คู่มือปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักาแพงเพชร

คำนำ

ข้ ำพเจ้ ำจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอน โดยผู้ปฏิบตั หิ น้ ำที่จะต้ องจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ กิจกรรม และกำรทำงำน
อันนำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรี ยนให้ ครบทุกด้ ำน ทังทำงกำย
้
ทำงจิตใจหรื อทำงอำรมณ์ ทำงสังคมและทำง
สติปัญญำ ซึง่ รวมไปถึงพัฒนำกำรทำงจิตวิญญำณด้ วย เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนพัฒนำไปสูอ่ ำชีพที่มีควำม
มุง่ มัน่ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกำรพัฒนำให้ ครบทุกด้ ำน ทังควำมดี
้
ควำมเก่ง สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีควำมมัน่ คงทำงอำรมณ์ ผู้ปฏิบตั หิ น้ ำที่จงึ ควรมีคมู่ ือ มีแนวปฏิบตั แิ ละ
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน จึงได้ จดั ทำคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนขึ ้น
ข้ ำพเจ้ ำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนฉบับนี ้จะเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยในกำรปฏิบตั งิ ำนให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกมีข้อเสนอแนะหรื อ
ชี ้แจงเพื่อให้ ข้ำพเจ้ ำนำไปดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมให้ มีควำมถูกต้ องครบถ้ วนและมีคณ
ุ ภำพที่
ดียิ่งๆขึ ้นไปและถูกต้ องตำมหลักกำรต่อไป หำกผิดพลำดประกำรใดต้ องขออภัยไว้ นะที่นี ้ด้ วย

นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน

สารบัญ
คำนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ขอบเขตงำน
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โครงสร้ ำงกำรบริ หำรคณะครุศำสตร์
โครงสร้ ำงของหน่วยงำน
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรที่ปรึกษำของโรงเรี ยน
โครงสร้ ำงบุคลำกรของโรงเรี ยน
ภำระหน้ ำที่ของหน่วยงำน
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งงำน
ลักษณะงำนที่ปฏิบตั งิ ำน
แผนภูมิกำรปฏิบตั งิ ำน
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำน
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
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คู่มือปฏิบัตงิ าน เรื่ อง งานจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ความเป็ นมาและความสาคัญ
จัดกำรเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญเกิดขึ ้นจำกพื ้นฐำนควำมเชื่อที่ว่ำ

กำรจัดกำรศึกษำมี

เป้ำหมำยสำคัญที่สดุ คือ กำรจัดกำรให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ พฒ
ั นำตนเอง
สูงสุด ตำมกำลังหรื อศักยภำพของแต่ละคน แต่เนื่องจำกผู้เรี ยนแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ทังด้
้ ำนควำม

ต้ องกำร ควำมสนใจ ควำมถนัด และยังมีทกั ษะพื ้นฐำนอันเป็ นเครื่ องมือสำคัญที่จะใช้ ในกำรเรี ยนรู้ อัน
ได้ แก่ ควำมสำมำรถในกำรฟั ง พูด อ่ำน เขียน ควำมสำมำรถทำงสมอง ระดับสติปัญญำ และกำรแสดงผล
ของกำรเรี ยนรู้ออกมำในลักษณะที่ตำ่ งกัน จึงควรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสมในลักษณะที่แตกต่ำงกัน ตำม
เหตุปัจจัยของผู้เรี ยนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกลไกของกำรจัดกำรนี ้คือ ครู แต่จำกข้ อมูลอัน
เป็ นปั ญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ และวิกฤตของผู้เรี ยนที่ผ่ำนมำ แสดงให้ เห็นว่ำ ครูยงั แสดงบทบำทและทำ
หน้ ำที่ของตนเองไม่เหมำะสม

จึงต้ องทบทวนทำควำมเข้ ำใจ ซึง่ นำไปสูก่ ำรปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขปั ญหำวิกฤต

ทำงกำรศึกษำและวิกฤตของผู้เรี ยนต่อไป
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นผู้เรี ยนรู้ โดยพยำยำมจัดกิจกรรมให้
ผู้เรี ยนได้ สร้ ำงควำมรู้ ได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้ อมต่ำง ๆ โดยใช้ กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็ น
เครื่ องมือในกำรเรี ยนรู้ และนักเรี ยนมีโอกำสนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถำนกำรณ์อื่น คำถำมคือ ครูจะมี
วิธีกำรหรื อเทคนิคที่จะทำให้ เกิดเหตุกำรณ์นนๆ
ั ้ ได้ อย่ำงไร ผู้เขียนเคยได้ รับข้ อมูลที่แสดงให้ ร้ ูว่ำครูทวั่ ไปยัง
เข้ ำใจคลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรจัด กำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ โดยเข้ ำใจว่ำ กำรให้ ผ้ ูเรี ยน
ค้ นพบควำมรู้ ด้วยตนเอง คือ กำรปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้กนั เองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบำทอะไร หรื อใช้ วิธีสงั่
ให้ ผ้ เู รี ยนไปที่ห้องสมุด อ่ำนหนังสือกันเองแล้ วเขียนรำยงำนมำส่งครู ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง แม้ วำ่ กำรให้ กำร
เรี ยนรู้เกิดขึ ้นที่ตวั ผู้เรี ยน เป็ นลักษณะที่ถกู ต้ องของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ แต่กำร
ที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดกำรเรี ยนรู้ขึ ้นมำได้ เองนันเป็
้ นเรื่ องยำก ครูจงึ ต้ องมีหน้ ำที่เตรี ยมจัดสถำนกำรณ์และกิจกรรม
ต่ำง ๆ นำทำงไปสู่กำรเรี ยนรู้ โดยไม่ใช้ วิธีบอกควำมรู้โดยตรง หรื อถ้ ำจะจัดสถำนกำรณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบ
ควำมรู้โดยใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครู จะต้ องสำรวจให้ ร้ ูก่อนว่ำ ภำยในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้ำง
อยู่ที่ใด จะค้ นหำอย่ำงไร แล้ วจึงวำงแผนสั่งกำร ผู้เรี ยนต้ องรู้ เป้ำหมำยของกำรค้ นหำจำกคำสั่งที่ ครู ให้
รวมถึงกำรแนะแนวทำงที่จะทำงำนให้ สำเร็ จ และในขณะที่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ ครูควรสังเกตกำรณ์อยู่ด้วย
เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรื อเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับพัฒนำกำร หรื อปั ญหำกำรเรี ยนรู้ของ ผู้เรี ยนเป็ นรำยบุคคล
เพื่อนำข้ อมูลนันมำปรั
้
บปรุง กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในครัง้ ต่อไปกำรปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้กนั เองโดยที่ครู
ไม่ต้องมีบทบำทอะไร หรื อใช้ วิธีสงั่ ให้ ผ้ เู รี ยนไปที่ห้องสมุด อ่ำนหนังสือกันเองแล้ วเขียนรำยงำนมำส่งครู ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง แม้ ว่ำกำรให้ กำรเรี ยนรู้เกิดขึ ้นที่ตวั ผู้เรี ยน เป็ นลักษณะที่ถกู ต้ องของกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสำคัญ แต่กำรที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดกำรเรี ยนรู้ขึ ้นมำได้ เองนันเป็
้ นเรื่ องยำก ครูจงึ ต้ องมีหน้ ำที่
เตรี ยมจัดสถำนกำรณ์และกิจกรรมต่ำง ๆ นำทำงไปสู่กำรเรี ยนรู้ โดยไม่ใช้ วิธีบอกควำมรู้โดยตรง หรื อถ้ ำจะ

จัดสถำนกำรณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ค้นพบควำมรู้ โดยใช้ ห้องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครู จะต้ องสำรวจให้ ร้ ู ก่อนว่ำ
ภำยในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้ำง อยู่ที่ใด จะค้ นหำอย่ำงไร แล้ วจึงวำงแผนสัง่ กำร ผู้เรี ยนต้ องรู้เป้ำหมำย
ของกำรค้ นหำจำกคำสั่งที่ ครู ให้ รวมถึงกำรแนะแนวทำงที่จะทำงำนให้ สำเร็ จ และในขณะที่ผ้ ูเรี ยนลงมื อ
ปฏิบตั ิ ครูควรสังเกตกำรณ์อยู่ด้วย เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรื อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำร หรื อปั ญหำ
กำรเรี ยนรู้ของ ผู้เรี ยนเป็ นรำยบุคคล เพื่อนำข้ อมูลนันมำปรั
้
บปรุง กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในครัง้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
1. เพื่ อ ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติง ำนเกี่ ย วกับ งำนกำรจัด กำรเรี ย นกำรสอน ได้ ท รำบขัน้ ตอน วิธี ป ฏิ บัติ รวมถึ ง
กฎระเบียบที่ถกู ต้ อง
2. เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำของผู้ที่จะปฏิบตั งิ ำนจัดกำรเรี ยนกำรสอน และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
3. เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำของผู้จะได้ รับมอบหมำยภำระงำนใหม่ในกำรปฏิบตั ิงำนจัดกำรเรี ยน
กำรสอน
ขอบเขตงาน
งำนที่เกี่ยวกับกับงำนจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรเรี ยนกำรสอน เป็ นกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำร
สอนในระดับชัน้ อนุบำล โดยยึด หลักกำรเรี ยนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 6 กิ จ กรรม คื อ
กิ จกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิ จ กรรมสร้ ำงสรรค์ กิ จกรรมเสรี กิ จ กรรมเสริ ม ประสบกำรณ์ กิ จกรรม
กลำงแจ้ ง กิจกรรมเกมกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบโครงกำร รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆในโรงเรี ยน

