คานา
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นงานวิชาการเปนงานซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียน
การสอน ใหมี ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของการศึกษา เชน การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โครงการ
สอน การจัดตารางสอน การนิเทศการสอน สื่อการสอน และการประเมินผลการเรียน เปนตน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ งานดานวิชาการนับเปนงานที่มีความสาคัญอยางยิ่ง เพราะการบริหารการศึกษา ก็เพื่ อ
ตอบสนองความสาเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียน การสอน โดยจุดมุ งหมายของการบริหารงาน
วิชาการอยู ที่การสรางนั กเรีย นใหมีคุณภาพ มี ความรู มีจริย ธรรม และคุณสมบัติที่ต องการ ดังนั้ นการ
บริ ห ารงานดานวิ ช าการ จึ ง เปนงานที่ ส าคั ญ ของผู บ ริ ห ารที่ จ ะตองรั บ ผิ ด ชอบในการใชหลั ก การในการ
บริหารงานดานนี้อยางมี ประสิทธิภาพและวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมักนิยมกระจายอานาจและ
ความ รับผิดชอบใหแกผู ทาหนาที่ทางงานวิชาการอยางเต็มที่เพื่อใหมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic
Freedom) อันเปนผลใหเกิดความรูและวิธีการใหมๆ ทาใหโรงเรียนกาวหนาตอไปโดยไมหยุดยั้ง

กรรณิกา จันสายทอง
พฤษภาคม

สารบัญ

คํานํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
ขอบเขตงาน
โครงสร้างการบริ หารงานของคณะครุ ศาสตร์
โครงของหน่วยงาน
โครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึ กษาโรงเรี ยน
โครงสร้างบุคลากรโรงเรี ยน
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผเู้ ขียน
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คู่มือปฏิบัตงิ าน เรื่ อง งานจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ความเป็ นมาและความสาคัญ
จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเกิดขึ ้นจากพื ้นฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษา
มีเป้าหมายสาคัญที่สดุ คือ การจัดการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ พฒ
ั นา
ตนเองสูงสุด ตามกาลังหรื อศักยภาพของแต่ละคน
แตกต่างกันทังด้
้ านความต้ องการ

ความสนใจ

แต่เนื่องจากผู้เรี ยนแต่ละคนมีความ
ความถนัด และยังมีทกั ษะพื ้นฐานอันเป็ น

เครื่ องมือสาคัญที่จะใช้ ในการเรี ยนรู้ อันได้ แก่ ความสามารถในการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรี ยนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรี ยนแต่
ละคน และผู้ที่มีบทบาทสาคัญในกลไกของการจัดการนี ้คือ ครู แต่จากข้ อมูลอันเป็ นปั ญหา
วิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรี ยนที่ผ่านมา แสดงให้ เห็นว่า ครูยงั แสดงบทบาทและทา
หน้ าที่ของตนเองไม่เหมาะสม

จึงต้ องทบทวนทาความเข้ าใจ ซึง่ นาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไข

ปั ญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรี ยนต่อไป
การจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสาคัญในการเป็ นผู้เรี ยนรู้ โดยพยายามจัด
กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้ ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ และนักเรี ยนมีโอกาสนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ อื่น คาถามคือ ครู จะมีวิธีการหรื อเทคนิคที่จะทาให้ เกิดเหตุการณ์ นนๆ
ั ้ ได้ อย่างไร
ผู้เขียนเคยได้ รับข้ อมูลที่แสดงให้ ร้ ูว่าครูทวั่ ไปยังเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัด การเรี ยนการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยเข้ าใจว่า การให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นพบความรู้ ด้วยตนเอง คือ การ
ปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้กนั เองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรื อใช้ วิธีสงั่ ให้ ผ้ เู รี ยนไปที่ห้องสมุด
อ่านหนังสื อกันเองแล้ วเขียนรายงานมาส่งครู ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ อง แม้ ว่าการให้ การเรี ยนรู้
เกิดขึ ้นที่ตวั ผู้เรี ยน เป็ นลักษณะที่ถูกต้ องของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

แต่ก ารที่ ผ้ ูเรี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู้ ขึน้ มาได้ เ องนัน้ เป็ นเรื่ องยาก ครู จึงต้ องมี หน้ าที่ เ ตรี ย มจัด
สถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ นาทางไปสู่การเรี ยนรู้ โดยไม่ใช้ วิธีบอกความรู้ โดยตรง หรื อถ้ า
จะจัดสถานการณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความรู้ โดยใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครู จะต้ องสารวจ
ให้ ร้ ู ก่อนว่า ภายในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้ นหาอย่างไร แล้ วจึงวางแผนสัง่
การ ผู้เรี ยนต้ องรู้ เป้าหมายของการค้ นหาจากคาสัง่ ที่ครู ให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทางาน
ให้ สาเร็จ และในขณะที่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพื่ออานวยความสะดวก
หรื อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรื อปั ญหาการเรี ยนรู้ของ ผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้ อมูล
นันมาปรั
้
บปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอนในครัง้ ต่อไปการปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ กนั เองโดยที่ครู
ไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรื อใช้ วิธีสงั่ ให้ ผ้ เู รี ยนไปที่ห้องสมุด อ่านหนังสือกันเองแล้ วเขียนรายงาน
มาส่งครู ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง แม้ ว่าการให้ การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นที่ตวั ผู้เรี ยน เป็ นลักษณะที่ถกู ต้ อง
ของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ แต่การที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ ขึ ้นมาได้
เองนันเป็
้ นเรื่ องยาก ครูจงึ ต้ องมีหน้ าที่เตรี ยมจัดสถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ นาทางไปสู่การ
เรี ยนรู้ โดยไม่ใช้ วิธีบอกความรู้ โดยตรง หรื อถ้ าจะจัดสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความรู้ โดย
ใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครู จะต้ องสารวจให้ ร้ ู ก่อนว่า ภายในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง
อยู่ที่ใด จะค้ นหาอย่างไร แล้ วจึงวางแผนสัง่ การ ผู้เรี ยนต้ องรู้ เป้าหมายของการค้ นหาจากคาสัง่
ที่ครู ให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทางานให้ สาเร็ จ และในขณะที่ผ้ เู รี ยนลงมือ ปฏิบตั ิ ครู ควร
สังเกตการณ์ อยู่ด้วย เพื่ออานวยความสะดวก หรื อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรื อปั ญหา
การเรี ยนรู้ ของ ผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้ อมูลนันมาปรั
้
บปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอนใน
ครัง้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
1. เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเกี่ ยวกับงานการจัดการเรี ยนการสอน ได้ ทราบขันตอน
้
วิธีปฏิบัติ
รวมถึงกฎระเบียบที่ถกู ต้ อง

2. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่จะปฏิบตั ิงานจัดการเรี ยนการสอน และผู้ที่
สนใจทัว่ ไป
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาของผู้จะได้ รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการปฏิบตั ิงาน
จัดการเรี ยนการสอน
ขอบเขตงาน
งานที่เกี่ยวกับกับงานจัดกิจกรรมการเรี ยนการเรี ยนการสอน เป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในระดับชันอนุ
้ บาล โดยยึดหลักการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ ง กิจกรรมเกมการศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
โครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆในโรงเรี ยน

โครงสร้ างการบริหารงานของคณะครุศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
- งานพัฒนาหลักสู ตร
- การพัฒนาคณาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอน
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา/
บุคลากร
- งานรับรองปริ ญญาทางการศึกษา
- งานการพัฒนาผลงานวิชาการและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
- งานใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
- งานฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
- งานจัดการความรู ้ดา้ นการผลิตบัณฑิต
- งานฝึ กอบรมลูกเสื อ
- รักษาการคณบดีลาํ ดับที่ 1
- งานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

งานบุคลากร
งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
งานการเงิน/ครุ ภณ
ั ฑ์
งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
งานโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏ
งานโรงเรี ยน ตชด.
งานฝึ กอบรมวิทยฐานะ
งาน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวารสารวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ธงชัย ช่ อพฤกษา

- งานวิจยั
- งานบริ การวิชาการ
- งานจดแจ้งลิขสิ ทธิ์ / สิ ทธิบตั ร/อนุ
สิ ทธิบตั ร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรู ้ดา้ นการวิจยั
- งานวิเทศสัมพันธ์
- รักษาการคณบดีลาํ ดับที่ 2
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร วางแผนและ
พัฒนา
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล
- งานอํานวยการประชุมบุคลากรและ
กรรมการประจําคณะ
- งานบริ หารความเสี่ ยงและตรวจสอบภายใน
- งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
- งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- งานพัฒนาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
- รักษาการคณบดีลาํ ดับที่ 4
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
รักษาการคณบดีลาํ ดับที่ 3
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
นางสาวอมรา ทองใส
- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสู ตรและคณะ
- งานสํารวจภาวะการมีงานทํา
- งานสํารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- งานสร้างศักยภาพและเตรี ยมความพร้อม
เพื่อการแข่งขันแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
- งานเลขานุการประชุมคณะ/คณะกรรมการ
ประจําคณะครุ ศาสตร์ และตรวจสอบรายงาน
การประชุม
- รักษาการคณบดีลาํ ดับที่ 5
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้ างของหน่ วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวทิ ย์ วงษ์ บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุ ศาสตร์

- ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยนและกิจการพิเศษ
- ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายอาคารสถานที่
- ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบุคลากรและประกันคุณภาพ
- ผู้ช่วยผุ้อานวยการฝ่ ายอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร

ดร.ประจบ ขวัญมั่น
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร

ด้ านวิชาการ
- การพัฒนาหรื อการดําเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น
- การวางแผนงานด้านวิชาการ
- การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
- การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
- การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
- การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่ง
เรี ยนรู ้
- การนิ เทศการศึกษา
- การแนะแนว
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ

ด้ านงบประมาณ
- การอนุมตั ิการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- การายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
- การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ
- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- การปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศึกษา
- การบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
- การวางแผนพัสดุ
- การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ
- การจัดหาพัสดุ

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร

ด้ านการบริหารงานทัว่ ไป

ด้ านการบริหารงาน
- การวางแผนอัตรากําลัง

- การพัฒนาระบบและเครื อข่าย

- การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครู

ข้อมูลสารสนเทศ

และบุคลากรทางการศึกษา

- การประสานงานและพัฒนา

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เครื อข่ายการศึกษา

- การดําเนิ นการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น

- การวางแผนการบริ หารงาน

เงินเดือน

การศึกษา

- การลาทุกประเภท

- งานวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและ

- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

แผน

- การดําเนิ นการทางวินยั และการ

- การจัดระบบการบริ หารและ

ลงโทษ

พัฒนาองค์กร

- การสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้

- การพัฒนามาตรฐานการ

ออกจากราชการไว้ก่อน

ปฏิบตั ิงาน

- การรายงานการดําเนินการทางวินยั

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

และการลงโทษ

- ดําเนินงานธุ รการ

- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

- การดูแลอาคารสถานที่และ

- การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ

สภาพแวดล้อม

- การส่งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพและ

- การจัดทําสํามะโนผูเ้ รี ยน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

- การรับนักเรี ยน

- การริ เริ่ มส่งเสริ มการขอรับ

- การทัศนศึกษา

ใบอนุญาต

- งานกิจการนักเรี ยน
- การประชมสัมพันธ์งานการศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ
โรงเรียน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ประธานที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
กรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
กรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
กรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

โครงสร้ างบุคลากร
โรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ิทย์ วงษ์ บญ
ุ มาก
ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์อรวรรณ สุม่ ประดิษฐ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

ดร.ประจบ ขวัญมัน่
รองผู้อานวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณี บุญ
พิทกั ษ์

อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ

ดร. วรพรรณ ขาวประทุม

อาจารย์ปาริ ชาต เตชะ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

อาจารย์จฑุ าทิตย์ โอบอ้ อม

อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง

ประจางาน

ประจางาน

ประจางาน

ระดับสายชันบริ
้ บาล

นางสาวอริ สรา เทพาชมพู
นางสาวภัสสร ศิศาริ กรณ์
นางสาวศิริพร วงษ์ ศรี
นางน ้าทิพย์
ทวีทรัพย์
นางสาวเกศริ นทร์ แก่งศิริ
นางสาววิไลลักษณ์ มาตา

ระดับสายชันอนุ
้ บาล

นางสาวสุจินต์ สงเชื ้อ
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวเพ็ญนภา บูลย์ประมุข
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ ออ่ น
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวยุพา ไพโรจน์

บุคลากรของโรงเรี ยน

นางสาวบุญช่วย จันทร์ ฉาย
นางสาวภิญญาดาพัชญ์ อ่อน
ยิ ้ม
นางพัทธนันท์ ปรัชธันยพร
นางมะลิ
กุลฉิม
นางน ้าทิพย์
ใจแสน
นายแทน
คาประพันธ์

