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ค าน า 
 
        เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบังานดา้นการเรียนการสอน ในส่วนของนกัวชิาการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลราชภฏัแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชรด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงจดัท าคู่มือปฏิบติังาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายฯ ไดด้ าเนินการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยจะระบุขั้นตอนการปฏิบติังานพร้อมค าอธิบาย และมี
ภาคผนวกส าหรับอา้งอิง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหน้าท่ี  มอบหมายงานใน  เอกสารงานวิชาการในชั้น
เรียน   
 
        จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบติังานด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน น้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานดา้นบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั หรือในกรณีท่ีผูท่ี้ปฏิบติังาน
ประจ าหน่วยโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชรสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสามารถ
ปฏิบติัแทนกนัได ้
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คู่มือปฏิบัติงาน 
งานจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 
๑. วตัถุประสงค์ 
        ๑. เพื่อใหส่้วนราชการมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ี 
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์ร 
        ๒. เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงวธีิการทางานท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่ 
พฒันาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
รวมทั้งแสดง หรือ เผยแพร่ให้กบับุคคลภายนอก หรือผูใ้ช้บริการ ให้สามารถเขา้ใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนงานท่ีมีอยูเ่พื่อขอการรับบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
        ๓. เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการท างาน 
 
๒. ขอบเขต 
        คู่มือการปฏิบติังานน้ี ครอบคลุมขั้นตอนการท างานดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึง
เป็นของครูผูส้อนในโรงเรียน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัชั้นอนุบาล และ ชั้น
บริบาล โดยยึดหลักการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 6 กิจกรรม คือ กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมเกมการศึกษา การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการ การท าเอกสารงานธุรการ
ในชั้นเรียน  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและโครงการต่างๆในโรงเรียน และค าสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายงานต่างๆภายในโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 
 
๓. ค าจ ากดัความ 
        การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการศึกษา
มีเป้าหมายส าคญัท่ีสุด คือ การจดัการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละคนได้พฒันา
ตนเองสูงสุด  ตามก าลงัหรือศกัยภาพ ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นความตอ้งการ ความ
สนใจ ความถนดั และยงัมีทกัษะพื้นฐานท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ความสามารถทางสมอง ระดบัสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ี
ต่างกนั จึงควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมในลกัษณะที่แตกต่างกนัตามเหตุ
ปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคนและผูที้่มีบทบาส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคือ ครู การ



 

จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูเ้รียนรู้ โดยพยายามจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างความรู้ ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ือ และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ โดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน การให้
ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง และในขณะท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติั ครูควรสังเกตการณ์อยูด่ว้ย เพื่อ
อ านวยความสะดวก หรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
        เอกสารงานธุรการในช้ันเรียน หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐาน ธุรการชั้นเรียน  รวมทั้ง
การควบคุมตรวจสอบผูเ้รียนอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบติังาน
ของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ดีท่ีสุด และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูส้อนดูแลความ
เรียบร้อยของผู ้เรียนได้ งานธุรการ คือ งานท่ีเก่ียวกับการควบคุม ด าเนินการติดต่อโต้ตอบ 
ประสานงาน เพื่อให้ การบริการของหน่วยงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว มี
หลกัฐานแน่นอน รวมทั้งการตรวจสอบ เก็บรักษา คน้หา ท าลายซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวกบังานดา้น
เอกสาร 
 
๔. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
        อธิการบดี  มีหนา้ท่ี  เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ดูแลตรวจสอบ และ ด าเนินการ ในกิจกรรมทั้ง
ปวงของมหาวทิยาลยั 
        คณบดี  มีหนา้ท่ี เป็นผูบ้งัคบับญัชาการและรับผดิชอบงานของคณะแต่ละคณะในมหาวิทยาลยั 
หรือ สถาบนัท่ีมีสถานะเทียบเท่ากนั โดยใหมี้รองคณบดีเป็นผูช่้วยปฏิบติังาน  
        ผู้อ านวยการโรงเรียน ท าหนา้ท่ี บงัคบับญัชาการครูและบุคลากรในโรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย
และวางแผนพฒันาการศึกษา 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ท าหน้าท่ี  ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบติังาน การคุมควบ ก ากบั ดูแล
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
        ครูผู้สอน  ท าหน้าท่ี  จดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพ ควบคู่ไปกบัการท างานเอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน 
 
