลว้ 
-ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและเตรียมตวักลบับา้น 

การประเคนของ  
การรับของจาก
พระสงฆ)์ 
-ดอกบวัส าหรับ
ไหวพ้บัไหวพ้ระ 
-นกหวดี 
-ตะกร้า 
-กรวยจราจร 
-ดอกบวักระดาษ
ส าหรับเล่นเกม
กลางแจง้ 
-เคร่ืองเล่นสนาม 
-เกมการศึกษา 
“เกมภาพตดัต่อ” 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค าคล้องจอง“เข้าพรรษา” 

เขา้พรรษา มาถึง ซ่ึงวนัน้ี 

ส่ิงไม่ดี หนีไกล อยา่ไปเห็น 

อบายมุข ทุกอยา่ง สร้างล าเคญ็ 

ทุกประเด็น เป็นความชัว่ จงกลวักรรม 

เพลง “วนัเข้าพรรษา” 

วนัเขา้พรรษาโปรดจงไดจ้ดจ า (ซ ้ า) 

เดือนแปด ขา้งแรม 1 ค ่า (ซ ้ า) 

พระสงฆป์ระจ า อยูท่ี่วดัทุกคืน 

ก าหนดสามเดือน ไม่ฝ่าไม่ฝืน(ซ ้ า) 

จ าวดัท่ีอ่ืน จะผดิศีลเอย 

ค าคล้องจอง“วนัอาสาฬหบูชา” 

เดือนแปดข้ึน 15 ค ่าจดจ าวนัอาสาฬหบูชา 

พระพทุธองคแ์สดงปฐมเทศนา 

เกิดพระสงฆข้ึ์นมาศาสนาครบองค ์3 

ชาวไทยทัว่ทุกเขตคาม 

เขา้วดัวาอาราม ท าบุญเวยีนเทียน 

ท าบุญ ท าบุญเวยีนเทียน 

ค าคล้องจอง“เข้าพรรษา” 

เขา้พรรษา มาถึง ซ่ึงวนัน้ี 

ส่ิงไม่ดี หนีไกล อยา่ไปเห็น 

อบายมุข ทุกอยา่ง สร้างล าเคญ็ 

ทุกประเด็น เป็นความชัว่ จงกลวักรรม 



 

 

 

 

 
 

ค าคล้องจอง “น้อมใจ” 

นอ้มใจไหวคุ้ณพระ 

สกัการะพระพทุธองค ์

พระธรรมและพระสงฆ ์

สอนใหส้ร้างแต่ความดี 

ค าคล้องจอง “ศีล 5” 

เขา้พรรษา พากนั หนัเขา้วดั 

เพ่ือฝึกหดั อบรม บ่มนิสยั 

ศีลขอ้หน่ึง พึงเวน้ไม่ฆ่าใคร 

สองรักอะไรก็ได ้อยา่ลกัทรัพย ์

ศีลขอ้สาม กามา พามวัหมอง 

อนัสตรี มือสอง อยา่ลกัหลบั 

อยา่ไปจีบเมียคนอ่ืนเขานะครับ 

จงสดบัรับฟัง อยา่งตั้งใจ 

ศีลขอ้ส่ี อยา่มุสา อยา่โกหก 

ขอหยบิยก มาแจง้ แถลงไข 

ศีลขอ้หา้ งดสุรา และเมรัย 

ของมึนเมาทั้งหลายอยา่ด่ืมกิน 



 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวัย 

  มาตรฐานที่ 1 พฒันาการด้านร่างกาย 

      ช้ันอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา  2560 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 



 

 

 

 

ค าช้ีแจงการบันทกึพฒันาการ 

การประเมินพฤติกรรมบันทึกพฒันาการ 

 

1. สังกดัพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

ระหวา่งปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

2. บนัทึกพฒันาการตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบบนัทึกทุกเดือนพร้อมสรุปและสรุปแบบบนัทึกภาค

เรียนละ 3 คร้ังโดยเขียนหมายเลข1,2หรือ 3 ในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพท่ีสังเกตได ้

ระดบั 3 หมายถึง ดี มีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั1 หมายถึงมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ ต ่ากวา่ปกติ 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรียน ในแบบบนัทึกน้ีลงในสมุดบนัทึกพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการด้านร่างกาย 
ตวับ่งช้ี 1.1 มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1. การมีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
2. การมีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรงตามวยั 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
      
 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 

 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการด้านร่างกาย 
ตวับ่งช้ีที ่1.2   มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1. การเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
2. การประสานสมัพนัธ์ของกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็ 
3. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาไดต้ามวยั 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
                           (....................................................) 
 