ภาระหน้ าที่ของหน่ วยงาน
โรงเรี ยนอนุ บาลราชภัฏกําแพงเพชรได้จดั การอบรมเลี้ ยงดูโดยตรงส่ งเสริ มกระบวนการการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาการที่ยดึ หลักการเลี้ยงดู มุ่งเน้นเด็กเป็ นสําคัญโดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนา
เด็ กโดยองค์รวมผ่านการเล่ น และกิ จกรรมที่ เหมาะตามวัย โดยจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ให้ส ามารถดํารง
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมและสร้ างความตระหนักในความเป็ นไทย และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ให้กบั หน่ วยงานบุคคลภายนอก
และนักศึกษาได้เข้าเรี ยนรู ้ ค้นคว้า ศึกษา รู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็ น
แนวทางการจัดเตรี ยมความพร้ อมเด็กปฐมวัย เป็ นสถานที่บริ การรับเลี้ ยงดู เด็กปฐมวัยให้บุคคลในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชกําแพงเพชรและบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่ ง
ครู จะต้องมีหน้าที่พฒั นาให้ครบทุกด้านทั้งด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสยั โดยสามารถ
นําหลักการทางจิตวิทยามาใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
2. จัดกิจกรรมที่สร้างเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีบรรยากาศของการร่ วมมือกัน
3. คณะสอนเนื้ อหามีการสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม
4. สามารถให้การเสริ มแรงเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูเ้ รี ยน
5. ปลูกฝังในเรื่ องของพฤติกรรมมีความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร มีข้ นั ตอนดังนี้
1. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายปี
2. จัดทํากําหนดการสอนรายปี
3. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายสัปดาห์ตามหน่วยการเรี ยนรู ้
4. จัดทําสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
5. ดําเนินการการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนที่กาํ หนดไว้
6. สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนและจัดทําแนวทางการแก้ไขปั ญหาจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนตามหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
7. จัดทําบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตรของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8. สรุ ปการประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

แผนภูมกิ ารปฏิบัติงาน (Flowchart)
ชื่ อแผนก/กลุ่มงาน โรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
สั งกัด คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
ชื่อ งานการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หน่ วยงานทีจ่ ัดทา คณะครุ ศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรรณิ กา จันสายทอง
วันจัดทา 1 พฤษภาคม 2560 SOP. No. edu01
มีผลบังคับใช้ เมื่อ......../.........../..........ปรับปรุ งครั้งที.่ ..............กาหนดการปรับปรุ ง............/.............../..............หน้ าที.่ ................จาก...........................
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรฯ

หัวหน้ างาน

ปฏิบัติงาน

เริ่ ม

จัดทําแผนการสอน

นําเสนอแผนการสอน

1.จัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายปี
ต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน เพื่อ พิจารณาความถูกต้องและ
2.จัดทํากําหนดการสอนรายปี
เหมาะสมของแผนการสอนและนํามาใช้ในการสอน
3.จัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายสัปดาห์ตามหน่ วย
การเรี ยนรู ้
4.จัดทําสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
5.ดําเนิ น การการจัดการเรี ย นการสอนตามแผนการสอนที่
กําหนดไว้
6.สรุ ป ผลการจัด การเรี ย นการสอนและจัดทําแนวทางการ

นําแผนการสอนไปจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน

แก้ไขปั ญหาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหน่วย
การเรี ยนรู ้
7.จัด ทํา บัน ทึ ก การประเมิ น พัฒ นาการตามหลัก สู ต รของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8.สรุ ปการประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด)

ขัน้ ตอนการปฏิบัติ

จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงการ

มีส่วนร่วมในการจัดโครงการวันสาคัญ
ต่างๆในโรงเรี ยน

((Projed Approach)

จัดทาแผนการสอนและวาง
แผนการปฏิบตั ิบตั งิ าน

ผู้อานวยการโรงเรี ยน

ปฏิบตั งิ าน

- จัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนรายสัปดาห์ตาม
หน่วยการเรี ยนรู้
- จัดทาสื่อและอุปกรณ์การเรี ยนรู้ตามหน่วยการเรี ยนรู้
- วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการการวันสาคัญต่างใน
โรงเรี ยน
• พิจารณาความถูกต้ องและเหมาะสมของแผนการ
สอนและนามาใช้ ในการสอน

• นาแผนการสอนไปจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอน

บรรณานุกรม/หรือเอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิ การ,กรมวิชาการ. (2545). หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
คู่มือโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี การศ

ภาคผนวก

การจัดป้ ายนิเทศ

โดย
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
ครู ประจาชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บันทึกสื่ อและนวัตกรรม

โดย
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
ครู ประจาชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

งานวิจยั ในชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3
เรื่อง
นักเรียนไม่ สนใจเรียนและทางานช้ า

โดย
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร

ตัวอย่าง
แผนการจัดประสบการณ์
หน่วย โรงเรี ยนของเรา
โดย
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
ครู ประจาชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก

หน่ วย โรงเรี ยนน่ าอยู่ สั ปดาห์ ที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การรู้จกั ชื่อโรงเรี ยน / ตราสัญลักษณ์ของโรงเรี ยน
การรู ้จกั ชื่ ออาจารย์ใหญ่บุคลากรภายในโรงเรี ยน
การรู้จกั หน้าที่ของบุคลการภารในโรงเรี ยน
การรู ้จกั ห้องต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
การรู ้จกั กิจวัตรประจําวันในโรงเรี ยน
การรู้จกั กฎระเบียบและการปฏิบตั ิตากฏระเบียบของโรงเรี ยน
การรู ้ค่า 1 - 5
การนับทบทวนการเรี ยงลําดับ 1 - 10
การเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า SCHOOL , TEACHER , TOY
การรู ้จกั ภาษาไทยเช่น ครู ,โรงเรี ยน ,นักเรี ยน
การเขียนลากเส้น
การเปรี ยบเทียบ สู ง / ตํ่า , ใกล้ / ไกล , กว้าง / แคบ , บน / ล่าง
การทบทวนรู ปทรงวงกลม ,สามเหลี่ยม ,สี่ เหลี่ยม
การทบทวนสี แดง ,เหลือง ,ส้ม

หน่ วย โรงเรียนของเรา สั ปดาห์ ที่ 3
สาระการเรี ยนรู้
วัน/เดือน/ปี

จุดประสงค์

29 พ.ค. 60 -เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
-เคลื่อนไหวตามคําสั่งได้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อมือและตา
ให้ประสานสัมพันธ์กนั ได้
-แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อเพลงได้
-เปรี ยบเทียบความเหมือน
ความต่างได้
-บอกชื่อและสัญลักษณ์
ของโรงเรี ยนได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ได้
-ต่อภาพตัดต่อได้อย่างน้อย