 

- ๒ - 



 

๕. การตรวจเอกสาร 

        ๕.๑แนวคิดเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั 

        กุลยา ตนัติผลาชีวะ กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัเด็กปฐมวยันั้น ล าดบัแรก 
คือ  ตอ้งเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม และมีพฤติกรรมสืบคน้ดว้ยการให้เด็กไดมี้ประสบการณ์ตรง
การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้การสัมผสั  จากกิจกรรมท่ีกระตุน้ทา้ทายให้เด็กเกิดการคน้ควา้และ
จินตนาการ  ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กคิดได ้  โดยการก าหนดลงในกิจกรรมในแต่ละวนั โดยการ
จดัสภาพแวดลอ้มเน้นการมีส่วนร่วม ซ่ึงในดา้นการคิดเด็กจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้ให้รู้ จากการ
วิเคราะห์และใช้ค  าถามให้คิด ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเด็กก็เปรียบเหมือนผูใ้หญ่จะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด ถ้า
ไดรั้บประสบการณ์จริงและเขา้ร่วมในประสบการณ์นั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ดิวอ้ี ท่ีกล่าวไว้
ว่า กิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากการได้ลงมือกระท าซ่ึงก็หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีนั้น
จะตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระท าจริง คน้ควา้ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัประสบการณ์นั้นๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

๑. การจัดประสบการณ์ 

        การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี  จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น  เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม 
จริยธรรม  รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  โดยมีหลกัการ  
และแนวทางการจดัประสบการณ์  ดงัน้ี 

        ๑.๑ หลกัการจัดประสบการณ์ 

        ๑. จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 

        ๒. เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความต้องการ  ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่

        ๓. จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 

        ๔. จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของการจดั
ประสบการณ์ 

- ๓ - 



 

        ๕. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

        ๑.๒  แนวทางการจัดประสบการณ์ 

        ๑.  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอายุ วุฒิภาวะ  และระดบั
พฒันาการ  เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

        ๒.  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ีคือ เด็กไดล้งมือกระท า 
เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว  ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง และคิดแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

        ๓.  จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือบูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้ 

        ๔.  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดริ้เร่ิม  คิด  วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิด
โดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

        ๕.  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ 
กนั 

        ๖.  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยูใ่นวิถี
ชีวติของเด็ก 

        ๗.  จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนัตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

        ๘.  จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหน้าและแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริง
โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

        ๙.   ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งวางแผนการสนบัสนุนส่ือ
การสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม  และการประเมินพฒันาการ 

        ๑๐.  จดัท าสารนิทศัน์ด้วยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวจิยัในชั้นเรียน 
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 ๑.๓  การจัดกจิกรรมประจ าวนั 

        กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี  สามารถน ามาจดัเป็นกิจกรรมประจ าวนัไดห้ลายรูปแบบ  
เป็นการช่วยให้ทั้งผูส้อนและเด็กทราบวา่แต่ละวนัจะท ากิจกรรมอะไร  เม่ือใดและอยา่งไร  การจดั
กิจกรรมประจ าวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั ดงัน้ี 

        ๑.   หลกัการจัดกจิกรรมประจ าวนั 

        ๑.๑  ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็กในแต่ละวยั 

        ๑.๒  กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใชเ้วลาต่อเน่ืองนานเกิน
กวา่ 20 นาที 

        ๑.๓  กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี  เช่น  การเล่นตามมุมการเล่นกลางแจง้ ฯลฯ  ใชเ้วลา
ประมาณ ๔๐ - ๖๐  นาที 

        ๑.๔  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมท่ีใชก้ลา้มเน้ือ
ใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผูริ้เร่ิม
และผูส้อนเป็นผูริ้เร่ิม  และกิจกรรมท่ีใชก้ าลงัและไม่ใชก้  าลงัจดัให้ครบทุกประเภท  ทั้งน้ีกิจกรรมท่ี
ตอ้งออกก าลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมท่ีไม่ตอ้งออกก าลงัมากนกั เพื่อเด็กจะไดไ้ม่เหน่ือยเกินไป 