โครงสร้ างการบริหารงานของคณะครุ ศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุ วรนันท์
คณบดีคณะครุ ศาสตร์
-

งำนบุคลำกร
งำนพัฒนำแหล่งเรี ยนรู้
งำนกำรเงิน/ครุภณ
ั ฑ์
งำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครู
งำนโรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏ
งำนโรงเรี ยน ตชด.
งำนฝึ กอบรมวิทยฐำนะ
งำน ป.บัณฑิตวิชำชีพครู และบัณฑิตศึกษำ
งำนพัฒนำระบบข้ อมูลและสำรสนเทศ
งำนวำรสำรวิชำกำร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
- งำนพัฒนำหลักสูตร
- กำรพัฒนำคณำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
- งำนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนักศึกษำ/บุคลำกร
- งำนรับรองปริ ญญำทำงกำรศึกษำ
- งำนกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรและตำแหน่งทำงวิชำกำร
- งำนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
- งำนฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพครู
- งำนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
- งำนฝึ กอบรมลูกเสือ
- รักษำกำรคณบดีลำดับที่ 1
- งำนอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รศ.ดร.ยุภำดี ปณะรำช
- งำนวิจยั
- งำนบริ กำรวิชำกำร
- งำนจดแจ้ งลิขสิทธิ์ / สิทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบตั ร
- งำนจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ/
นำนำชำติ
- งำนวำรสำรวิชำกำร
- งำนจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจยั
- งำนวิเทศสัมพันธ์
- รักษำกำรคณบดีลำดับที่ 2
- งำนอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำย

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร วางแผนและ
พัฒนา
ผศ.ดร.ภูมิพิพฒ
ั น์ รักพรมงคล
- งำนอำนวยกำรประชุมบุคลำกรและ
กรรมกำรประจำคณะ
- งำนบริ หำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบภำยใน
- งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้ อม
- งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคณะ
- งำนสวัสดิกำรและพัฒนำองค์กร
- งำนพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนำอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- งำนพัฒนำแผนปฏิบตั ิรำชกำร ประจำปี
- รักษำกำรคณบดีลำดับที่ 4
- งำนอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำย

โครงสร้ างของหน่ วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวทิ ย์ วงษ์ บุญมาก
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ธงชัย ช่ อพฤกษา
- งำนกิจกรรมนักศึกษำ
- งำนศิลปวัฒนธรรม
- งำนสวัสดิกำรและทุนกำรศึกษำ
- งำนปฐมนิเทศและปั จฉิมนิเทศ
- งำนพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิต
- งำนรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร
- รักษำกำรคณบดีลำดับที่ 3
- งำนอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำย

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
นำงสำวอมรำ ทองใส
- งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตรและคณะ
- งำนสำรวจภำวะกำรมีงำนทำ
- งำนสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
- งำนสร้ ำงศักยภำพและเตรี ยมควำมพร้ อม
เพื่อกำรแข่งขันแก่ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบนั
- งำนเลขำนุกำรประชุมคณะ/
คณะกรรมกำรประจำคณะครุศำสตร์ และ
ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
- รักษำกำรคณบดีลำดับที่ 5
- งำนอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุ ศำสตร์

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

อาจารย์ อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏกำแพงเพชร

ดร.ประจบ ขวัญมั่น
รองผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏกำแพงเพชร

ด้ านวิชาการ
- กำรพัฒนำหรื อกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรให้ ควำมเห็นกำรพัฒนำ
สำระหลักสูตรท้ องถิ่น
- กำรวำงแผนงำนด้ ำนวิชำกำร
- กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู้
- กำรวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรี ยน
- กำรวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ
- กำรพัฒนำและส่งเสริ มให้ มีแหล่ง
เรี ยนรู้
- กำรนิเทศกำรศึกษำ
- กำรแนะแนว
- กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ฯลฯ

ด้ านงบประมาณ
- กำรอนุมตั กิ ำรใช้ จ่ำย
งบประมำณที่ได้ รับกำรจัดสรร
- กำรขอโอนและกำรขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ
- กำรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
- กำรตรวจสอบติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
- กำรตรวจสอบติดตำมและ
รำยงำนกำรใช้ ผลผลิตจำก
งบประมำณ
- กำรระดมทรัพยำกรและกำร
ลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
- กำรปฏิบตั งิ ำนอื่นใดตำมที่
ได้ รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อกำรศึกษำ
- กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ
- กำรวำงแผนพัสดุ
- กำรพัฒนำระบบข้ อมูลและ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและ
จัดหำพัสดุ
- กำรจัดหำพัสดุ

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏกำแพงเพชร

ด้ านการบริหารงานทั่วไป

ด้ านการบริหารงาน
- กำรวำงแผนอัตรำกำลัง

- กำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำย

- กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ ำรำชกำรครู

ข้ อมูลสำรสนเทศ

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

- กำรประสำนงำนและพัฒนำ

- กำรสรรหำและบรรจุแต่งตัง้

เครื อข่ำยกำรศึกษำ

- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขัน้

- กำรวำงแผนกำรบริ หำรงำน

เงินเดือน

กำรศึกษำ

- กำรลำทุกประเภท

- งำนวิจยั เพื่อพัฒนำนโยบำยและ

- กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน

แผน

- กำรดำเนินกำรทำงวินยั และกำร

- กำรจัดระบบกำรบริ หำรและพัฒนำ

ลงโทษ

องค์กร

- กำรสัง่ พักรำชกำรและกำรสัง่ ให้ ออก

- กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

จำกรำชกำรไว้ ก่อน

- งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

- กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินยั

- ดำเนินงำนธุรกำร

และกำรลงโทษ

- กำรดูแลอำคำรสถำนที่และ

- กำรอุทธรณ์และกำรร้ องทุกข์

สภำพแวดล้ อม

- กำรส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ

- กำรจัดทำสำมะโนผู้เรี ยน

- กำรส่งเสริ มมำตรฐำนวิชำชีพและ

- กำรรับนักเรี ยน

ชำชีพ
คณะกรรมการทีจรรยำบรรณวิ
่ ปรึกษา
- กำรริ เริ่ มส่งเสริ มกำรขอรับ
ใบอนุญำตยน
ผู้อานวยการโรงเรี

- กำรทัศนศึกษำ
- งำนกิจกำรนักเรี ยน
- กำรประชมสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ประธำนที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
กรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำดี ปณะรำช
กรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย ช่อพฤกษำ
กรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

โครงสร้ างบุคลากร
โรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรและศูนย์ เด็กปฐมวัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สวุ ิทย์ วงษ์ บญ
ุ มำก
ตำแหน่ง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

อำจำรย์อรวรรณ สุม่ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร

ดร.ประจบ ขวัญมัน่
รองผู้อำนวยกำร

รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุณี บุญ
พิทกั ษ์

อำจำรย์ชลธิชำ สว่ำงไตรภพ

ดร. วรพรรณ ขำวประทุม

อำจำรย์ปำริ ชำต เตชะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร

อำจำรย์จฑุ ำทิตย์ โอบอ้ อม

อำจำรย์อรทัย บุญเที่ยง

ประจำงำน

ประจำงำน

ประจำงำน

ระดับสำยชันบริ
้ บำล

นำงสำวอริ สรำ เทพำชมพู
นำงสำวภัสสร ศิศำริ กรณ์
นำงสำวศิริพร วงษ์ ศรี
นำงน ้ำทิพย์
ทวีทรัพย์
นำงสำวเกศริ นทร์ แก่งศิริ
นำงสำววิไลลักษณ์ มำตำ

ระดับสำยชันอนุ
้ บำล

นำงสำวสุจินต์ สงเชื ้อ
นำงสำววำสนำ สุระพำ
นำงสำวเพ็ญนภำ บูลย์ประมุข
นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์ ออ่ น
นำงสำวกรรณิกำ จันสำยทอง
นำงสำวยุพำ ไพโรจน์

บุคลำกรของโรงเรี ยน

นำงสำวบุญช่วย จันทร์ ฉำย
นำงสำวภิญญำดำพัชญ์ อ่อน
ยิ ้ม
นำงพัทธนันท์ ปรัชธันยพร
นำงมะลิ
กุลฉิม
นำงน ้ำทิพย์
ใจแสน
นำยแทน
คำประพันธ์

ภาระหน้ าที่ของหน่ วยงาน
โรงเรี ย นอนุ บ ำลรำชภั ฏ ก ำแพงเพชรได้ จั ด กำรอบรมเลี ย้ งดู โดยตรงส่ ง เสริ ม
กระบวนกำรกำรเรี ยนรู้ และพัฒ นำกำรที่ยึดหลักกำรเลี ้ยงดู มุ่งเน้ นเด็กเป็ นสำคัญ โดยคำนึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล พัฒนำเด็กโดยองค์รวมผ่ำนกำรเล่น และกิจกรรมที่เหมำะตำมวัย
โดยจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู้ให้ สำมำรถดำรงชีวิตประจำวันได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพและมีควำมสุข ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนได้ สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมและสร้ ำงควำมตระหนักใน
ควำมเป็ นไทย และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ กับหน่วยงำนบุคคลภำยนอกและนักศึกษำได้ เข้ ำเรี ยนรู้
ค้ นคว้ ำ ศึกษำ รู ปแบบกำรจัดกิจกรรมเสริ มประสบกำรณ์ ในด้ ำนต่ำงๆ เพื่อเป็ นแนวทำงกำร