สาระทีค่ วรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณ
-การพัฒนากล้ามเนื้อมือและ
ตาให้ประสานสัมพันธ์กนั
-การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
-การเล่นตามมุมอย่างอิสระ
-การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อเพลง
-การเปรี ยบเทียบความ
เหมือนความต่าง
-การบอกชื่อและสัญลักษณ์
ของโรงเรี ยน
-การเล่นโดยครู กาํ หนด
-การเล่นเกมการศึกษา

-การเริ่ มต้นและการหยุดการ
กระทําโดยการฟังสัญญาณ
-การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่และ
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-การเขียนภาพและการเล่นสี
-การเล่นอิสระ
-การทําท่าทางประกอบเพลง
-การร้องเพลง
-การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด
-การรู ้จกั สิ่ งต่าง ๆด้วยการมอง
ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
-การเชื่ อมโยงภาพ ภาพถ่าย
หรื อสถานที่จริ ง
-การเล่นใน/นอกห้องเรี ยน
-การต่อเข้าด้วยกันการแยกออก

กิจกรรม

สื่ อ

การประเมินผล

-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระ
ตามสัญญาณจังหวะ / เคลื่อนไหว
ตามข้อตกลง
-พับสี / เล่นตามมุมอย่างอิสระ
-ร้องเพลง “ชื่อโรงเรี ยน” พร้อมทั้ง
สนทนาเกี่ยวกับเนื้ อหาของเพลง
การใช้ คาถาม
-เพลงที่ร้องนี้เกี่ยวกับอะไร
-โรงเรี ยนของเรามีชื่อว่าอะไร
-ทําไมเราต้องมาโรงเรี ยน
-สัญลักษณ์ของโรงเรี ยนมีรูปร่ าง
ลักษณะ สี เป็ นอย่างไร
-เด็กๆอยากให้โรงเรี ยนของเรา
เป็ นอย่างไร
-นําภาพโรงเรี ยนให้เด็กสังเกต

-แทมโบลีน
-กระดาษ A4
-สี เทียน
-สี น้ าํ
-ดินนํ้ามัน
-ของเล่นตามมุม
-เพลง “ชื่อ
โรงเรี ยน”
-กระเป๋ านักเรี ยน
-นกหวีด
-เครื่ องเล่นสนาม
-ทราย
-เกมการศึกษา
“ภาพตัดต่อ”
- ใบงานทักษะ

สังเกต
-การฟังและ
เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณอย่าง
อิสระ
-การเข้าร่ วม
กิจกรรม
-การใช้
กล้ามเนื้อมือ
และตาให้
สัมพันธ์กนั
-การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษา

5 ชิ้น

“ภาพตัดต่อ”

-การจับกลุ่ม

จากนั้นให้เด็กนํารู ปทรงต่างๆมา การเขียน
ติดจนเป็ นรู ปภาพโรงเรี ยน
(สังเกตคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า
SCHOOLให้เด็กสังเกต / สนทนา
เกี่ยวกับชื่อของโรงเรี ยนโดยนํา
บัตรคําชื่อโรงเรี ยนมาให้เด็ก
สังเกตและให้เด็กนําบัตรคํามาวาง
ให้ตรงกับบัตรคํา
-เด็กสังเกตสัญลักษณ์ที่กระเป๋ า
เสื้ อของตนเองและเพื่อน แจกภาพ
ตัดต่อสัญลักษณ์โรงเรี ยนให้เด็ก
ช่วยกันต่อจนสมบูรณ์ / ร่ วมกัน
สรุ ป
-แนะนําเกม “มาโรงเรี ยน” พร้อม
ทั้งสาธิ ตและให้เด็กเล่นเกม / เล่น
เครื่ องเล่นสนาม
-แนะนําเกม “ภาพตัดต่อ” และเกม
เก่า ที่เคยเล่นมาแล้ว
-ช่วยกันเก็บเกมให้เรี ยบร้อย
- ทักษะการเขียน

-การเล่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนา
และตอบคําถาม
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
-การนับและ
การรู้จกั ตัวเลข
1-5
-การเก็บของ
เข้าที่

เพลง “ชื่อโรงเรียน”
ชื่อโรงเรี ยนฉันก็รู้จกั
ชื่อโรงเรี ยนฉันก็จาํ ได้

คุณครู ถามทักเด็กๆเข้าใหม่
ชื่ออะไรขอให้บอกมา

ชื่อโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

หน่ วย โรงเรียนของเรา สั ปดาห์ ที่ 3
สาระการเรี ยนรู้
วัน/เดือน/ปี

จุดประสงค์

30 พ.ค. 60 -เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
-เคลื่อนไหวประกอบ
อุปกรณ์ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อมือตาให้
ประสานสัมพันธ์กนั ได้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จิตนาการได้
-รู้จกั และบอกชื่อบุคคล
ภายในโรงเรี ยนได้
-บอกหน้าที่ของบุคคล
ภายในโรงเรี ยนได้
-รู ้จกั สังเกตสิ่ งต่างๆและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองได้
-พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก

สาระทีค่ วรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-การเคลื่ อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณ
-การพัฒนากล้ามเนื้อมือตา
-การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จิตนาการ
-การฟังนิทาน
-การรู้จกั และบอกชื่อบุคคล
ภายในโรงเรี ยน
-การบอกหน้าที่ของบุคคล
ภายในโรงเรี ยน
-การรู ้จกั สังเกตสิ่ งต่างๆและ
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง
-การพัฒนาการกล้ามเนื้ อ
ใหญ่
-การเล่นโดยครู กาํ หนด

-การเคลื่ อ นไหวอยู่ ก ับ ที่ แ ละ
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-การเขียนภาพและการเล่นสี การเล่นอิสระ
-การฟังนิทาน คําคล้องจอง
-การรู ้ จกั สิ่ ง ต่ า งๆด้วยการมอง
ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
-การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด
-การระบุตาํ แหน่ง ทิศทาง
-การสังเกต
-การจัดกลุ่ม การจําแนก
-การแก้ปัญหาในการเล่น
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม

กิจกรรม

สื่ อ

การประเมินผล

-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระ
ตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
-พับกระดาษรู ปโรงเรี ยน / เล่น
ตามมุมอิสระ
-นิทานเรื่ อง “กุ๋งกิ๋งไปโรงเรี ยน”
พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับเนื้ อหา
นิทาน
การใช้ คาถาม
-นิทานเรื่ องนี้เกี่ยวกับอะไร
-ในนิทานเรื่ องนี้ก๋ งุ กิ๋งทํากิจกรรม
อะไรกับเพื่อนๆบ้าง
-เด็กรู ้จกั ใครบ้างที่อยูใ่ นโรงเรี ยน
ของเรา
-ใครทําหน้าที่อะไรบ้าง เช่นคุณครู