        ๒.  ขอบข่ายของกจิกรรมประจ าวนั 

        ๒.๑  การพฒันากล้ามเน้ือใหญ่  เพื่อให้เด็กได้พฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือใหญ่ การ
เคล่ือนไหว และความคล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่าง ๆ จึงควรจดักิจกรรม โดยให้เด็กไดเ้ล่นอิสระ
กลางแจง้ เล่นเคร่ืองเล่นสนาม  เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

        ๒.๒  การพฒันากล้ามเน้ือเล็ก  เพื่อให้เด็กได้พฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเล็ก การ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือและตา  จึงควรจดักิจกรรมโดยให้เด็กไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นสัมผสั เล่นเกม
ต่อภาพ ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยบิจบัชอ้นส้อมใชอุ้ปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร  
พูก่นั ดินเหนียว  ฯลฯ 

        ๒.๓  การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  มีความเช่ือมัน่ กลา้แสดงออก มีวินยัในตนเองรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ประหยดั เมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีนบัถือ  จึงควรจดั

- ๕ - 



 

กิจกรรมต่าง ๆ ผา่นการเล่นใหเ้ด็กไดมี้โอกาสตดัสินใจเลือก ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ  
ไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดเวลาท่ีโอกาสเอ้ืออ านวย 

        ๒.๔  การพฒันาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี  แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีนิสัยรักการท างาน 
รู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัให้เด็กไดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พกัผอ่นนอนหลบัขบัถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวม  เก็บของเขา้ท่ีเม่ือเล่นหรือท างานเสร็จ ฯลฯ 

        ๒.๕  การพฒันาการคิด เพื่อให้เด็กไดพ้ฒันาความคิดรวบยอด สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ จดั
หมวดหมู่ เรียงล าดบัเหตุการณ์ แกปั้ญหา จึงควรจดักิจกรรมให้เด็กไดส้นทนาอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นควา้จากแหล่ง ขอ้มูลต่าง ๆ ทดลอง  ศึกษานอก
สถานท่ี  ประกอบอาหาร หรือจดัให้เด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวยัอยา่งหลากหลาย  ฝึก
การแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและในการท ากิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่  หรือรายบุคคล 

        ๒.๖ การพฒันาภาษา เพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสใชภ้าษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด 
ความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรท่ี
แวดล้อมตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัเด็กเป็นส าคญั 

        ๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กได้พฒันาความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั โดยใช้
กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นส่ือ ใชก้ารเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์ส่ิงต่าง 
ๆ อยา่งอิสระตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นน ้ า เล่น
ทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น แท่งไม ้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 

 

         

 

 



 

๖. ผงักระบวนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายปีและ 
ก าหนดจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนราย

สัปดาห์ตามหน่วยการเรียนรู้ 

การสอนรายป ี

 

น าแผนการสอนไปส่ง 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อ พิจารณาความถูกตอ้ง

เหมาะสมของแผนการสอนและน ามาปรับปรุงแกไ้ข
และใชใ้นการสอน 

 

จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอนตามแผนการสอนและ 
จดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ 

และบนัทึกหลงัสอน 
 

 จดัท าเอกสารธุรการในชั้นเรียนหลงัจากสอนและบนัทึก
ประเมินพฒันาการนกัเรียน 

 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอนและจดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
บนัทึกการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรของนกัเรียนเป็นรายบุคคลสรุปการประเมินพฒันาการของ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

รวบรวมเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนและ

แผนการสอนน าส่งผูอ้  านวยการโรงเรียน 

           จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ          จุดเช่ือมต่อระหวา่งขั้นตอน                  กิจกรรมและการปฏิบติังาน 

                   ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน                         การตดัสินใจ 
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ช่ือกระบวนการ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ ระดบัความส าเร็จของร้อยละถ่วงนา้หนกัในการบรรลุเป้าหมายของงาน 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่เกีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 

๑  
 
 
 
 

๑ ปี ครูผูส้อนจดัท าแผนการ
จดัการเรียนการสอนรายปี
และ ก าหนดจดัท า
แผนการจดัการเรียนการ
สอนรายสัปดาห์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ 

เพื่อใหแ้ผนการสอน
สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั 

แผนการสอน 
 

ครูผูส้อน
โรงเรียน
อนุบาลราช
ภฏั
ก าแพงเพชร 

๒  
 
 
 
 