จัดเตรี ยมควำมพร้ อมเด็กปฐมวัย เป็ นสถำนที่บริ กำรรับเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัยให้ บุคคลในสังกัด
มหำวิทยำลัยรำชกำแพงเพชรและบุคลำกรในชุมชนและท้ องถิ่น
บทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของตาแหน่ ง
ครูจะต้ องมีหน้ ำที่พฒ
ั นำให้ ครบทุกด้ ำนทังด้
้ ำนพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
โดยสำมำรถนำหลักกำรทำงจิตวิทยำมำใช้ ให้ เหมำะสมกับผู้เรี ยนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย
1. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนประสบควำมสำเร็จในกำรเรี ยน
2. จัดกิจกรรมที่สร้ ำงเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีบรรยำกำศของกำรร่วมมือกัน
3. คณะสอนเนื ้อหำมีกำรสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม
4. สำมำรถให้ กำรเสริมแรงเพื่อสร้ ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมของผู้เรี ยน
5. ปลูกฝั งในเรื่ องของพฤติกรรมมีควำมเหมำะสมของผู้เรี ยน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนตำมหลักสูตร มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. จัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยปี
2. จัดทำกำหนดกำรสอนรำยปี
3. จัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยสัปดำห์ตำมหน่วยกำรเรี ยนรู้
4. จัดทำสื่อและอุปกรณ์กำรเรี ยนรู้ตำมหน่วยกำรเรี ยนรู้นนๆ
ั้
5. ดำเนินกำรกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่กำหนดไว้
6. สรุ ปผลกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนและจัดทำแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำจำกกำรจัด
กิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนตำมหน่วยกำรเรี ยนรู้นนๆ
ั้
7. จัดทำบันทึกกำรประเมินพัฒนำกำรตำมหลักสูตรของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
8. สรุปกำรประเมินพัฒนำกำรของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล

แผนภูมิการปฏิบัตงิ าน (Flowchart)
ชื่อแผนก/กลุ่มงาน โรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏกำแพงเพชร
สังกัด คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มาตรฐานวิธีการปฏิบัตงิ าน (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
ชื่อ งำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
หน่ วยงานที่จัดทา คณะครุศำสตร์
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน
วันจัดทา 1 พฤษภำคม 2560 SOP. No. edu01
มีผลบังคับใช้ เมื่อ......../.........../..........ปรับปรุงครั ง้ ที่...............กาหนดการปรับปรุง............/.............../..............หน้ าที่.................จาก...........................
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรฯ

หัวหน้ างาน

ปฏิบัตงิ าน

เริ่ ม

จัดทำแผนกำรสอน

นำเสนอแผนกำรสอน

ต่อผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน เพื่อ พิจำรณำควำมถูกต้ องและ
1.จัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยปี
เหมำะสมของแผนกำรสอนและนำมำใช้ ในกำรสอน
2.จัดทำกำหนดกำรสอนรำยปี
3.จัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนรำยสัปดำห์ตำมหน่วย
กำรเรี ยนรู้
4.จัดทำสือ่ และอุปกรณ์กำรเรี ยนรู้ตำมหน่วยกำรเรี ยนรู้นนๆ
ั้
5.ดำเนิ นกำรกำรจัด กำรเรี ย นกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่
กำหนดไว้
6.สรุ ป ผลกำรจัดกำรเรี ย นกำรสอนและจัด ท ำแนวทำงกำร

นำแผนกำรสอนไปจัดกิจกรรม กำรเรี ยนกำรสอน

แก้ ไขปั ญหำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนตำมหน่วย
กำรเรี ยนรู้
7.จัด ท ำบัน ทึ ก กำรประเมิ น พัฒ นำกำรตำมหลัก สูต รของ
นักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
8.สรุปกำรประเมินพัฒนำกำรของนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล

ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน (อธิบายโดยละเอียด)

ขัน้ ตอนการปฏิบัติ

จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
และจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบโครงกำร

มีส่วนร่วมในกำรจัดโครงกำรวันสำคัญ
ต่ำงๆในโรงเรี ยน

((Projed Approach)

จัดทำแผนกำรสอนและวำง
แผนกำรปฏิบตั ิบตั งิ ำน

ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

ปฏิบตั งิ ำน

- จัด ท ำแผนกำรจัด กำรเรี ย นกำรสอนรำยสัป ดำห์ ต ำม
หน่วยกำรเรี ยนรู้
- จัดทำสื่อและอุปกรณ์กำรเรี ยนรู้ตำมหน่วยกำรเรี ยนรู้
- วำงแผนกำรจัดกิจ กรรมโครงกำรกำรวันสำคัญ ต่ำงใน
โรงเรี ยน
• พิจำรณำควำมถูกต้ องและเหมำะสมของแผนกำร
สอนและนำมำใช้ ในกำรสอน

• นำแผนกำรสอนไปจัดกิจกรรม กำรเรี ยนกำรสอน

บรรณานุกรม/หรื อเอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษำธิกำร,กรมวิชำกำร. (2545). หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช
2546
คู่มือโรงเรี ยนอนุบำลรำชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี กำรศึกษำ 2560

ภาคผนวก

ตัวอย่ าง
บันทึกการจัดป้ ายนิเทศ

จัดทาโดย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน
ครูประจาชั้นอนุบาล 2

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประเภทของป้ายนิเทศ ป้ ายนิเทศวันแม่

จุดประสงค์ของการจัดป้ ายนิเทศ
1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายในงานวันแม่แห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริ มทางด้านอารมณ์และจิตใจให้กบั ผูพ้ บเห็น
3. เพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก

ประเภทของป้ายนิเทศ ป้ ายนิเทศวันลอยกระทง

จุดประสงค์ของการจัดป้ ายนิเทศ
1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายในงานวันลอยกระทงให้สวยงาม
2. เพื่อส่งเสริ มทางด้านอารมณ์และจิตใจให้กบั ผูพ้ บเห็นภายในงานวันลอยกระทง
3. เพื่อแสดงถึงการสื บสานประเพณี ในวันลอยกระทง
4. ให้เด็กได้เรี ยนรู้ในประเพณี วนั ลอยกระทง

ตัวอย่ าง
บันทึกการผลิตสื่อการสอน
จัดทาโดย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน
ครูประจาชั้นอนุบาล 2

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สื่ อการเรียนการสอนทีผ่ ลิต
ประเภทของสื่ อ ผีเสื้ อ
กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยแมลงและแมง

จุดประสงค์ ของการใช้ สื่อชุดนีป้ ระกอบการสอน
1. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจส่ วนประกอบของผีเสื้ อ
2. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจในการทากิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการประดิษฐ์ผเี สื้ อ
4. ส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านการคิดแก้ไขปัญหา
5. ส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก
6. ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
7. ฝึ กทักษะการใช้กรรไกรและการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
วิธีการใช้

ใช้ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริ มประสบการณ์และเกมกลางแจ้ง

สื่ อการเรียนการสอนทีผ่ ลิต
ประเภทของสื่ อ ลูกแซก
กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยของเล่นแสนสนุก

จุดประสงค์ ของการใช้ สื่อชุดนีป้ ระกอบการสอน
1. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจในการทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจในการทากิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการทาลูกแซก
4. ส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านการคิดแก้ไขปัญหา
5. ส่ งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก
6. ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
วิธีการใช้ ใช้ประกอบการสอนในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
และกิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเกมกลางแจ้ง

วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง
การพัฒนาทักษะด้ านกล้ ามเนือ้ มือในการทางาน

จัดทาโดย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน
ปี การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ตัวอย่ าง
แผนการจัดประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน
หน่ วย เข้ าวัดทาบุญ
ระดับอนุบาล 2

จัดทาโดย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ อ่อน
ครูประจาชั้นอนุบาล 2
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สาระการเรี ยนรู้ ระดับชั้ นอนุบาล 1 ปี การศึกษา 2560 (อายุ 4-5 ปี )

สัปดาห์ ที่
8

วัน / เดือน ปี
3 ก.ค. – 7 ก.ค. 2560

สาระการเรียนรู้
เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก

หน่ วยการจัดประสบการณ์

หมายเหตุ
หน่วยการเรี ยนการสอนอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

หน่ วยเข้ าวัดทาบุญ
-ความหมายและความสาคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
-กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
-สิ่ งของที่นาไปทาบุญที่วดั
-การรู ้จกั ศีล 5
-การปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์
-รู ้ค่าจานวน 1-5
-นับจานวนตัวเลข 1-30
-เขียนพยัญชนะ ข ช ป และรู ้จกั พยัญชนะที่เขียนได้
-เขียนเลข 3 และทบทวนเลข 1 และ 2
-ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวา
และลากเส้นโค้งจากขวามาซ้าย

ผู้ตรวจ
………………………………………………………………………………………….
(นางสาวอรวรรณ สุ่มประดิษฐ์) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร

หน่ วย เข้ าวัดทาบุญ สัปดาห์ ที่ 8
วัน/เดือน/ปี
3 ก.ค. 60

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรเรียนรู้
ประสบการณ์ สาคัญ
-เคลือ่ นไหวร่ำงกำยอย่ำง -กำรเคลือ่ นไหวร่ำงกำย
-กำรเริ่ มต้ นและกำรหยุด
อิสระตำมสัญญำณได้
อย่ำงอิสระตำมสัญญำณ กำรกระทำโดยกำรฟั ง
-เคลือ่ นไหวประกอบ
-กำรพัฒนำกล้ ำมเนื ้อมือ
สัญญำณ
เพลงได้
และตำให้ ประสำนสัมพันธ์ -กำรเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่
-พัฒนำควำมคิด
กัน
และกำรเคลือ่ นไหว
สร้ ำงสรรค์ได้
-กำรพัฒนำควำมคิด
เคลือ่ นที่
-พัฒนำกล้ ำมเนื ้อมือและ สร้ ำงสรรค์
-กำรเขียนภำพและกำรเล่น
ตำให้ ประสำนสัมพันธ์กนั -กำรเล่นตำมมุมอย่ำงอิสระ สี
ได้
-กำรแสดงควำมคิดเห็น
-กำรเล่นอิสระ
-แสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื ้อหำของนิทำน -กำรฟั งเพลงและร้ องเพลง
เกี่ยวกับเนื ้อหำของเพลง -กำรรู้จกั ประวัติและ
-กำรแสดงควำมรู้สกึ ด้ วย
ได้
ควำมสำคัญของวัน
คำพูด
-รู้จกั ประวัติและ
อำสำฬหบูชำและวัน
-กำรรู้จกั สิง่ ต่ำง ๆด้ วยกำร
ควำมสำคัญของวัน
เข้ ำพรรษำ
มอง ฟั ง สัมผัส ชิมรส
อำสำฬหบูชำและวัน
-กำรรู้จกั และบอกบุคคลที่ และดมกลิน่
เข้ ำพรรษำได้
อำศัยอยูท่ ี่วดั
-กำรเชื่อมโยงภำพ
-รู้จกั และบอกบุคคลที่
-กำรเล่นเครื่ องเล่นสนำม
ภำพถ่ำย หรื อสถำนทีจ่ ริ ง
อำศัยอยูท่ ี่วดั ได้
-กำรเล่นเกมการศึกษา “เกม -กำรเล่นนอกห้ องเรี ยน

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1)กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระตามสัญญาณจังหวะ
-เคลื่อนไหวประกอบเพลง ทาท่าทางประกอบเพลง “วัน
เข้าพรรษา”
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
-ปั้ นดินน้ ามัน (มีสลับกันไปในแต่ละวัน)
-วาดภาพระบายสี เทียน(มีสลับกันไปในแต่ละวัน)
-วาดภาพระบายสี น้ า(มีสลับกันไปในแต่ละวัน)
-ปะติดกระดาษสี รูปเทียนจานาพรรษา
3)กิจกรรมเสรี
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
4)กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
-ร้องเพลง “วันเข้าพรรษา” พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับ
เนื้อหาของเพลง
-นารู ปภาพความหมายและความสาคัญของวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามาให้เด็กสังเกต พร้อม
ทั้งอธิบายความหมายและความสาคัญของวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาให้เด็กฟัง โดยใช้คาถาม
ดังนี้

-เครื่ องเคาะจังหวะ
-เพลงที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว
-กระดาษ A4
-สี เทียน
-สี น้ า
-ดินน้ ามัน
-ภาพเทียนจานา
พรรษาที่ใช้ในการ
ปะติดการะดาษสี
-กาว
-กรรไกร
-ของเล่นตามมุม
-เพลง “วัน
เข้าพรรษา”
-รู ปภาพความหมาย
และความสาคัญ
ของวัน
อาสาฬหบูชาและ

สังเกต
-กำรฟั งและ
เคลือ่ นไหวตำม
สัญญำณอย่ำงอิสระ
-กำรเข้ ำร่วมกิจกรรม
-กำรใช้ กล้ ำมเนื ้อมือ
และตำให้ สมั พันธ์กนั
-กำรใช้ ควำมคิด
สร้ ำงสรรค์
-กำรใช้ ภำษำในกำร
สือ่ สำร
-กำรเล่นร่วมกับผู้อื่น
-กำรสนทนำและตอบ
คำถำม
-กำรใช้ กล้ ำมเนื ้อ
ใหญ่
-กำรนับและกำรรู้จกั
ตัวเลข1-5

-พัฒนำกล้ ำมเนื ้อใหญ่ได้ จับคู่ภาพกับตัวเลข 1-5”
-กำรจับคูแ่ ละจับกลุม่
-นับจำนวนและรู้คำ่ 1-5 -แบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยน -กำรนับจำนวน
เขียนเลข 1”
ได้
-แบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยน
กากบาท X ทับพยัญชนะ
จากภาพข้างหน้า”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยน
ลากเส้นโค้งจากซ้ายไป
ขวา”

*ความหมายและความสาคัญของวันอาสาฬหบูชา
หมายถึงอะไร
*ความหมายและความสาคัญของวันเข้าพรรษาหมายถึง
อะไร
-นาแผ่นชาร์ตวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามาให้
เด็กสังเกต จากนั้นให้เด็กออกมาหยิบรู ปภาพที่มี
ความหมายและความสาคัญตรงกับวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา ติดลงไป (จาแนกความหมายและ
ความสาคัญตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
ในแผ่นชาร์ต
-นับจานวนรู ปภาพและให้เด็กออกมาติดบัตรตัวเลขให้
ตรงกับจานวนรู ปภาพ
-ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญตรงกับ
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งร้องเพลง
“วันเข้าพรรษา”และทาท่าทางประกอบเพลง
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
-เล่นเครื่ องเล่นสนาม
-แนะนาเกมการศึกษา “เกมจับคู่ภาพกับตัวเลข 1-5” และ
เกมเก่า ที่เคยเล่นมาแล้ว
6)กิจกรรมเกมการศึกษา
-แนะนาแบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนเขียนเลข 1”แบบฝึ ก
ทักษะ “ให้นกั เรี ยนกากบาท X ทับพยัญชนะจากภาพ
ข้างหน้า”และแบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนลากเส้นโค้ง

-กำรเก็บของเข้ ำที่
วันเข้าพรรษา
-แผ่นชาร์ตวัน
อาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา
-รู ปภาพความหมาย
และความสาคัญ
ของวัน
อาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษาที่ใช้
ประกอบกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์
-บัตรตัวเลข 1-5
-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา “เกม
จับคู่ภาพกับตัวเลข
1-5”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนเขียนเลข 1”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนกากบาท X
ทับพยัญชนะจาก
ภาพข้างหน้า”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้

จากซ้ายไปขวา”
-ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและเตรี ยมตัวกลับบ้าน

นักเรี ยนลากเส้น
โค้งจากซ้ายไปขวา”

หน่ วย เข้ าวัดทาบุญ สัปดาห์ ที่ 8
วัน/เดือน/ปี
4 ก.ค.60

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรเรียนรู้
ประสบการณ์ สาคัญ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง -ก ำ ร เค ลื่ อ น ไห ว ต ำ ม -การเคลื่ อ นไหวอยู่ กั บ ที่
อิสระตามสัญญาณได้
ข้ อตกลง
แ ล ะ ก า ร เค ลื่ อ น ไ ห ว
-เคลื่อนไหวประกอบคา -กำรพัฒนำกล้ ำมเนื ้อมือ
เคลื่อนที่
บรรยายได้
และตำให้ ประสำนสัมพันธ์ -การเขียนภาพและการเล่น
-พัฒนากล้ามเนื้อมือตาให้ กัน
สี
ประสานสัมพันธ์กนั ได้ -กำรพัฒนำควำมคิด
-การประดิษฐ์ของเล่น ของ
-พัฒนาความคิด
ใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
สร้ ำงสรรค์จินตนำกำร
สร้างสรรค์จิตนาการได้ -กำรรู ้จกั และบอกกิจกรรม -การเล่นอิสระ
-รู ้จกั และบอกกิจกรรมใน ในวันอาสาฬหบูชาและวัน -การร้องเพลง
วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา
-การรู ้ จัก สิ่ ง ต่ างๆด้ว ยการ
เข้าพรรษาได้
มอง ฟั ง สัมผัส ชิ มรส และ
-กำรรู้จกั สังเกตสิง่ ต่ำงๆ
-รู ้ค่าตัวเลข 1-5 ได้
ดมกลิ่น
และตัดสินใจด้ วยตนเอง
-เก็บของเข้าที่ได้อย่าง
-กำรเปรี ยบเทียบสิง่ ต่ำงๆ -การแสดงความรู ้ สึ ก ด้ ว ย
เรี ยบร้อย
-กำรระมัดระวังในกำรเล่น คาพูด
-พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก -กำรเล่นโดยครูกำหนด
-การระบุตาแหน่ง ทิศทาง
ใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว -กำรเล่นเครื่ องเล่นสนำม
-การสังเกต
-สังเกตความเหมือน-การจัดกลุ่ม การจาแนก
-กำรทำแบบฝึ กทักษะ “ให้
ความต่างกันได้
-การแก้ปัญหาในการเล่น
นักเรี ยนเขียนเลข 2”
-เขียนเลข 2ได้
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1)กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย เช่น วันนี้เป็ นวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ครู พาเด็กๆไปทาบุญที่วดั หยิบ
ปิ่ นโตคนละ 1 เถาแต่ปิ่นโตหนักมาก เมื่อเดินมาถึงวัด
เด็กๆถอดรองเท้า 2 ข้าง เดินเข้าไปในศาลาก้มกราบพระ
3 ครั้ง เปิ ดปิ่ นโตนาข้าวสวยไปตักใส่ในบาตร 4 บาตร
เดินกลับมาเทอาหารใส่จาน หยิบผลไม้ใส่จาน ยกไป
ถวายพระ เปิ ดฝาน้ า เทน้ าใส่ในเหยือก 4 เหยือก หยิบ
ดอกไม้ 3ดอก ธูป 3 ดอก เทียน 1 แท่ง สวดมนต์และก้ม
ลงกราบ 3 ครั้ง นัง่ ฟังพระให้สวดมนต์ให้พรและกลับ
เดินบ้านด้วยความสุขใจ เป็ นต้น
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
-วาดรู ปด้วยเทียนไขและระบายด้วยสี น้ า
3)กิจกรรมเสรี
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
4)กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
-ท่องคาคล้องจอง “วันอาสาฬหบูชา” พร้อมทั้งสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อหาของคาคล้องจอง