-แทมโบลีน
-กระดาษ A4
-สี เทียน/สี น้ าํ
-ดินนํ้ามัน
-ของเล่นตามมุม
-นิทานเรื่ อง
“กุ๋งกิ๋งไป
โรงเรี ยน”
-รู ปภาพบุคคล
ภายในโรงเรี ยน
-เครื่ องเล่นสนาม
-แบบทดสอบ
“สิ่ งที่ไม่มีอยูใ่ น
โรงเรี ยน”

สังเกต
-การ
เคลื่อนไหว
ร่ างกาย
-การปฏิบตั ิตาม
สัญญาณ
-การเข้าร่ วม
กิจกรรม
-การพัฒนา
กล้ามเนื้อมือตา
-การใช้ภาษา
-การสนทนา
ซักถาม
-การเข้ารวม
กิจกรรม

ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว -การทําแบบทดสอบ
-สังเกตสิ่ งที่เหมือนกันและ “สิ่ งที่ไม่มีอยูใ่ นโรงเรี ยน”
ต่างกันได้

ทําหน้าที่อะไร
-เด็กๆจะช่วยกันดูแลโรงเรี ยนของ
เราอย่างไรได้บา้ ง
-ถ้าโรงเรี ยนของเราไม่มีคนดูแล
รักษาความสะอาดจะเป็ นอย่างไร
-สนทนาซักถามเด็กว่าเด็กรู ้จกั ใคร
บ้างที่โรงเรี ยนของเรา
-นําภาพถ่ายของบุคคลในโรงเรี ยน
มาให้เด็กสังเกตและบอกชื่อ
-นับจํานวนบุคคลภายในโรงเรี ยน
พร้อมทั้งนําตัวเลขมาติดตาม
จํานวน
-ร่ วมกันสรุ ปและสนทนาเกี่ยวกับ
การใช้คาํ พูดที่สุภาพและมีมารยาท
ต่อบุคคลต่างๆในโรงเรี ยน
-ให้เด็กเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-เก็บของให้เรี ยบร้อย
- ทักษะการเขียน

-การเล่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การปฏิบตั ิตาม
กฎกติกา
-การพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก
ใหญ่
-การเก็บของ
เข้าที่

นิทานเรื่อง “กุ๋งกิง๋ ไปโรงเรียน”
เอก อี้ เอ้ก เอ้ก ไก่โก่งคอขันดวงตะวันโผล่พน้ ขอบฟ้ า กุ๋งกิ๋งงัวเงียตื่นนอน เอาหน้าซุ กหมอน ขอนอนต่ออีกหน่อยน่า แม่ปลุกลุกเถอะกุ๋งกิ๋ง ขี้เซาจริ งๆเลยนะลูกจ๋ า รี บ
ตื่นล้างหน้าแปรงฟัน วันนี้วนั สําคัญจําได้ไหม้จะ๊ กุ๋งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้วนั เปิ ดเทอมนี่นา รี บล้างหน้าแปรงฟันเร็ วไวใส่ ชุดนักเรี ยนใหม่เอาแป้ งทาหน้า ปี๊ น ปี๊ น เสี ยงแตรรถดัง
รี บวิง่ หน้าตั้งไปก่อนน่ะแม่จ๋า ตื่นเต้นวันเปิ ดเทอมใหม่ก๋ งุ กิ๋งดีใจยิม้ แป้ นเริ งร่ า กุ๋งกิ๋งเดินเข้าประตู “สวัสดีค่ะคุณครู หนูมาแล้วค่ะ” เข้าแถวร้องเพลงชาติไทย ออกกําลังกาย ยืดแขนเหยียด
ขา เจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสี ศิลปะหรรษา เล่นสนุกกลางแจ้งตอนสาย เล่นทรายปี นตาข่าย ไม้ลื่น ชิงช้า ใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ่าน กินข้าวกลางวัน “อํ้าอร่ อยดีจา้ ”
เสร็ จแล้วล้างหน้าแปรงฟัน เปลี่ยนชุดนอนสี หวานประแป้ งเต็มหน้า นัง่ ล้อมวงตรงหน้าคุณครู “ครู ขาพวกหนูอยากฟังนิทานหรรษา คุณครู ใจดีเล่านิทานเรื่ องราวสนุกสนานของเหล่า
นางฟ้ า ได้ฟังนิทานแสนสุ ขใจ กุ๋งกิ๋งหลับสบายสายลมพัดมา ตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรี ยบร้อย พลัดเปลี่ยนเสื้ อผ้าคุณครู เปิ ดเพลง แสนสนุก กุ๋งกิ๋งรี บลุกยักย้ายซ้าย
ขวา ชวนเพื่อนมาเริ งระบําร้องเล่นเต้นรํา ลัน ลัน ล้า เก็บของเตรี ยมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวัน กุ๋งกิ๋งยิม้ ร่ าขึ้นรถยิม้ แย้มแจ่มใส โรงเรี ยนจ๋ า บ้าย บาย พรุ่ งนี้มาใหม่จะ๊

หน่ วย โรงเรียนของเรา สั ปดาห์ ที่ 3
สาระการเรี ยนรู้
วัน/เดือน/ปี

จุดประสงค์

31 พ.ค. 60 -เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
-เคลื่อนไหวประกอบคํา
บรรยายได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อมือและตา
ให้ประสานสัมพันธ์กนั ได้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้
-รู ้จกั และบอกเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทาํ ภายใน
โรงเรี ยนได้
-รู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ น
ระเบียบของโรงรี ยนได้
-กล้าแสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้องได้

สาระทีค่ วรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณ
-การพัฒนากล้ามเนื้อมือและ
ตาให้ประสานสัมพันธ์กนั
-การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
-การร้องเพลง
-การรู ้จกั และบอกเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ทาํ ภายในโรงเรี ยน
-การรู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ น
ระเบียบของโรงรี ยน
-การกล้าแสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้อง
-การเล่นใน/นอกห้องเรี ยน
-การทําแบบฝึ กหัด

-การเคลื่อนอยูก่ บั ที่และการ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-การเขียนภาพและการเล่นสี
-การร้องเพลง
-การเชื่ อมโยงภาพ ภาพถ่าย
หรื อสถานที่จริ ง
-การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด
-การรู ้จกั สิ่ งต่างด้วยการมอง
ฟัง สัมผัส ชิมรสและดมกลิ่น
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-การแก้ปัญหาในการเล่น
-การสังเกต
-การจับคู่ การจําแนก และการ
จัดกลุ่ม
-การเรี ยงลําดับสิ่ งต่างๆ