๑ ปี น าแผนการสอนไปส่ง 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อ 
พิจารณาความถูกตอ้ง
เหมาะสมของแผนการ
สอนและน ามาปรับปรุง
แกไ้ขและใชใ้นการสอน 

เพื่อใหแ้ผนการสอน
มีคุณภาพสามารถ
น ามาปรับใชใ้นการ
สอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

แผนการสอน ผูอ้  านวยการ
และ 
ครูผูส้อน 

จดัท าแผนการจดัการเรียนการ

สอนรายปีและ ก าหนดจดัท า

แผนการจดัการเรียนการสอน

รายสปัดาห์ตามหน่วยการเรียนรู้ 

การสอนรายป ี

 
น าแผนการสอนไปส่ง 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน เพ่ือ 

พิจารณาความถูกตอ้ง 
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๓  
 
 
 

๑ ปี จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอน
ตามแผนการสอนและ 
จดัการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ 
และบนัทึกหลงัสอน 

เพื่อจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพและ
ปรับปรุงแกไ้ขให้ดี
ข้ึน 

แผนการสอน ครูผูส้อน
โรงเรียน
อนุบาลราช
ภฏั
ก าแพงเพชร 

 
๔ 

 
 
 
 

๑ ปี จดัท าเอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน  เช่น วิจยัในชั้น
เรียน ขอ้มูลส่วนตวัเด็ก
นกัเรียน บนัทึกพฒันาการ
เด็ก  บนัทึกสุขภาพ บญัชี
เรียกช่ือ แบบสัมภาษณ์
เด็ก สมุดประจ าตวันก
เรียน  โครงการ (Project 
Approach) และ โครงการ
ต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย
งาน 

เพื่อใชใ้นการ
ประเมินประกนั
คุณภาพภายและ
ภายนอก 

- วจิยัในชั้นเรียน  
- ขอ้มูลส่วนตวัเด็ก
นกัเรียน  
- บนัทึกพฒันาการ
เด็ก     
- บนัทึกสุขภาพ  
- บญัชีเรียกช่ือ  
- แบบสมัภาษณ์เด็ก  
- สมุดประจ าตวั
นกัเรียน  
 - โครงการ (Project 
Approach)  
- โครงการต่างๆ
(ค าสัง่) 

ครูผูส้อน
โรงเรียน
อนุบาลราช
ภฏั
ก าแพงเพชร 

จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอนตามแผนการสอน

และจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ี

ก าหนดไว ้และบนัทึกหลงัสอน 

 

 

จดัท าเอกสารธุรการในชั้นเรียนหลงัจากสอนและ

บนัทึกประเมินพฒันาการนกัเรียน 

 

- ๘ - 



 

๖  
 
 
 
 
 
 

๑ ปี ครูผูส้อนท าการสรุปผล
การจดัการเรียนการสอน 
และบนัทึกการประเมิน
พฒันาการตามหลกัสูตร 
 

เพื่อใชใ้นการ
ประเมินประกนั
คุณภาพภายและ
ภายนอก 

 
เอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน 

ครูผูส้อน
โรงเรียน
อนุบาลราช
ภฏั
ก าแพงเพชร 

๗  
 
 
 
 
 
 

๑ ปี     ครูผูส้อนรวบรวม
เอกสารงานธุรการในชั้น
เรียนและแผนการสอน 
ประจ าปีการศึกษาน าส่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

เพื่อใชใ้นการ
ประเมินประกนั
คุณภาพภายและ
ภายนอก และเป็น
หลกัฐานขอ้มูลไวใ้น
โรงเรียน 
 
 

 
เอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน 

ครูผูส้อน
โรงเรียน
อนุบาลราช
ภฏั
ก าแพงเพชร 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอน 

และจดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

บนัทึกการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร 

ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

รวบรวมเอกสารงานธุรการในชั้น

เรียนและแผนการสอนน าส่ง

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

- ๙- 



 

๗ . ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๗.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายปี และ ก าหนดการสอนรายปี   ดังน้ี                                            
คณะครูระดบัชั้นอนุบาล และ บริบาล ประชุมและช่วยกนัศึกษาคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัฉบบัปัจจุบนัเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนการสอนรายปี และ 
ก าหนดการสอนรายปี ให้ทนัสมยั และ สอดคล้องกบัสภาพบริบทโรงเรียน และน าเอกสารส่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนตรวจสอบดูความถูกตอ้งและเรียบร้อย 