 



 

 

 

 

 
แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั    โรงเรียนอนุบาลราชภฎัก าแพงเพชร 

ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการด้านร่างกาย 

ตวับ่งช้ีที ่1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1.การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้ า  
2.การแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร 
3.การรู้จกัดูแลรักษาสุขอนามยัส่วนตน    
4.การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
5.ความระมดัระวงัตนเองไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฎิบติักิจวตัรประจ าวนั 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน  

             ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
                (....................................................) 



 

 

 

 

 
แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั         โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

ช้ันอนุบาลปีที ่ 2    ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่1 เดก็มพีฒันาการด้านร่างกาย 
ตวับ่งช้ีที ่ 1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และสิงเสพติด(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.การปฎิบติัตนตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยั 
2.การบอกโทษของส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา 
3.การปฏิเสธส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคอุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 
 



 

 

 

 

 
 

สรุปการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

ด้านที ่1 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  
มาตรฐานท ี1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย ( 4 ตวับ่งช้ี/5คะแนน) 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ 
ตวั

บ่ง
ชี้ที

 1.
1 มี

น ้า
หน

กัส่
วน

สูง
เป็
นไ

ปต
าม

เกณ
ฑม์

าต
รฐ
าน
 (1
 คะ

แน
น)

 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 1.
2 มี

ทกั
ษะ

กา
รเค

ลื่อ
นไ

หว
ตา
ม

วยั
 (1
.5 
คะ

นน
) 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 1.
3 มี

สุข
นิส

ัยใ
นก

าร
ดูแ

ลสุ
ขภ

าพ
ขอ

งต
น 
(1.
5 ค

ะแ
นน

)  

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 1.
4 ห

ลีก
เลี่ย

งต
่ อส

ภา
วะ
ที่เ
สี่ย

งต
่ อ

โร
ค อุ

บตัิ
เห
ตุ ภ

ยั แ
ละ

สิ่ง
เส
พติ

ด (
1 

คะ
แน

น)
 

รวม 

สรุ
ปร

ะด
บัคุ

ณภ
าพ
ใน

 มฐ
.ที่
 1 

ระดบัคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั    บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร    เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์   สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์   วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร    เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา    ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั    คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์   สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ    พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา    แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา    พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์    เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา    ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น    เรืองกลุ       

ร้อยละ       
สรุป       



 

 

 

 

 

 
 

สรุปแบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
พฒันาการด้านร่างกาย 

ประจ าเดอืน................................ 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 5.00 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ี เกณฑค์ะแนน 

(จ านวนนกัเรียน) 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์ ค่าน ้ าหนกั คะแนนท่ีได ้

ระดบั
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

1.1 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน            
1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั            
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน            
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด            

 
 
 

ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระเมิน 
        (....................................................................) 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย (5)   
ตวับ่งช้ีที ่1.1 มีน ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (1) 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย (5)   
ตวับ่งช้ีที ่1.2 มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั(1) 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย (5)   
ตวับ่งช้ีที ่1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน(1) 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย (5)   
ตวับ่งช้ีที ่1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด(1) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวัย 

มาตรฐานที ่2  พฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 

 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 



 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

การบันทกึพฒันาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพฒันาการ 

 

1. สังกดัพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาระหวา่งปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

2. บนัทึกพฒันาการตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบบนัทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุปและสรุปแบบบนัทึกภาค

เรียนละ 3 คร้ังโดยเขียนหมายเลข1,2หรือ 3 ในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพท่ีสังเกตได ้

ระดบั 3 หมายถึง ดี มีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั1 หมายถึงมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ ต ่ากวา่ปกติ 

3. สรุปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรียน ในแบบบนัทึกน้ีลงในสมุดบนัทึกพฒันาการเด็กระดบั
ปฐมวยั



 

 

 

 

 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ตวับ่งช้ี 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

3. ความร่างเริง สดช่ืน แจ่มใส 
4. การยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
      
 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ตวับ่งช้ี  2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

4. ความมัน่ใจในตนเอง 
5. ความกลา้แสดงออก เช่น กลา้พดู กลา้ท า กลา้แสดงความคิดเห็น 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
      

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



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ตวับ่งช้ี 2.3  การควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
การควบคุมอารมณ์ของเด็กตามวยั 
 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 
       
 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
             (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่2    ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ตวับ่งช้ี  2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว รักธรรมชาติ และช่ืนชมศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดั 
                  ก าแพงเพชร(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.ความสนใจกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
2.การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
3.การมีความสุขขณะท ากิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 
 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

สรุปการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา 2560 

ด้านที ่2 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ( 4 ตวับ่งช้ี/4คะแนน) 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ 
ตวั

บ่ง
ชี้ที่

 2.
1 ร่

าเริ
งแ
จ่ม

ใส
 มีค

วา
มรู้

 สึ
กที่

ดี
ต่ อ

ตน
เอง

 (1
 คะ

แน
น)

 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 2.
2 มี

คว
าม
มัน่

ใจ
แล

ะก
ลา้

แส
ดง
ออ

ก (
1 ค

ะน
น)

 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 2.
3 ก

าร
คว
บคุ

มอ
าร
มณ์

ตน
เอง

 
ได
 ้เห

มา
ะส

มก
บัว

ยั(1
 คะ

นน
)(1

คะ
แน

น)
  

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 2.
4 ชื่

นช
มศิ

ลป
ะ ด

นต
รี ก

าร
เคลื่

อน
ไห

ว รั
กธ

รร
มช

าติ
 แล

ะชื่
นช

มศิ
ลป

ะ 
วฒั

นธ
รร
มท

อ้ง
ถิ่น

ขอ
งจ
งัห

วดั
 ก
 าแ
พง

เพ
ชร
(1 

คะ
แน

น)
 

รวม 

สรุ
ปร

ะด
บัคุ

ณภ
าพ
ใน

 มฐ
.ที่
 2 

ระดบัคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

ร้อยละ       
สรุป       



 

 

 

 

 
 
 

สรุปแบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
พฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ประจ าเดอืน................................ 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา2560 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ 5.00 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
ตวับ่งช้ี เกณฑค์ะแนน 

(จ านวนนกัเรียน) 
จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์ ค่าน ้ าหนกั คะแนนท่ีได ้

ระดบั
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง            
2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก            
2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเอง ได ้เหมาะสมกบัวยั            
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว รักธรรมชาติ และช่ืนชม     
     ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดั ก าแพงเพชร 

           

 
 

ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระเมิน 
         (....................................................................) 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ(4) 
ตวับ่งช้ีที ่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง(1) 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
คุณภาพด้านผู้เรียน  มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ(4) 

ตวับ่งช้ีที ่2.2 มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก(1) 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ(4) 
ตวับ่งช้ีที ่2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกบัวยั(1) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ(4) 
ตวับ่งช้ีที ่2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว รักธรรมชาติ และช่ืนชมศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัก าแพงเพชร(1) 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวัย 

มาตรฐานที ่3  พฒันาการด้านสังคม 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2oaKrqPPAhXMJpQKHdgRC-4QjRwIBw&url=http://www.108kids.com/5-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8/&bvm=bv.133387755,d.dGo&psig=AFQjCNHtBVyyrMWYdlIxGnKUJmaqJjyVYg&ust=1474646258335944


 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

การบันทกึพฒันาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพฒันาการ 

 

1. สังกดัพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาระหวา่งปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

2. บนัทึกพฒันาการตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบบนัทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุปและสรุปแบบบนัทึกภาค

เรียนละ 3 คร้ังโดยเขียนหมายเลข1,2หรือ 3 ในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพท่ีสังเกตได ้

ระดบั 3 หมายถึง ดี มีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั1 หมายถึงมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ ต ่ากวา่ปกติ 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรียน ในแบบบนัทึกน้ีลงในสมุดบนัทึกพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ...................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 
ตวับ่งช้ีที ่ 3.1 มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย(์สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

5. การมีวนิยั ไดแ้ก่ การจดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ท่ี การรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั 
6. ความรับผิดชอบ ไดแ้ก่การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จ 
7. การเช่ือฟัง มีสมัมาคารวะ และปฏิบติัตามค าสอนของพอ่แม่ ผูป้กครองและครูอาจารย ์

 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 
 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 
ตวับ่งช้ีที ่ 3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

6. ความซ่ือสตัยสุ์จริตไดแ้ก่ การบอกไดว้า่ส่ิงของใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผูอ่ื้น และไม่พดูปด  ยอมรับ
ผิดเม่ือตนเองกระท าผิด 

7. การเช่ือช่วยเหลือแบ่งปัน ไดแ้ก่ การเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ใหค้วามช่วยเหลือ และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2   ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 
ตวับ่งช้ีที ่ 3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1.การเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้           
2. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3.การปฏิบติัตามขอ้ตกลง                         
4. การปฏิบติัเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 
 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่2   ปีการศึกษา   2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 
ตวับ่งช้ีที ่3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.การมีมารยาทในการพดู และการฟัง 
2.การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
3.การแสดงความเคารพต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

สรุปการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

ด้านที ่3 มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม( 4 ตวับ่งช้ี/5คะแนน) 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ 
ตวั

บ่ง
ชี้ที่

 3.
1 มี

วนิ
ยั รั

บผ
ิดช

อบ
 เชื่
อฟั

ง
ค า
สั ่ง

สอ
นข

อง
พอ่

แม่
 ครู

อา
จา
รย

 ์
(2 
คะ

แน
น)

 
ตวั

บ่ง
ชี้ที่

 3.
2 มี

คว
าม
ซื่อ

สัต
ยส์ุ

จริ
ต 

ช่ว
ยเห

ลือ
แบ่

งปั
น 
(1 
คะ

นน
) 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 3.
3 เ
ล่น

แล
ะท

 าง
าน
ร่ว
มก

บัผ
ูอ้ื่น

ได
(้1 
คะ

นน
)(1

คะ
แน

น)
  

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 3.
4 ป

ระ
พฤ

ติต
นต

าม
วฒั

นธ
รร
มไ

ทย
แล

ะศ
าส
นา
ที่ต

นน
บัถื

อ(
1 ค

ะแ
นน

) 

รวม 

สรุ
ปร

ะด
บัคุ

ณภ
าพ
ใน

 มฐ
.ที่
 3 

ระดบัคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

ร้อยละ       
สรุป       



 

 

 

 

 
 
 

สรุปแบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
พฒันาการด้านอารมณ์ และจติใจ 
ประจ าเดอืน................................ 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

 
มาตรฐานท่ี 3เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 5.00 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 

ตวับ่งช้ี เกณฑค์ะแนน 
(จ านวนนกัเรียน) 

จ านวน
นกัเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑ ์ ค่าน ้ าหนกั คะแนนท่ีได ้

ระดบั
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

3.1 มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย ์            
3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน            
3.3 เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้            
3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ            

 
 
 

ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระเมิน 
         (....................................................................) 



 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม(5) 
ตวับ่งช้ีที ่3.1 มีวนิยั รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย(์2) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน  มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม(5) 
ตวับ่งช้ีที ่3.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน(1) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม(5) 
ตวับ่งช้ีที ่3.3เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได(้1) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

คุณภาพด้านผู้เรียน มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม(5) 
ตวับ่งช้ีที ่3.4 ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ(1) 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกลุ 
การพฒันาการดา้นร่างกาย  

ระดบั
คุณภาพ 

1 2 3 รวม ร้อยละ 1-5 
1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

แบบบันทกึพฒันาการเดก็ระดบัปฐมวัย 

มาตรฐานที ่4  พฒันาการด้านสติปัญญา 
ช้ันอนุบาลปีที ่2  ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 



 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

การบันทกึพฒันาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพฒันาการ 

 

1. สังกดัพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาระหวา่งปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

2. บนัทึกพฒันาการตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบบนัทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุปและสรุปแบบบนัทึกภาค

เรียนละ 3 คร้ังโดยเขียนหมายเลข1,2หรือ 3 ในตารางท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพท่ีสังเกตได ้

ระดบั 3 หมายถึง ดี มีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั1 หมายถึงมีพฒันาการในเร่ืองนั้น ๆ ต ่ากวา่ปกติ 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรียน ในแบบบนัทึกน้ีลงในสมุดบนัทึกพฒันาการเด็กระดบัปฐมวยั 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

ช้ันอนุบาลปีที ่ 2  ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ...................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตวับ่งช้ี 4.1สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1. การสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การซกัถามในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้ 
3. ความมุ่มมัน่ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆท่ีเหมาะสมกบัวยั 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
(....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2    ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่ เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตวับ่งช้ี 4.2มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
 1.ความสามารถในการบอกลกัษณะ คุณสมบติัของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 2.ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกต่างของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากเรียนรู้ 
 3.ความสามารถในการจ าแนกประเภท จดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 4.ความสามารถในการบอกความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
        (....................................................) 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั    โรงเรียนอนุบาลราชภฎัก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา 2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตวับ่งช้ี 4.3 มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.ความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสารใหผู้อ่ื้นรับรู้และเขา้ใจดว้ยภาษาพดู ฟังเร่ืองราว ท่าทางการเขียนสญัลกัษณ์ 
2.ความสามารถในการสะทอ้นความคิดและความรู้สึกภายในเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 
 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั    โรงเรียนอนุบาลราชภฎัก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2    ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ. ................. 

มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตวับ่งช้ี 4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์(สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.ความสามารถในการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2.กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์ 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
               (....................................................) 
 