กิจกรรม

สื่ อ

การประเมินผล

-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระ
ตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวประกอบคําบรรยาย
-ประดิษฐ์โรงเรี ยนจากไม้ไอกรี ม
-ร้องเพลง “มาโรงเรี ยน” พร้อม
สนทนาเกี่ยวกับเนื้ อหาเพลง
การใช้ คาถาม
-เพลงนี้เกี่ยวกับอะไร
-เด็กๆมาโรงเรี ยนมีหน้าที่
อะไรบ้าง
-ตั้งแต่ในตอนเช้าเด็กๆทํากิจกรรม
อะไรบ้าง
-เราควรปฏิบตั ิตนอย่างไรเมื่อมา
โรงเรี ยน
-ในระดับอนุบาลมีการแต่งกาย

-แทมโบลีน
-กระดาษA4
-สี เทียน / สี น้ าํ
-ดินนํ้ามัน
-กระดาษสี
-กาว
-ไม้ไอกรี ม
-ของเล่นตามมุม
-เพลง “มา
โรงเรี ยน”
-ภาพกิจกรรม
ภายในโรงเรี ยน
-ไม้บล็อก
-เครื่ องเล่นสนาม
-- ทักษะการ

สังเกต
-การฟังและ
เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณอย่าง
อิสระ
-การเข้าร่ วม
กิจกรรม
-การใช้
กล้ามเนื้อมือ
และตาให้
สัมพันธ์กนั
-การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษา

-รู ้ค่า 1-5 ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ได้
-สังเกตและเรี ยงลําดับสิ่ ง
ต่างๆได้

“สิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ น
ห้องเรี ยน”

อย่างไร
เขียน
-นํารู ปภาพกิจกรรมที่ทาํ ภายใน
โรงเรี ยนมาให้เด็กสังเกต โดย
ช่วยกันเรี ยงลําดับตั้งแต่เช้า จนถึง
ช่วงเวลาเย็นก่อนกลับบ้าน (เขียน
บรรยายใต้ภาพกิจกรรม)
-สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน
ตามระเบียบของโรงเรี ยน เช่น การ
แต่งกายให้ถูกระเบียบของระดับ
อนุบาล
-ร่ วมกันสรุ ปพร้อมทั้งร้องเพลง
“มาโรงเรี ยน”
- แนะนําเกม “กระโดดข้ามสิ่ งกีด
ขว้าง”พร้อมทั้งสาธิ ตและให้เด็ก
เล่นเกม
-เล่นเครื่ องเล่นสนาม
-- ทักษะการเขียน
-ช่วยกันเก็บของให้เรี ยบร้อย

-การเล่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนา
และตอบคําถาม
-การแก้ปัญหา
ในการเล่น
-การนับและ
การรู้จกั ตัวเลข
1-5
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
- การเก็บของ
เข้าที่

เพลง “มาโรงเรียน”
มาโรงเรียนมีเพือ่ นมากมาย
เหงาจะตายอยู่บ้านคนเดียว
ทีโ่ รงเรียนมีเพือ่ นกรู เกรี ยว
อยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่ า

หน่ วย โรงเรียนของเรา สั ปดาห์ ที่ 3
สาระการเรี ยนรู้
วัน/เดือน/ปี

จุดประสงค์

1 มิ.ย. 60 -เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
-เคลื่อนไหวตามข้อตกลง
ได้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อมือและตา
ให้ประสานสัมพันธ์กนั ได้
-รู้จกั และบอกสถานที่
ภายในโรงเรี ยนได้
-บอกวิธีการใช้สถานที่และ
ตําแหน่งของสถานที่ต่างๆ
ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ได้
-รู ้ค่า 1-5 ได้

สาระทีค่ วรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณ
-การพัฒนากล้ามเนื้อมือและ
ตาให้ประสานสัมพันธ์กนั
-การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
-การเล่นตามมุมอย่างอิสระ
-การร้องและฟังเพลง
-การบอกสถานที่ภายใน
โรงเรี ยน
-การบอกวิธีการใช้สถานที่
และตําแหน่งของสถานที่
ต่างๆ
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-การเล่นเกมการศึกษา

-การเริ่ มต้นและการหยุดการ
กระทําโดยการฟังสัญญาณ
-การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่และ
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-การเขียนภาพและการเล่นสี
-การปั้ น และการประดิษฐ์
-การเล่นอิสระ
-การเชื่ อมโยงภาพ ภาพถ่าย
หรื อสถานที่จริ ง
-การลงมือปฏิบตั ิจริ ง
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-การนับจํานวน
-การจับคู่ การจําแนก และการ
จัดกลุ่ม

กิจกรรม

สื่ อ

การประเมินผล

-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระ
ตามสัญญาณจังหวะ
-เคลื่อนไหวประกอบเพลง
-ปะติดภาพโรงเรี ยน
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
-ร้องเพลง “โรงเรี ยนของเรา”
พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับเนื้ อเพลง
การใช้ คาถาม
-เพลงนี้เกี่ยวกับอะไร
-ในโรงเรี ยนของเรามีอะไรบ้าง
จากสิ่ งที่เด็กๆเห็น
-ห้องเรี ยนของเรา (อนุบาล3) อยู่
ส่ วนไหนของโรงเรี ยน
-โรงเรี ยนที่เด็กๆเรี ยนมีห้อง
อะไรบ้าง

-แทมโบลีน
-กระดาษ A4
-สี เทียน
-สี น้ าํ
-ดินนํ้ามัน
-กระดาษสี
-กาว
-ของเล่นตามมุม
-เพลง “มา
โรงเรี ยน”
-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา
“สังเกต
รายละเอียดของ
ภาพ”

สังเกต
-การฟังและ
เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณจังหวะ
อย่างอิสระ
-การเข้าร่ วม
กิจกรรม
-การใช้
กล้ามเนื้อมือ
และตาให้
สัมพันธ์กนั
-การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษา

-สังเกตสิ่ งที่เหมือนกันและ “สังเกตรายละเอียดของภาพ”
ต่างกันได้

-ห้องแต่ละห้องมีประโยชน์
- ใบงานทักษะ
อย่างไรบ้าง เช่น ห้องครัว ห้องนํ้า การเขียน
-สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ที่เด็กรู ้จกั
ภายในโรงเรี ยน พร้อมทั้งวาดรู ป
ให้เด็กสังเกต
-สนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงร่ วมกัน
ในการเดินทัศนศึกษา
-นําเด็กเดินดูรอบๆโรงเรี ยนและ
แนะนําเด็กเกี่ยวกับสถานที่และ
การใช้สถานที่ เช่น ห้องนํ้า โรง
อาหาร สนามเด็กเล่น
-ร่ วมกันสรุ ป เกี่ยวกับสถานที่
ภายในโรงเรี ยน
-ให้เด็กเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-แนะนําเกม “ภาพกับคํา” และเกม
เก่า ที่เคยเล่นมาแล้ว
-ช่วยกันเก็บเกมให้เรี ยบร้อย
-ทักษะการเขียน
เพลง “โรงเรี ยนน่ าอยู่”
โรงเรี ยนของเราน่าอยู่
คุณครู ใจดีทุกคน
เด็กๆก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรี ยน
ชอบมา ชอบมา โรงเรี ยน