-เครื่ องเคาะจังหวะ
-คาบรรยายที่ใช้ใน
การเคลื่อนไหว
-กระดาษ A4
-สี น้ า
-เทียนไขที่ใช้ใน
การทากิจกรรม
สร้างสรรค์
-ของเล่นตามมุม
-คาคล้องจอง “วัน
อาสาฬหบูชา”
-รู ปภาพกิจกรรมใน
วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
-แผ่นชาร์ตกิจกรรม
ในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
-ปากกา
-บัตรตัวเลข 1-5

สังเกต
-การเคลื่อนไหว
ร่ างกาย
-การปฏิบตั ิตาม
สัญญาณ
-การเข้าร่ วมกิจกรรม
-การพัฒนากล้ามเนื้อ
มือตา
-การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร
-การสนทนา ซักถาม
-การเข้ารวมกิจกรรม
-การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา
-การพัฒนากล้ามเนื้อ
เล็กใหญ่
-การเก็บของเข้าที่

-ฝึ กลากและเขียนเส้นลีลา -การแบบฝึ กทักษะ “ให้
มือได้
นักเรี ยนกากบาท X ทับภาพ
จานวนรู ปภาพให้ตรงกัน
กับตัวเลขข้างหน้า”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยน
ลากเส้นโค้งจากขวาไป
ซ้าย”

-นารู ปภาพกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มาให้เด็กสังเกต โดยใช้คาถามดังนี้
*รู ปภาพที่ครู นามาคืออะไร
*ภาพใดบ้างที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา
*ภาพใดบ้างที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันเข้าพรรษา
-นาแผ่นชาร์ตกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษามาให้เด็กสังเกต จากนั้นให้เด็กออกมาใช้
ปากกาโยงเส้นคาว่า “วันอาสาฬหบูชา” “วันเข้าพรรษา”
ไปหาภาพที่มีความสัมพันธ์กนั (กิจกรรมในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
-นับจานวนรู ปภาพของกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา พร้อมทั้งให้เด็กนาบัตรตัวเลขมาติดให้
ตรงกันกับจานวนภาพ
-ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
-แนะนาเกมกลางแจ้ง “เกมวิง่ เปี้ ยวคล้องยางวงด้วยเทียน
ไข” พร้อมทั้งสาธิตและให้เด็กเล่นเกมกลางแจ้ง
-เล่นเครื่ องเล่นสนาม
6)กิจกรรมเกมการศึกษา
-แนะนาเกมการศึกษา “เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ”
และเกมเก่า ที่เคยเล่นมาแล้ว
-แนะนาแบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนเขียนเลข 2”แบบฝึ ก

-นกหวีด
-เทียนไขที่ใช้ใน
การเล่นเกม
กลางแจ้ง
-ยางวง
-กรวยจราจร
-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา “เกม
สังเกตรายละเอียด
ของภาพ”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนเขียนเลข 2”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนกากบาท X
ทับภาพจานวน
รู ปภาพให้ตรงกัน
กับตัวเลขข้างหน้า”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนลากเส้น
โค้งจากขวาไปซ้าย”

ทักษะ “ให้นกั เรี ยนกากบาท X ทับภาพจานวนรู ปภาพให้
ตรงกันกับตัวเลขข้างหน้า”และแบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนลากเส้นโค้งจากขวาไปซ้าย”
-ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและเตรี ยมตัวกลับบ้าน
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วัน/เดือน/ปี
5 ก.ค.60

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรเรียนรู้
ประสบการณ์ สาคัญ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง -กำรเคลื่ อ นไหวประกอบ -การเคลื่อนอยูก่ บั ที่และการ
อิสระตามสัญญาณได้
อุปกรณ์
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-เคลื่อนไหวตามข้อตกลง -กำรพัฒนำกล้ ำมเนื ้อมือ
-การเขียนภาพและการเล่น
ได้
และตำให้ ประสำนสัมพันธ์ สี
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและ กัน
-การร้องเพลง
ตาให้ประสานสัมพันธ์กนั -กำรพัฒนำควำมคิด
-การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย
ได้
หรื อสถานที่จริ ง
สร้ ำงสรรค์จินตนำกำร
-พัฒนาความคิด
-การแสดงความรู ้สึกด้วย
-กำรท่องคำคล้ อง
สร้างสรรค์ได้
- กำรบอกสิ่ งที่นาไปทาบุญ คาพูด
-รู ้จกั คิดและแก้ปัญหาได้ ที่วดั
-การรู ้จกั สิ่ งต่างด้วยการ
-กล้าแสดงออกในสิ่ งที่
มอง ฟัง สัมผัส ชิมรสและ
-การบอกสี และรู ปร่ าง
ถูกต้องได้
ดมกลิ่น
ลักษณะของสิ่ งที่นาไป
-บอกสิ่ งที่นาไปทาบุญที่ ทาบุญที่วดั
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
วัดได้
-การแก้ปัญหาในการเล่น
-กำรบอกอุปกรณ์และ
-บอกสี และรู ปร่ าง
-การสังเกต
ขั้นตอนการทดลองเทียนไข
ลักษณะของสิ่ งที่นาไป
-การจับคู่ การจาแนก และ
ดูดน้ าและเทียนไขพ่นไฟ
ทาบุญที่วดั ได้
การจัดกลุ่ม
-กำรระมัดระวังในกำรเล่น
-บอกอุปกรณ์และขั้นตอน
-การเรี ยงลาดับสิ่ งต่างๆ
-กำรเล่นเครื่ องเล่นสนำม
การทดลองเทียนไขดูดน้ า

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1)กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวตามข้อตกลง เช่น (ถ้าชูภาพดอกบัวทา
ท่าทางกราบพระ 3 ครั้ง ถ้าชูภาพปิ่ นโตทาท่าทางตักข้าว
ใส่ในบาตรพระ 5 ครั้ง)
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
-ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสี
3)กิจกรรมเสรี
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
4)กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
-คาคล้องจอง “เข้าพรรษา” พร้อมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของคาคล้องจอง
-สนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับสิ่ งของที่นาไปทาบุญที่วดั
โดยให้เด็กตอบมาอย่างน้อยคนละ 3 ชนิด
-นารู ปภาพสิ่ งของที่นาไปทาบุญที่วดั มาให้เด็กสังเกต
โดยคาถามดังนี้
*รู ปภาพที่ครู นามาคืออะไร มีรูปร่ างลักษณะอย่างไรบ้าง
*รู ปภาพนี้มีวธิ ีการใช้ประโยชน์อย่างไรต่อพระสงฆ์
-นาแผ่นชาร์ตสิ่ งของที่นาไปทาบุญที่วดั มาให้เด็กสังเกต

-เครื่ องเคาะจังหวะ
-รู ปภาพดอกบัวและ
ปิ่ นโตที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว
-กระดาษสี สาหรับ
ทากลีบดอกไม้และ
กระดาษสี เขียว
สาหรับทาใบ
-กระดาษสี ขาว
สาหรับทากลีบเลี้ยง
และเกสร
-กาว
-ไม้ตะเกียบสาหรับ
ทาก้านดอก
-กรรไกร
-ของเล่นตามมุม
-คาคล้องจอง
“เข้าพรรษา”
-รู ปภาพสิ่ งของที่

สังเกต
-การฟังและ
เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณอย่างอิสระ
-การเข้าร่ วมกิจกรรม
-การใช้กล้ามเนื้อมือ
และตาให้สมั พันธ์กนั
-การใช้ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร
-การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนาและตอบ
คาถาม
-การแก้ปัญหาในการ
เล่น
-การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
-การเก็บของเข้าที่

และเทียนไขพ่นไฟได้
-พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ได้
-สังเกตความเหมือนและ
ความต่างกันได้
-สังเกตและลากเส้นตามที่
กาหนดให้ได้

-กำรเกมการศึกษา “เกม
จับคู่ภาพเหมือน”
-กำรทำแบบฝึ กทักษะ “.ให้
นักเรี ยนเขียนเลข 3 ” แบบ
ฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนเขียน
พยัญชนะ ข.”และแบบฝึ ก
ทักษะ “ให้นกั เรี ยนโยงเส้น
ภาพที่สมั พันธ์กนั กับคา
ข้างหน้า”