๗.๒ น าแผนการสอนไปส่งผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อ พิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมของแผนการ
สอนและน ามาปรับปรุงแกไ้ขและใชใ้นการสอน 
       ๗.๒.๑ คณะครูผูส้อนระดบัชั้นอนุบาล และ บริบาล ท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายปี และ 
ก าหนดการสอนรายปี เสร็จเรียบร้อยแลว้ น ามาเขียนแผนการสอนจ านวน ๔๐ แผน โดยแต่ละแผน
จะตอ้งสอดคลอ้งกบั สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีองค์ประกอบท่ีส าคญั ๒ 
ส่วน  คือ  ประสบการณ์ส าคญั  และสาระท่ีควรเรียนรู้  ซ่ึงทั้งสองส่วนใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรม
ใหเ้ด็กเกิดพฒันาการครบทุกดา้น  
         ๗.๒.๒ น าแผนการสอนจ าวน ๔๐ แผน ไปส่งผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อตรวจสอบดูความ
ถูกตอ้งและน าปรับปรุงแกไ้ขใชใ้นการสอน 
 
๗.๓ จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอนตามแผนการสอนและจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ี
ก าหนดไว ้และบนัทึกหลงัสอน 
        ๗.๓.๑ คณะครูผูส้อนจดัท าส่ือการสอนในแต่ละแผนการสอนเพื่อน ามาใช้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
        ๗.๓.๒ น าส่ือการสอนไปสอนเด็กนักเรียนขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอน และสังเกต
พฤติกรรมเด็กๆขณะท ากิจกรรม 
        ๗.๓.๓ บนัทึกหลังสอนเม่ือท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยและน าผลท่ีได้มา
ปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 
๗.๔ จดัท าเอกสารธุรการในชั้นเรียนหลงัจากสอนและบนัทึกประเมินพฒันาการนกัเรียน ดงัน้ี 
        ๗.๔.๑  วจิยัในชั้นเรียน ศึกษาสภาพปัญหาในห้องเรียน และ สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัก่ึง
ทดลองและท าการวจิยัและสรุปผลการวจิยั  
        ๗.๔.๒ ขอ้มูลส่วนตวัเด็กนกัเรียน  ครูบนัทึกขอ้มูลเด็กนกัเรียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- ๙ - 



 

        ๗.๔.๓ บันทึกพฒันาการเด็ก  ครูบันทึกพฒันาการของเด็กนักเรียนตามแบบฟอร์มของ
โรงเรียนโดยจะบนัทึกพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น คือ ดา้น ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา และดู
พฒันาการของเด็กนกัเรียนวา่เหมาะสมเป็นไปตามวยั  
        ๗.๔.๔ บญัชีเรียกช่ือ  ครูบนัทึกการมาเรียนของเด็กนกัเรียน 
        ๗.๔.๕ แบบสัมภาษณ์เด็ก  ครูสัมภาษณ์นกัเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนและน าผลท่ีไดม้า
เขียนลงในสมุดประจ าตวันกัเรียนเพื่อแจง้พฒันาการดา้นภาษาของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
        ๗.๔.๖ สมุดประจ าตวันกัเรียน  ครูบนัทึกขอ้มูลเด็กนกัเรียนในช่วงภาคเรียนท่ี ๑ - ๒ ในแต่ละ
ปีการศึกษาใหผู้ป้กครองไดดู้พฒันาการของเด็กนกัเรียนในแต่ละภาคเรียน 
        ๗.๔.๗ โครงการ (Project Approach) ครูสอบถามเร่ืองท่ีเด็กสนใจอยากจะเรียนแลว้ท าการ
เลือกเร่ืองท่ีเด็ดกอยากเรียนจากการโหวตแบบประชาธิปไตยในห้องเรียน แลว้ท าการสอนจ านวน 
๓ สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
         ๑. ระยะเร่ิมตน้โครงการ คือ ให้เด็กๆเลือกเร่ืองท่ีเด็กสนใจอยากจะเรียนจ านวน ๑ เร่ือง เรียน
เป็นเวลา ๓ สัปดาห์  
         ๒. ระยะพฒันาโครงการ คือ ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นผูล้ง
มือปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
         ๓. ระยะสรุปโครงการ คือ ครูผูส้อนและเด็กนักเรียนร่วมกนัจดัแสดงนิทรรศการโครงการ
และเชิญผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม 
        ๗.๔.๘ โครงการต่างๆในโรงเรียน  มอบหมายหน้าท่ีให้แต่ฝ่ายรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ
ของโครงการในโรงเรียน 
 