-การเล่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนา
และตอบคําถาม
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
-การแก้ปัญหา
การเล่น
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
- การเก็บของ
เข้าที่

หน่ วย โรงเรียนของเรา สั ปดาห์ ที่ 3
สาระการเรี ยนรู้
วัน/เดือน/ปี
2 มิ.ย. 60

จุดประสงค์
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
-เคลื่อนไหวผูน้ าํ – ผูต้ าม
ได้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อมือและตา
ให้ประสานสัมพันธ์กนั ได้
-บอกความสําคัญของ
โรงเรี ยนได้
-บอกการเดินทางและ
พาหนะที่ตนเองนัง่ มา
โรงเรี ยนได้
-พัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ได้
-รู ้ค่า 1-5 ได้

สาระทีค่ วรเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

-การเคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณ
-การพัฒนากล้ามเนื้อมือและ
ตาให้ประสานสัมพันธ์กนั
-การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
-การร้องเพลง
-การบอกความสําคัญของ
โรงเรี ยน
-การบอกการเดินทางและ
พาหนะที่ตนเองนัง่ มา
โรงเรี ยน
-การเล่นโดยครู กาํ หนด
-การทําแบบทดสอบ
“การเปรี ยบเทียบและการ

-การเริ่ มต้นและการหยุดการ
กระทําโดยการฟังสัญญาณ
-การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่และ
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-การปั้ น และการประดิษฐ์
-การเล่นอิสระ
-การร้องเพลง
-การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด
-การรู ้จกั สิ่ งต่างด้วยการมอง
ฟัง สัมผัส ชิมรสและดมกลิ่น
-การลงมือปฏิบตั ิ
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-การสังเกต

กิจกรรม

สื่ อ

การประเมินผล

-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระ
ตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวผูน้ าํ - ผูต้ าม
-ดีดสี ตามแบ
- เล่นตามมุมอย่างอิสระ
-เพลง “โรงเรี ยนน่าอยู”่ พร้อมทั้ง
สนทนาเกี่ยวกับเนื้ อหาของเพลง
การใช้ คาถาม
-เพลงที่ร้องนี้เกี่ยวกับอะไร
-เด็กๆเดินทางมาโรงเรี ยนอย่างไร
-ระหว่าทางที่เด็กๆเดินทางมา
โรงเรี ยนเห็นอะไรบ้าง
-หากเราไม่มีโรงเรี ยนจะเป็ น
อย่างไร
-นํารู ปภาพความสําคัญของ

-แทมโบลีน
-กระดาษสี
-สี เทียน / สี น้ าํ
-ดินนํ้ามัน
-ของเล่นตามมุม
-เพลง “โรงเรี ยน
น่าอยู”่
-เครื่ องเล่นสนาม
- ทักษะการเขียน

สังเกต
-การฟังและ
เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณจังหวะ
อย่างอิสระ
-การเข้าร่ วม
กิจกรรม
-การใช้
กล้ามเนื้อมือ
และตาให้
สัมพันธ์กนั
-การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษา

จําแนก”

โรงเรี ยนมาให้เด็กสังเกต พร้อมทั้ง
ให้เด็กบอกความสําคัญของ
โรงเรี ยนที่ละคน ครู จดบันทึก
คําพูด
-นําแผนภูมิการเดินทางมา
โรงเรี ยนเด็กสังเกต จากนั้น
สนทนาว่าใครเดินทางมาโรงเรี ยน
โดยวิธีใดบ้าง และให้ปั๊ม
สัญลักษณ์ของตนเองลงใน
แผนภูมิการเดินทาง (นับจํานวน)
-ร่ วมกันสรุ ป
-แนะนําเกม “รถยนต์สามัคคี”
พร้อมทั้งสาธิ ต และให้เด็กเล่นเกม
-ให้เด็กเล่นเครื่ องเล่นสนาม
-ช่วยกันเก็บของให้เรี ยบร้อย
- ทักษะการเขียน
เพลง “โรงเรี ยนน่ าอยู่”
โรงเรี ยนของเราน่าอยู่
คุณครู ใจดีทุกคน
เด็กๆก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบมาโรงเรี ยน
ชอบมา ชอบมา โรงเรี ยน

-การเล่น
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนา
และตอบคําถาม
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
-การแก้ปัญหา
การเล่น
-การใช้
กล้ามเนื้อใหญ่
- การเก็บของ
เข้าที่

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาการด้ านร่ างกาย
ชัน้ อนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

โรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีน้ าํ หนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สมุดประจําตัวนักเรี ยน)
1. การมีน้ าํ หนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
2. การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
สรุ ป
5 4 3 2 1
เด็กชายเกศพสิษฐ์
เพ็ชรเรื อง
1
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
คาเผือก
2
เด็กชายชัยโรจน์
พลายละหาร
3
เด็กชายวรรณ์ประเสริฐ กลิ่นคุ้ม
4
เด็กชายศุภวิชญ์
กาลมุล
5
เด็กชายสรวิชญ์
ชอบธรรม
6
เด็กหญิงชัญญานุช
น้ อยแก้ ว
7
เด็กหญิงฐิ ตารี ย์
ศักดิส์ ภุ าวัฒนกุล
8
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ เจียรนันทนา
9
เมฆดารา
10 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า
11
12
13
14
15
15
17
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เด็กชายเกศพสิ ษฐ์ เพ็ชรเรื อง
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
คําเผือก
เด็กชายชัยโรจน์ พลายละหาร
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ กลิ่นคุม้
เด็กชายศุภวิชญ์
กาลมุล
เด็กชายสรวิชญ์
ชอบธรรม
เด็กหญิงชัญญานุช น้อยแก้ว
เด็กหญิงฐิตารี ย ์ ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณเจียรนันทนา
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า
เมฆดารา

ร้อยละ
สรุป

ระดับคุณภาพ
5
5

5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 1

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุ ขภาพของตน (1.5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพ
ติด (1 คะแนน)

เลข
ที่

ตัวบ่งชี้ที 1.1 มีน้ าํ หนักส่ วนสู ง
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1
คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย (1.5 คะนน)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานที 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย ( 4 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านร่างกาย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรียน)
5 4 3 2 1

1.1 มีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้

10
10
10
10

ลงชื่อ ....................................................................ผู้ประเมิ น
..................................................................