จากนั้นให้เด็กออกมาโยงภาพกับคา “สิ่ งที่นาไปทาบุญที่
วัด”
-ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับสิ่ งของที่นาไปทาบุญที่วดั
*จากนั้นครู และเด็กร่ วมกันทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
(เทียนไขดูดน้ า)และ(เทียนไขพ่นไฟ) พร้อมทั้งแนะนา
อุปกรณ์และขั้นตอนการทดลอง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการ
ทดลอง และให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเอง
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
-แนะนาเกมกลางแจ้ง “เกมไปทาบุญกันเถอะ”พร้อมทั้ง
สาธิตและให้เด็กเล่นเกมกลางแจ้ง
-เล่นเครื่ องเล่นสนาม
6)กิจกรรมเกมการศึกษา
-แนะนาเกมการศึกษา “เกมจับคู่ภาพเหมือน” และเกมเก่า
ที่เคยเล่นมาแล้ว
-แนะนาแบบฝึ กทักษะ “.ให้นกั เรี ยนเขียนเลข 3 ” แบบ
ฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนเขียนพยัญชนะ ข.”และแบบฝึ ก
ทักษะ “ให้นกั เรี ยนโยงเส้นภาพที่สมั พันธ์กนั กับคา
ข้างหน้า”
-ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและเตรี ยมตัวกลับบ้าน

นาไปทาบุญที่วดั
เช่น ดอกไม้ ธูป
เทียน อาหาร ข้าว
สวย ผลไม้ ขนม
หวาน เป็ นต้น
-แผ่นชาร์ตสิ่ งของที่
นาไปทาบุญที่วดั
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดลองวิทยาศาสตร์
(เทียนไขดูดน้ าและ
เทียนไขพ่นไฟ)
เช่น เทียนไข
น้ าเปล่าผสมมี จาน
แก้ว ไฟแก๊ส เป็ น
ต้น
-กรวยจราจร
-นกหวีด
-ปิ่ นโตสาหรับใช้
เล่นเกมกลางแจ้ง
-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา “เกม
จับคู่ภาพเหมือน”
-แบบฝึ กทักษะ “.

ให้นกั เรี ยนเขียนเลข
3”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนเขียน
พยัญชนะ ข.”
-แบบฝึ กทักษะ “ให้
นักเรี ยนโยงเส้น
ภาพที่สมั พันธ์กนั
กับคาข้างหน้า”

หน่ วย เข้ าวัดทาบุญ สัปดาห์ ที่ 8
วัน/เดือน/ปี
6ก.ค.60

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรเรียนรู้
ประสบการณ์ สาคัญ
- กำรเคลือ่ นไหวประกอบ -การเคลื่อนอยูก่ บั ที่และ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่าง
อิสระตามสัญญาณได้
คำบรรยำย
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
-เคลื่อนไหวตามคาสัง่ ได้
- กำรพัฒนำกล้ ำมเนื ้อมือ -การเขียนภาพและการ
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตา และตำให้ ประสำน
เล่นสี
ให้ประสานสัมพันธ์กนั ได้ สัมพันธ์กนั
-การท่องคาคล้องจอง
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ - กำรพัฒนำควำมคิด
-การเชื่อมโยงภาพ
ได้
ภาพถ่าย หรื อสถานที่
สร้ ำงสรรค์
-รู ้จกั คิดและแก้ปัญหาได้
จริ ง
- กำรเล่นตำมมุมอย่ำง
-กล้าแสดงออกในสิ่ งที่
-การแสดงความรู ้สึก
อิสระ
ถูกต้องได้
ด้วยคาพูด
- กำรท่องคำคล้ องจอง
-รู ้จกั และเข้าใจในศีล 5 ข้อ -กำรรู ้จกั และเข้าใจในศีล -การรู ้จกั สิ่ งต่างด้วยการ
ได้
มอง ฟัง สัมผัส ชิมรส
5 ข้อ
-รู ้ค่า 1-5 ได้
และดมกลิ่น
-กำรบอกควำมเหมือน
-พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ได้
-การเล่นเครื่ องเล่น
และควำมต่ำงกัน
-สังเกตสิ่ งที่เหมือนกันและ
สนาม
-กำรเล่นเครื่ องเล่นสนำม
ต่างกันได้
-การแก้ปัญหาในการ
-กำรเล่นเกมกำรศึกษำ
-สังเกตและลากเส้นตามที่
เล่น
“เกมจับคู่ภาพกับเงา”
กาหนดให้ได้
-การสังเกต
-กำรทำแบบฝึ กทักษะ
-ลากเส้นลีลามือได้
-การจับคู่ การจาแนก

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1)กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวตามคาสัง่ (เช่น ทาท่าทางปล่อยปลาลงแม่น้ า 5
ถุง ทาท่าทางตารวจวิง่ ไล่จบั ขโมยรอบห้อง 1 รอบ ทาท่าทาง
กราบพระ 3 ครั้ง เป็ นต้น)
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
-ระบายสี ดอกบัวกระดาษจากสี น้ า
3)กิจกรรมเสรี
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
4)กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
-ท่องคาคล้องจอง “ศีล 5”พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของคาคล้องจอง
-นารู ปภาพศีล 5 มาให้เด็กสังเกต โดยใช้คาถามดังนี้
*ภาพที่ครู นามาคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร
*เด็กๆไม่อยากทาผิดศีลข้อใด เพราะเหตุใด
-นาแผ่นชาร์ตศีล 5 มาให้เด็กสังเกต จากนั้นให้เด็กออกมา
ติดบัตรตัวเลขให้ตรงกับประโยคคาของศีลข้อต่างๆและให้
เด็กหยิบรู ปภาพที่ตรงกันกับข้อตัวเลขและประโยคคาของศีล
ข้อนั้นๆ

-เครื่ องเคาะ
จังหวะ
-คาสัง่ ที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว
-กระดาษA4ที่พบั
ดอกบัวกระดาษ
-กาว
-สี น้ า
-กรรไกร
-ไม้ตะเกียบ
สาหรับทาก้าน
ดอกบัว
-ของเล่นตามมุม
-คาคล้องจอง “ศีล
5”
-รู ปภาพศีล 5
-บัตรตัวเลข 1-5
-ประโยคคาศีล 5
ข้อ

สังเกต
-การฟังและเคลื่อนไหว
ตามสัญญาณอย่างอิสระ
-การเข้าร่ วมกิจกรรม
-การใช้กล้ามเนื้อมือ
และตาให้สมั พันธ์กนั
-การใช้ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร
-การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนาและตอบ
คาถาม
-การแก้ปัญหาในการ
เล่น
-การนับและการรู ้จกั
ตัวเลข1-5
-การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
-การเก็บของเข้าที่

“ให้นกั เรี ยนเขียน
พยัญชนะ ช.”
-” แบบฝึ กทักษะ“ให้
นักเรี ยนเขียนพยัญชนะ
ป.”
-แบบฝึ กทักษะ“ให้
นักเรี ยนกากบาท X ทับ
ตัวเลขที่มีจานวนเท่ากัน
กับภาพข้างหน้า”

และการจัดกลุ่ม

-ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับศีล 5 ข้อ และช่วยกันท่องศีล 5 ข้อใน
แผ่นชาร์ต
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
-ให้เด็กเล่นเครื่ องเล่นสนาม
6)กิจกรรมเกมการศึกษา
-แนะนาเกมการศึกษา “เกมจับคู่ภาพกับเงา” และเกมเก่า ที่
เคยเล่นมาแล้ว
-แนะนาแบบฝึ กทักษะ “ให้นกั เรี ยนเขียนพยัญชนะ ช.” แบบ
ฝึ กทักษะ“ให้นกั เรี ยนเขียนพยัญชนะ ป.”และแบบฝึ กทักษะ
“ให้นกั เรี ยนกากบาท X ทับตัวเลขที่มีจานวนเท่ากันกับภาพ
ข้างหน้า”
-ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและเตรี ยมตัวกลับบ้าน

-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา
“เกมจับคู่ภาพกับ
เงา”
-แบบฝึ กทักษะ
“ให้นกั เรี ยนเขียน
พยัญชนะ ช.”
-” แบบฝึ กทักษะ
“ให้นกั เรี ยนเขียน
พยัญชนะ ป.”
-แบบฝึ กทักษะ
“ให้นกั เรี ยน
กากบาท X ทับตัว
เลขที่มีจานวน
เท่ากันกับภาพ
ข้างหน้า”

หน่ วย เข้ าวัดทาบุญ สัปดาห์ ที่ 8
วัน/เดือน/ปี
7 ก.ค.60

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรเรียนรู้
ประสบการณ์ สาคัญ
-กำรเคลือ่ นไหว
-เคลื่อนไหวร่ างกาย
-การเริ่ มต้นและการหยุด
อย่างอิสระตามสัญญาณ ประกอบอุปกรณ์
การกระทาโดยการฟัง
ได้
-กำรพัฒนำกล้ ำมเนื ้อ สัญญาณ
-เคลื่อนไหวประกอบ มือและตำให้ ประสำน -การเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่
อุปกรณ์ได้
และการเคลื่อนไหว
สัมพันธ์กนั
-พัฒนาความคิด
-กำรเล่นตำมมุมตำม เคลื่อนที่
สร้างสรรค์ได้
-การปั้ น และการ
มุมอย่ำงอิสระ
-พัฒนากล้ามเนื้อมือ
-กำรรู ้จกั การปฏิบตั ิ ประดิษฐ์
และตาให้ประสาน
-การเล่นอิสระ
ตนต่อพระสงฆ์
สัมพันธ์กนั ได้
-การฟังนิทาน
-การรู ้จกั วิธีการพับ
-รู ้จกั การปฏิบตั ิตนต่อ ดอกบัว
-การแสดงความรู ้สึกด้วย
พระสงฆ์ได้
คาพูด
-กำรรู้จกั คิดและ
-รู ้จกั วิธีการพับดอกบัว ตัดสินใจ
-การรู ้จกั สิ่ งต่างด้วยการ
ได้
มอง ฟัง สัมผัส ชิมรส
-กำรเล่นร่วมกันกับ
-พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
และดมกลิ่น
เพื่อน
ได้
-การลงมือปฏิบตั ิ
-กำรเล่นเครื่ องเล่น
-สังเกตและลากเส้น
-การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
สนำม
ตามที่กาหนดให้ได้
-การสังเกตสิ่ งต่างๆ
-กำรเล่นเกม