๗.๕ สรุปผลการจดัการเรียนการสอนและจดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนบนัทึกการประเมินพฒันาการตามหลักสูตรของนักเรียนเป็นรายบุคคลสรุปการ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 
๗.๖ รวบรวมเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนและแผนการสอนน าส่งผูอ้  านวยการโรงเรียน 
        ครูผูส้อนทุกคนน าเอกสารธุรการในชั้นเรียนน าส่งผูอ้  านวยการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
และเก็บเอกสารในชั้นเรียนระดบัอนุบาล และ ระดบับริบาล ไวใ้นห้องธุรการโรงเรียนเพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลรับการตรวจประเมินคุณภาพภายและภายนอน 
 
 

- ๑๐ - 



 

๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
        ครูจะตอ้งมีหนา้ท่ีพฒันาให้ครบทุกดา้นทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัยโดยสามารถ
น าหลักการทาง จิตวิทยามาใช้ให้ เหมาะสมกับผู ้เ รียนตามหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย 
        ๑. ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
        ๒. จดักิจกรรมท่ีสร้างเสริมใหผู้เ้รียนมีบรรยากาศของการร่วมมือกนั 
        ๓. คณะสอนเน้ือหามีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
        ๔. สามารถใหก้ารเสริมแรงเพื่อสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูเ้รียน 
        ๕. ปลูกฝังในเร่ืองของพฤติกรรมมีความเหมาะสมของผูเ้รียน 
        ๖.  แต่งกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา  
 
 
 

- ๑๑ - 



 

๙. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตราฐานคุณภาพงาน 
๑  

 
 
 
 
 

๑ ปี         จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายปี และ 
ก าหนดการสอนรายปี  ดงัน้ี  คณะครูระดบัชั้นอนุบาล 
และ บริบาล ประชุมและช่วยกนัศึกษาคน้ควา้เอกสาร
เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัปัจจุบนัเพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนรายปี และ 
ก าหนดการสอนรายปี ใหท้นัสมยั และ สอดคลอ้งกบั
สภาพบริบทโรงเรียน และน าเอกสารส่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนตรวจสอบดูความถูกตอ้งและเรียบร้อย 

เพื่อใหแ้ผนการสอน
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั 

๒  
 
 
 
 
 
 
 

๑ ปี         คณะครูผูส้อนระดบัชั้นอนุบาล และ บริบาล ท า
แผนการจดัการเรียนการสอนรายปี และ ก าหนดการสอน
รายปี เสร็จเรียบร้อยแลว้ น ามาเขียนแผนการสอนจ านวน 
๔๐ แผน โดยแต่ละแผนจะตอ้งสอดคลอ้งกบั สาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั ๒ ส่วน  คือ  ประสบการณ์ส าคญั  และสาระท่ีควร
เรียนรู้  ซ่ึงทั้งสองส่วนใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรมใหเ้ด็ก
เกิดพฒันาการครบทุกดา้น  

เพื่อใหแ้ผนการสอนมี
คุณภาพสามารถน ามา
ปรับใชใ้นการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จดัท าแผนการจดัการเรียนการสอน

รายปีและ ก าหนดจดัท าแผนการ

จดัการเรียนการสอนรายสปัดาห์

ตามหน่วยการเรียนรู้ 

การสอนรายป ี

 

น าแผนการสอนไปส่ง

ผูอ้  านวยการโรงเรียน เพ่ือ 

พิจารณาความถูกตอ้ง 

 

 

 

- ๑๒
- 

 

- ๑๒
- 



 

๒. น าแผนการสอนจ าวน ๔๐ แผน ไปส่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบดูความถูกตอ้งและน าปรับปรุง
แกไ้ขใชใ้นการสอน 

๓  
 
 
 
 

๑ ปี         จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอนตามแผนการสอนและ
จดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้และ
บนัทึกหลงัสอน 
๑. คณะครูผูส้อนจดัท าส่ือการสอนในแต่ละแผนการสอน
เพื่อน ามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.น าส่ือการสอนไปสอนเด็กนกัเรียนขณะท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน และสังเกตพฤติกรรมเด็กๆขณะท ากิจกรรม 
๓. บนัทึกหลงัสอนเม่ือท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จ
เรียบร้อยและน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