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาการด้ านอารมณ์
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชัน้ อนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง (สมุดประจําตัวนักเรี ยน)
1. ความร่ างเริ ง สดชื่น แจ่มใส
2. การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
เด็กชายเกศพสิษฐ์
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
เด็กชายชัยโรจน์
เด็กชายวรรณ์ประเสริฐ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐิ ตารี ย์
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า

5

ผลการประเมิน
4 3 2

1

เพ็ชรเรื อง
คาเผือก
พลายละหาร
กลิ่นคุ้ม
กาลมุล
ชอบธรรม
น้ อยแก้ ว
ศักดิส์ ภุ าวัฒนกุล
เจียรนันทนา
เมฆดารา

รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุ ป

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เด็กชายเกศพสิ ษฐ์

เพ็ชรเรื อง

เด็กชายเจตนิพทั ธ์

คําเผือก

เด็กชายชัยโรจน์ พลายละหาร
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ กลิ่นคุม้
เด็กชายศุภวิชญ์

กาลมุล

เด็กชายสรวิชญ์

ชอบธรรม

เด็กหญิงชัญญานุช

น้อยแก้ว

เด็กหญิงฐิตารี ย ์ ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณเจียรนันทนา
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า

ร้อยละ
สรุ ป

เมฆดารา

5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 2

ระดับคุณภาพ
5
5

เคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชมศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด กําแพงเพชร
(1 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การควบคุมอารมณ์
ตนเอง ได้ เหมาะสมกับวัย (1 คะนน)
วบ่งชี้ที่ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
ตั(1คะแนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้
สึ กที่ดีต่อตนเอง (1 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีความมัน่ ใจและกล้า
แสดงออก (1 คะนน)

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ( 4 ตัวบ่งชี้/4คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ครั้งที่........
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรียน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

5.00

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด กาแพงเพชร

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

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาการด้ านสั งคม
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสังคม
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ (สมุดประจําตัวนักเรี ยน)
1. การมีวนิ ยั ได้แก่ การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การรอคอยตามลําดับก่อนหลัง
2. ความรับผิดชอบ ได้แก่การทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ
3. การเชื่อฟัง มีสมั มาคารวะ และปฏิบตั ิตามคําสอนของพ่อแม่ ผูป้ กครองและครู อาจารย์
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17

เด็กชายเกศพสิ ษฐ์
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
เด็กชายชัยโรจน์
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐิตารี ย ์
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า

4

3

2

1

สรุป

เพ็ชรเรื อง
คําเผือก
พลายละหาร
กลิ่นคุม้
กาลมุล
ชอบธรรม
น้อยแก้ว
ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เจียรนันทนา
เมฆดารา

รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เด็กชายเกศพสิ ษฐ์ เพ็ชรเรื อง
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
คําเผือก
เด็กชายชัยโรจน์ พลายละหาร
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ กลิ่นคุม้
เด็กชายศุภวิชญ์
กาลมุล
เด็กชายสรวิชญ์
ชอบธรรม
เด็กหญิงชัญญานุช น้อยแก้ว
เด็กหญิงฐิตารี ย ์ ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณเจียรนันทนา
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า
เมฆดารา

5

รวม

สรุประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 3

ระดับคุณภาพ
5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
(1 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (1 คะนน) (1คะแนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
(2 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน (1 คะนน)

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม( 4 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านสังคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรียน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

5.00

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

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

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาการด้ านสติปัญญา
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ (สมุดประจาตัวนักเรียน)
1. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2. การซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้
3. ความมุ่มมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน
เลข
ชื่อ - สกุล
สรุป
ที่
5 4 3 2 1
1
เด็กชายเกศพสิ ษฐ์
เพ็ชรเรื อง
2
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
คําเผือก
3
เด็กชายชัยโรจน์
พลายละหาร
4
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ กลิ่นคุม้
5
เด็กชายศุภวิชญ์
กาลมุล
6
เด็กชายสรวิชญ์
ชอบธรรม
7
เด็กหญิงชัญญานุช
น้อยแก้ว
8
เด็กหญิงฐิตารี ย ์
ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
9
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ เจียรนันทนา
10 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า
เมฆดารา
11
12
13
14
15
15
17
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)

สรุปการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เด็กชายเกศพสิ ษฐ์ เพ็ชรเรื อง
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
คําเผือก
เด็กชายชัยโรจน์ พลายละหาร
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ กลิ่นคุม้
เด็กชายศุภวิชญ์
กาลมุล
เด็กชายสรวิชญ์
ชอบธรรม
เด็กหญิงชัญญานุช น้อยแก้ว
เด็กหญิงฐิตารี ย ์ ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณเจียรนันทนา
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า
เมฆดารา

ร้อยละ
สรุป

5

ตัวบ่งชีท้ ี่4.5 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ (1คะแนน)

5

รวม

สรุประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 4

ระดับคุณภาพ
5
5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.4 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (1คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย (1คะแนน)

เลขที่

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ(1คะนน)
(1คะแนน)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 มีความคิดรวบยอด
(2 คะแนน)
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (1 คะนน)

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ( 5 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านสติปัญญา
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรียน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

5.00

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

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

แบบบันทึกพัฒนาการด้ านร่ างกาย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แบบบันทึกพัฒนาการด้ านร่ างกาย
วัน..............เดือน.........................พ.ศ..............
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - นามสกุล
เด็กชายเกศพสิ ษฐ์
เด็กชายเจตนิพทั ธ์
เด็กชายชัยโรจน์
เด็กชายวรรณ์ประเสริ ฐ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐิตารี ย ์
เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า

เพ็ชรเรื อง
คําเผือก
พลายละหาร
กลิ่นคุม้
กาลมุล
ชอบธรรม
น้อยแก้ว
ศักดิ์สุภาวัฒนกุล
เจียรนันทนา
เมฆดารา

นา้ หนัก ส่ วนสู ง การดื่มนม การแปรงฟัน

หู - ตา
มือ -เล็บ
1 2 3 1 2 3

ผม
1 2 3

ผิวหนัง
1 2 3

หมายเหตุ

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านร่างกาย
ประจาเดือน................................
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรียน)
5 4 3 2 1

1.1 มีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

5.00

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์
ค่าน้าหนัก คะแนนที่ได้

14
14
14
14

ลงชื่อ ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................

5.00

ดีเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