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1)กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ
-เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ (ดอกไม้ที่เด็กประดิษฐ์)เช่นจับกลุ่ม
4 คนช่วยกันสร้างเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม จับกลุ่ม 3 คนช่วยกันสร้าง
เป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยม จับกลุ่ม 5 คนช่วยกันสร้างตามจินตนาการ
เป็ นต้น
2)กิจกรรมสร้างสรรค์
-ประดิษฐ์ที่รองน้ าตาเทียนจากกระดาษแข็ง
3)กิจกรรมเสรี
-เล่นตามมุมอย่างอิสระ
4)กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
-ท่องคาคล้องจอง “น้อมใจ” พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของ
คาคล้องจอง
-สนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับบุคคลที่อาศัยอยูท่ ี่วดั (พระสงฆ์ ชี
เณร เด็กวัด) โดยใช้คาถามดังนี้
*ใครที่อาศัยอยูท่ ี่วดั บ้าง
*เราควรปฏิบตั ิตนอย่างไรต่อพระสงฆ์
-นารู ปภาพการปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ (การกราบ การไหว้ การ
ประเคนของ การรับของจากพระสงฆ์) มาให้เด็กสังเกต

-เครื่ องเคาะ
จังหวะ
-ดอกไม้ที่
ประดิษฐ์นามาใช้
ในการเคลื่อนไหว
-สี เทียน
-กาว
-กระดาษสี
-กระดาษเทา-ขาว
-กรรไกร
-ไม้ตะเกียบ
สาหรับทาด้ามจับ
-ของเล่นตามมุม
-คาคล้องจอง
“น้อมใจ”
-รู ปภาพการ
ปฏิบตั ิตนต่อ
พระสงฆ์ (การ
กราบ การไหว้

สังเกต
-การฟังและเคลื่อนไหว
ตามสัญญาณจังหวะ
อย่างอิสระ
-การเข้าร่ วมกิจกรรม
-การใช้กล้ามเนื้อมือ
และตาให้สมั พันธ์กนั
-การใช้ความคิด
สร้างสรรค์
-การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร
-การเล่นร่ วมกับผูอ้ ื่น
-การสนทนาและตอบ
คาถาม
-การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
-การแก้ปัญหาการเล่น
-การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
- การเก็บของเข้าที่

การศึกษา “เกมภาพ
ตัดต่อ”

-สาธิตวิธีการปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ให้เด็กสังเกตและให้เด็กปฏิบตั ิ
ตาม
-แจกดอกบัวให้เด็กคนละ 1 ดอก ครู สาธิตวิธีการพับและให้เด็กพับ
ไปพร้อมๆกันด้วยตนเอง จากนั้นนาดอกบัวไปถวายพระพุทธรู ปที่
ประจาอยูใ่ นโรงเรี ยน พร้อมทั้งให้เด็กทบทวนวิธีการกราบพระ
-ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์
5)กิจกรรมกลางแจ้ง
-แนะนาเกมกลางแจ้ง “เกมวิง่ เก็บดอกบัวใส่ตะกร้า”พร้อมทั้งสาธิต
และให้เด็กเล่นเกมกลางแจ้ง
-เล่นเครื่ องเล่นสนาม
*ในทุกวันศุกร์ฟังนิทาน
-แนะนาเกมการศึกษา “เกมภาพตัดต่อ” และเกมเก่า ที่เคยเล่น
มาแล้ว
-ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยและเตรี ยมตัวกลับบ้าน

การประเคนของ
การรับของจาก
พระสงฆ์)
-ดอกบัวสาหรับ
ไหว้พบั ไหว้พระ
-นกหวีด
-ตะกร้า
-กรวยจราจร
-ดอกบัวกระดาษ
สาหรับเล่นเกม
กลางแจ้ง
-เครื่ องเล่นสนาม
-เกมการศึกษา
“เกมภาพตัดต่อ”

เพลง “วันเข้ าพรรษา”

คาคล้ องจอง“วันอาสาฬหบูชา”

วันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจา (ซ้ า)

เดือนแปดขึ้น 15 ค่าจดจาวันอาสาฬหบูชา

เดือนแปด ข้างแรม 1 ค่า (ซ้ า)

พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา

พระสงฆ์ประจา อยูท่ ี่วดั ทุกคืน

เกิดพระสงฆ์ข้ ึนมาศาสนาครบองค์ 3

กาหนดสามเดือน ไม่ฝ่าไม่ฝืน(ซ้ า)

ชาวไทยทัว่ ทุกเขตคาม

จาวัดที่อื่น จะผิดศีลเอย

เข้าวัดวาอาราม ทาบุญเวียนเทียน

คาคล้ องจอง“เข้ าพรรษา”

ทาบุญ ทาบุญเวียนเทียน

เข้าพรรษา มาถึง ซึ่งวันนี้
สิ่ งไม่ดี หนีไกล อย่าไปเห็น
อบายมุข ทุกอย่าง สร้างลาเค็ญ
ทุกประเด็น เป็ นความชัว่ จงกลัวกรรม

คาคล้ องจอง“เข้ าพรรษา”
เข้าพรรษา มาถึง ซึ่งวันนี้
สิ่ งไม่ดี หนีไกล อย่าไปเห็น
อบายมุข ทุกอย่าง สร้างลาเค็ญ
ทุกประเด็น เป็ นความชัว่ จงกลัวกรรม

คาคล้ องจอง “ศีล 5”
คาคล้ องจอง “น้ อมใจ”
น้อมใจไหว้คุณพระ
สักการะพระพุทธองค์
พระธรรมและพระสงฆ์
สอนให้สร้างแต่ความดี

เข้าพรรษา พากัน หันเข้าวัด
เพื่อฝึ กหัด อบรม บ่มนิสยั
ศีลข้อหนึ่ง พึงเว้นไม่ฆ่าใคร
สองรักอะไรก็ได้ อย่าลักทรัพย์
ศีลข้อสาม กามา พามัวหมอง
อันสตรี มือสอง อย่าลักหลับ
อย่าไปจีบเมียคนอื่นเขานะครับ
จงสดับรับฟัง อย่างตั้งใจ
ศีลข้อสี่ อย่ามุสา อย่าโกหก
ขอหยิบยก มาแจ้ง แถลงไข
ศีลข้อห้า งดสุรา และเมรัย
ของมึนเมาทั้งหลายอย่าดื่มกิน

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาการด้ านร่ างกาย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาชี้แจงการบันทึกพัฒนาการ
การประเมินพฤติกรรมบันทึกพัฒนาการ

1. สังกัดพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา
ระหว่างปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
2. บันทึกพัฒนาการตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบบันทึกทุกเดือนพร้อมสรุ ปและสรุ ปแบบบันทึกภาค
เรี ยนละ 3 ครั้งโดยเขียนหมายเลข1,2หรื อ 3 ในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพที่สังเกตได้
ระดับ 3 หมายถึง ดี มีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอย่างเห็นได้ชดั เจน
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ1 หมายถึงมีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ ต่ากว่าปกติ
สรุ ปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรี ยน ในแบบบันทึกนี้ลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ตัวบ่ งชี้ 1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1. การมีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1. การเคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
2. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
3. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
สรุป
5
4
3
2
1
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า
2.การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
3.การรู ้จกั ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน
4.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
5.ความระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การทากิจกรรมและปฎิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม

1

สรุป

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

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร

วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ งเสพติด(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.การปฎิบตั ิตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
2.การบอกโทษของสิ่ งเสพติดและสิ่ งมอมเมา
3.การปฏิเสธสิ่ งเสพติดและสิ่ งมอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
ร้อยละ
สรุ ป

5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 1

ระดับคุณภาพ
5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อ
โรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด (1
คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ
ของตน (1.5 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย (1.5 คะนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที 1.1 มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (1 คะแนน)

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ด้ านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย ( 4 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้ านร่ างกาย
ประจาเดือน................................
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรี ยน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรี ยน
ทั้งหมด

ร้อยละของนักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์

5.00

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยีย่ ม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด

ลงชื่อ ....................................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................................)

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1)
เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1)
เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน(1)
เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย (5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาชี้แจง
การบันทึกพัฒนาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพัฒนาการ

1. สังกัดพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาระหว่างปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
2. บันทึกพัฒนาการตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบบันทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุ ปและสรุ ปแบบบันทึกภาค
เรี ยนละ 3 ครั้งโดยเขียนหมายเลข1,2หรื อ 3 ในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพที่สังเกตได้
ระดับ 3 หมายถึง ดี มีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอย่างเห็นได้ชดั เจน
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ1 หมายถึงมีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ ต่ากว่าปกติ

3.