เพื่อจดัการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพและปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

๔  
 
 
 
 
 

๑ ปี         จดัท าเอกสารธุรการในชั้นเรียนหลงัจากสอนและ
บนัทึกประเมินพฒันาการนกัเรียน ดงัน้ี 
๑.วจิยัในชั้นเรียน ศึกษาสภาพปัญหาในห้องเรียน และ 
สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัก่ึงทดลองและท าการวจิยั
และสรุปผลการวจิยั  
๒.ขอ้มูลส่วนตวัเด็กนกัเรียน  ครูบนัทึกขอ้มูลเด็กนกัเรียน

เพื่อใชใ้นการประเมิน
ประกนัคุณภาพภายและ
ภายนอก 

จดัท าส่ืออุปกรณ์การสอนตามแผนการสอนและ 

จดัการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้

และบนัทึกหลงัสอน 

 

 

จดัท าเอกสารธุรการในชั้นเรียนหลงัจากสอนและ

บนัทึกประเมินพฒันาการนกัเรียน 

 

- ๑๓ - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
๓.บนัทึกพฒันาการเด็ก  ครูบนัทึกพฒันาการของเด็ก
นกัเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนโดยจะบนัทึก
พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น คือ ดา้น ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา และดูพฒันาการของเด็กนกัเรียนวา่เหมาะสม
เป็นไปตามวยั  
๔. บญัชีเรียกช่ือ  ครูบนัทึกการมาเรียนของเด็กนกัเรียน 
๕. แบบสัมภาษณ์เด็ก  ครูสัมภาษณ์นกัเรียนตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนและน าผลท่ีไดม้าเขียนลงในสมุด
ประจ าตวันกัเรียนเพื่อแจง้พฒันาการดา้นภาษาของ
นกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ 
๖. สมุดประจ าตวันกัเรียน  ครูบนัทึกขอ้มูลเด็กนกัเรียน
ในช่วงภาคเรียนท่ี ๑ - ๒ ในแต่ละปีการศึกษาให้
ผูป้กครองไดดู้พฒันาการของเด็กนกัเรียนในแต่ละภาค
เรียน 
 ๗. โครงการ (Project Approach) ครูสอบถามเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจอยากจะเรียนแลว้ท าการเลือกเร่ืองท่ีเด็ดกอยากเรียน
จากการโหวตแบบประชาธิปไตยในหอ้งเรียน แลว้ท าการ
สอนจ านวน ๓ สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

- ๑๔ - 



 

๗.๑ ระยะเร่ิมตน้โครงการ คือ ใหเ้ด็กๆเลือกเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจอยากจะเรียนจ านวน ๑ เร่ือง เรียนเป็นเวลา ๓ 
สัปดาห์  
๗. ๒ ระยะพฒันาโครงการ คือ ครูผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนน้ใหเ้ด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติัสืบคน้
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  ๗.๓. ระยะสรุปโครงการ คือ ครูผูส้อนและเด็กนกัเรียน
ร่วมกนัจดัแสดงนิทรรศการโครงการและเชิญผูป้กครอง
เขา้ร่วมกิจกรรม 
๘. โครงการต่างๆในโรงเรียน  มอบหมายหนา้ท่ีใหแ้ต่ฝ่าย
รับผดิชอบงานในส่วยต่างๆของโครงการในโรงเรียน 
 

๕  
 
 
 
 
 
 

๑ ปี         สรุปผลการจดัการเรียนการสอนและจดัท าแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
บนัทึกการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรของนกัเรียน
เป็นรายบุคคลสรุปการประเมินพฒันาการของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 

เพื่อใชใ้นการประเมิน
ประกนัคุณภาพภายและ
ภายนอก 

สรุปผลการจดัการเรียนการสอน 

และจดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

บนัทึกการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร 

ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็น

รายบุคคล 



 

๖  
 
 
 
 
 
 
 

๑ ปี         รวบรวมเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนและแผนการ
สอนน าส่งผูอ้  านวยการโรงเรียนครูผูส้อนทุกคนน าเอกสาร
ธุรการในชั้นเรียนน าส่งผูอ้  านวยการเพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยและเก็บเอกสารในชั้นเรียนระดบัอนุบาล และ 
ระดบับริบาล ไวใ้นห้องธุรการโรงเรียนเพื่อเป็นฐานขอ้มูล
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายและภายนอน 
 