 

 

 

 

 
 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั    โรงเรียนอนุบาลราชภฎัก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 2    ปีการศึกษา  2560 

วนัที ่................ เดอืน ....................................พ.ศ.................. 

มาตรฐานที ่4 เดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา 
ตวับ่งช้ี  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค(์สมุดประจ าตวันกัเรียน) 
1.การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ 
2.การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย 

เลขที ่ ช่ือ - สกลุ 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
5 4 3 2 1 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ       
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย       
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี       
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง       
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ       
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ       
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ       
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ       
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู       
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์       
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช       
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์       
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์       
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์       
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์       
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ       

รวม       
เกณฑก์ารประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพ้ืนฐาน 
 
       

ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน 
              (....................................................) 

 



 

 

 

 

 
 

 
สรุปการประเมนิคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ช้ันอนุบาลปีที ่2 ปีการศึกษา 2560 
ด้านที ่4 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ( 5 ตวับ่งช้ี/5คะแนน) 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 4.
1 ส

นใ
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รู้สิ่
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ตวั
 

ซกั
ถา
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งต

ั ้งใ
จ(
1ค
ะน

น)
(1ค

ะแ
นน

) 
 (2
 คะ

แน
น)

 
ตวั

บ่ง
ชี้ที่

 4.
2  
มีค

วา
มคิ

ดร
วบ

ยอ
ด

เกี่ย
วก
บัสิ่

งต
่ าง
ๆ 
ที่เ
กิด

จา
ก

ปร
ะส

บก
าร
ณ์ก

าร
เรีย

นรู้
 (1
 คะ

นน
) 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 4.
3 มี

ทกั
ษะ

ทา
งภ
าษ
าที่

เห
มา
ะส

มก
บัว

ยั (
1ค
ะแ
นน

)  

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
 4.
4 มี

ทกั
ษะ

กร
ะบ

วน
กา
ร 

ทา
งว
ทิย

าศ
าส
ตร์
(1ค

ะแ
นน

) 

ตวั
บ่ง

ชี้ที่
4.5

มีจิ
นต

นา
กา
รแ
ละ

คว
าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
(์1ค

ะแ
นน

) 

รวม 

สรุ
ปร

ะด
บัคุ

ณภ
าพ
ใน

 มฐ
.ที่
 4 

ระดบัคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 5 

1 เด็กชายชยัมงคล  ไทยเจริญ        
2 เด็กชายธีรธชั  บุตรพลอย        
3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี        
4 เด็กชายพชร  เงินเส็ง        
5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ        
6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ        
7 เด็กชายสิรภทัร  เงินอาจ        
8 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศกัด์ิ        
9 เด็กหญิงกญัญาภคั  คุณดิลกตระกลู        
10 เด็กหญิงจนัทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ ์        
11 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช        
12 เด็กหญิงญานิศา  แสนนรินทร์        
13 เด็กหญิงนนัทิชา  พรมจนัทร์        
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  เอ่ยรัมย ์        
15 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ ์        
16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น  เรืองกลุ        

ร้อยละ        
สรุป        



 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีรายช่ือนกัเรียน 

ระดบัอนุบาล 2 

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 



 

 

 

 

บัญชีรายช่ือนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

ระดับช้ัน อนุบาล 2 

ประจ าเดือน......................................พ.ศ................ 

ล า 

ช่ือ-นามสกุล 

วนัที่ 

ดบั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ที่                                                               

1 เด็กชายชยัมงคล ไทยเจริญ                                                               

2 เด็กชายธีรธชั บุตรพลอย                                                               

3 เด็กชายปริตถกานท ์ มัน่ศรี                                                               

4 เด็กชายพชร เงินเส็ง                                                               

5 เด็กชายวชิรวชิญ ์ สงัวรินทะ                                                               

6 เด็กชายสรวชิญ ์ วงคญ์าติ                                                               

7 เด็กชายสิรภทัร เงินอาจ                                                               

8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศกัด์ิ                                                               

9 เด็กหญิงกญัญาภคั คุณดิลกตระกลู                                                               

10 เด็กหญิงจนัทรรัตน ์ สุ่มประดิษฐ ์                                                               

11 เด็กหญิงจิตรสิริ พิเดช                                                               

12 เด็กหญิงญานิศา แสนนรินทร์                                                               



 

 

 

 

13 เด็กหญิงนนัทิชา พรมจนัทร์                                                               

14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย ์                                                               

15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ ์

                               16 เด็กหญิงอ่ิมอุ่น เรืองกลุ 

                               

                                   

 

 

 



 

 

 

 

 