สรุ ปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรี ยน ในแบบบันทึกนี้ลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กระดับ
ปฐมวัย

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่ งชี้ 2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
3. ความร่ างเริ ง สดชื่น แจ่มใส
4. การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่ งชี้ 2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
4. ความมัน่ ใจในตนเอง
5. ความกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าทา กล้าแสดงความคิดเห็น
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่ งชี้ 2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
การควบคุมอารมณ์ของเด็กตามวัย
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่ งชี้ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
กาแพงเพชร(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.ความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
2.การเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.การมีความสุขขณะทากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
ร้อยละ
สรุ ป

5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 2

ระดับคุณภาพ
5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชมศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด กาแพงเพชร(1
คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้ เหมาะสมกับวัย(1 คะนน)(1คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีความมัน่ ใจและกล้า
แสดงออก (1 คะนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้ สึ กที่ดี
ต่อตนเอง (1 คะแนน)

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ( 4 ตัวบ่งชี้/4คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ประจาเดือน................................
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา2560
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
ตัวบ่ งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรี ยน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรี ยน
ทั้งหมด

ร้อยละของนักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์

5.00

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยีย่ ม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด กาแพงเพชร

ลงชื่อ ....................................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................................)

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ(4)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง(1)
เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ(4)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ(4)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจ(4)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาการด้ านสั งคม
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาชี้แจง
การบันทึกพัฒนาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพัฒนาการ

1. สังกัดพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาระหว่างปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
2. บันทึกพัฒนาการตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบบันทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุ ปและสรุ ปแบบบันทึกภาค
เรี ยนละ 3 ครั้งโดยเขียนหมายเลข1,2หรื อ 3 ในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพที่สังเกตได้
ระดับ 3 หมายถึง ดี มีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอย่างเห็นได้ชดั เจน
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ1 หมายถึงมีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ ต่ากว่าปกติ
สรุ ปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรี ยน ในแบบบันทึกนี้ลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ...................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
5. การมีวนิ ยั ได้แก่ การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การรอคอยตามลาดับก่อนหลัง
6. ความรับผิดชอบ ได้แก่การทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
7. การเชื่อฟัง มีสมั มาคารวะ และปฏิบตั ิตามคาสอนของพ่อแม่ ผูป้ กครองและครู อาจารย์
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
6. ความซื่อสัตย์สุจริ ตได้แก่ การบอกได้วา่ สิ่ งของใดเป็ นของตนเองและสิ่ งใดเป็ นของผูอ้ ื่น และไม่พดู ปด ยอมรับ
ผิดเมื่อตนเองกระทาผิด
7. การเชื่อช่วยเหลือแบ่งปัน ได้แก่ การเอื้อเฟื้ อ แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.การเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.การปฏิบตั ิตามข้อตกลง
4. การปฏิบตั ิเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.การมีมารยาทในการพูด และการฟัง
2.การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
3.การแสดงความเคารพต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
ร้อยละ
สรุ ป

5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 3

ระดับคุณภาพ
5
5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ(1 คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้(1 คะนน)(1คะแนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
(2 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ช่วยเหลือแบ่งปั น (1 คะนน)

สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ด้ านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม( 4 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
ประจาเดือน................................
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 3เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้

5.00
เกณฑ์คะแนน
(จานวนนักเรี ยน)
5 4 3 2 1

จานวน
นักเรี ยน
ทั้งหมด

ร้อยละของนักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์

5.00

ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้

5.00

ดีเยีย่ ม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

ลงชื่อ ....................................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................................)

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม(5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(2)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม(5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม(5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
คุณภาพด้ านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม(5)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ(1)

เลขที่

การพัฒนาการด้านร่ างกาย

ชื่อ-สกุล
1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
ร้อยละ

2

3

รวม

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ
1-5

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาการด้ านสติปัญญา
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาชี้แจง
การบันทึกพัฒนาการการประเมินพฤติกรรมบันทึกพัฒนาการ

1. สังกัดพฤติกรรม และความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาระหว่างปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
2. บันทึกพัฒนาการตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบบันทึกทุกๆเดือนพร้อมสรุ ปและสรุ ปแบบบันทึกภาค
เรี ยนละ 3 ครั้งโดยเขียนหมายเลข1,2หรื อ 3 ในตารางที่ตรงกับระดับคุณภาพที่สังเกตได้
ระดับ 3 หมายถึง ดี มีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ เกินเกณฑ์ปกติอย่างเห็นได้ชดั เจน
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ1 หมายถึงมีพฒั นาการในเรื่ องนั้น ๆ ต่ากว่าปกติ
สรุ ปผลการประเมินพฤติกรรมในแต่ละภาคเรี ยน ในแบบบันทึกนี้ลงในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ...................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ 4.1สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1. การสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. การซักถามในสิ่ งที่ตนเองอยากรู ้
3. ความมุ่มมัน่ ที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับวัย
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

สรุป

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ 4.2มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.ความสามารถในการบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
2.ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกต่างของสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากเรี ยนรู ้
3.ความสามารถในการจาแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
4.ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

1

สรุป

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ 4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย (สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.ความสามารถในการใช้ภาษาสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นรับรู ้และเข้าใจด้วยภาษาพูด ฟังเรื่ องราว ท่าทางการเขียนสัญลักษณ์
2.ความสามารถในการสะท้อนความคิดและความรู ้สึกภายในเพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ. .................
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ 4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.ความสามารถในการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแสวงหาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์
ผลการประเมิน
เลขที่
ชื่อ - สกุล
5
4
3
2
1
1 เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
2 เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
3 เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
4 เด็กชายพชร เงินเส็ง
5 เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
6 เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
7 เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
8 เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
9 เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
10 เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
11 เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
12 เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
13 เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
14 เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
15 เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
16 เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกาแพงเพชร
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วันที่ ................ เดือน ....................................พ.ศ..................
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญา
ตัวบ่ งชี้ 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์(สมุดประจาตัวนักเรี ยน)
1.การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ
2.การสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย
เลขที่

ชื่อ - สกุล

5

ผลการประเมิน
4
3
2

1

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
รวม
เกณฑ์การประเมิน ดูจาก คู่มือการประเมินมาตรฐานภายในขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
(....................................................)

สรุป

สรุปการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

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

เด็กชายชัยมงคล ไทยเจริ ญ
เด็กชายธีรธัช บุตรพลอย
เด็กชายปริ ตถกานท์ มัน่ ศรี
เด็กชายพชร เงินเส็ง
เด็กชายวชิรวิชญ์ สังวริ นทะ
เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ญาติ
เด็กชายสิ รภัทร เงินอาจ
เด็กชายสุดธนา ถาวรศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาภัค คุณดิลกตระกูล
เด็กหญิงจันทรรัตน์ สุ่มประดิษฐ์
เด็กหญิงจิตรสิ ริ พิเดช
เด็กหญิงญานิศา แสนนริ นทร์
เด็กหญิงนันทิชา พรมจันทร์
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เอ่ยรัมย์
เด็กหญิงอารดา ดวงตะวงษ์
เด็กหญิงอิ่มอุน่ เรื องกุล
ร้อยละ
สรุ ป

5

5

ตัวบ่งชี้ที่4.5มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์(1คะแนน)
5

รวม

สรุ ประดับคุณภาพใน มฐ.ที่ 4

ระดับคุณภาพ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์(1คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีทกั ษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย (1คะแนน)

ชื่อ – สกุล

ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ (1 คะนน)

เลขที่

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรี ยนรู ้ส่ิ งรอบตัว
ซักถามอย่างตั้งใจ(1คะนน)
(1คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความคิดรวบยอด
เกี(2่ยคะแนน)
วกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดจาก

ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ด้ านที่ 4 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา ( 5 ตัวบ่งชี้/5คะแนน)

20

-

บัญชีรายชื่อนักเรี ยน
ระดับอนุบาล 2
ปี การศึกษา 2560
โรงเรี ยนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บัญชีรายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
ระดับชั้น อนุบาล 2
ประจาเดือน......................................พ.ศ................
วันที่

ลา

ชื่อ-นามสกุล

ดับ
ที่
1

เด็กชายชัยมงคล

ไทยเจริ ญ

2

เด็กชายธีรธัช

บุตรพลอย

3

เด็กชายปริ ตถกานท์

มัน่ ศรี

4

เด็กชายพชร

เงินเส็ง

5

เด็กชายวชิรวิชญ์

สังวริ นทะ

6

เด็กชายสรวิชญ์

วงค์ญาติ

7

เด็กชายสิ รภัทร

เงินอาจ

8

เด็กชายสุดธนา

ถาวรศักดิ์

9

เด็กหญิงกัญญาภัค

คุณดิลกตระกูล

10

เด็กหญิงจันทรรัตน์

สุ่มประดิษฐ์

11

เด็กหญิงจิตรสิ ริ

พิเดช

12

เด็กหญิงญานิศา

แสนนริ นทร์

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

13

เด็กหญิงนันทิชา

พรมจันทร์

14

เด็กหญิงสุชิราภรณ์

เอ่ยรัมย์

15

เด็กหญิงอารดา

ดวงตะวงษ์

16

เด็กหญิงอิ่มอุน่

เรื องกุล