 

เพื่อใชใ้นการประเมิน
ประกนัคุณภาพภายและ
ภายนอก และเป็น
หลกัฐานขอ้มูลไวใ้น
โรงเรียน 
 
 

รวบรวมเอกสารงานธุรการในชั้น

เรียนและแผนการสอนน าส่ง

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 



 

 

๑๐. ระบบติดตามและประเมินผล 
        ครูผูส้อน ตอ้งปฏิบติังานดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใหค้รบจ านวน ๔๐ แผน และ
ตอ้งน าแผนการสอนไปส่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อตรวจสอบแกไ้ขแลว้น าปรับปรุงการสอน และ
มีการท าส่ือการสอนเพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียน
ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ - ๒ ตอ้งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในระยะเวลา 1 ปี 
 
๑๑. เอกสารทีเ่กีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 
๑๑.๑ แผนการสอน 

๑๑. ๑๐โครงการต่างๆ (ค าสั่ง) 
 

๑๒. แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

        แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร(อยูใ่น
ภาคผนวก) 

 

 

๑๑.๒ วจิยัในชั้นเรียน  

๑๑.๓  ขอ้มูลส่วนตวัเด็กนกัเรียน  

๑๑.๔  บนัทึกพฒันาการเด็ก     

๑๑.๕  บนัทึกสุขภาพ  

๑๑.๖  บญัชีเรียกช่ือ  

๑๑.๗  แบบสัมภาษณ์เด็ก  

๑๑.๘  สมุดประจ าตวันกัเรียน  

 ๑๑.๙  โครงการ  (Project Approach)  

- ๑๗- 



 

 

๑๓ . ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวธีิการแก้ไข 

ที่ ผงักระบวนการ ปัญหา/ ความเส่ียง
ส าคัญทีพ่บในการ
ปฏิบัติงาน 

วธีิการแก้ไขปัญหา 
/ลดความเส่ียง 

๔  
 
 
 
 
 

รูปแบบการท าเอกสาร
งานธุรการในชั้นเรียน 
รูปแบบบางส่วนยงัไม่
สมบูรณ์ถูกตอ้ง ตอ้ง
ไดไ้ดรั้บค าช้ีแนะและ
แกไ้ขรูปแบบ การท า
เอกสารงานธุรการใน
ชั้นเรียน เช่น วิจยัใน
ชั้นเรียน การเขียน
รายงานเป็นตน้  

ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบั 
รูปแบบการท าเอกสาร
ธุรการในชั้นเรียนและ
เขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบั
การท าเอกสารงาน
ธุรการในชั้นเรียนเพื่อ
น ามาพฒันาตนเองให้
มีศกัยภาพมากข้ึน 

 

๑๔. บรรณานุกรม/หรือเอกสารอ้างองิ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวชิาการ. (2545). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ. (2547). การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพนส. 

 

 

 

 

 

จัดท าเอกสารธุรการในชั้นเรียน

หลังจากสอนและบันทึกประเมิน

พัฒนาการนักเรียน 

 

- ๑๘ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

ค าส่ังแต่งตั้งปฏิบตัหิน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเอกสารงานธุรการในช้ันเรียน



 

 
 

  

แบบบันทกึพฒันาการด้านร่างกาย 
ช้ันอนุบาลปีที ่..... 

ภาคเรียนที.่..... ปีการศึกษา ....... 
 

โรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร 
คณะครุศาสตร์    มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
 

แบบฟอร์มการตรวจสขุภาพ 



 

แบบบันทึกพฒันาการด้านร่างกาย 

วนั..............เดือน.........................พ.ศ. ............. 

ที่ ช่ือ - นามสกุล น า้หนัก ส่วนสูง 
การด่ืม
นม 

การแปรง
ฟัน 

หู - ตา มือ -เลบ็ ผม ผวิหนัง หมายเหตุ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
1 

 
                             

2 
 

                             
3 

 
                             

4 
 

                             
5 

 
                             

6 
 

                             
7 

 
                             

8 
 

                             
9 

 
                             

10 
 

                             
11 

 
                             

12 
 

                             
13 

 
                             

14 
 

                             

 
 



 

สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
พัฒนาการด้านร่างกาย 

ประจ าเดือน................................ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์คะแนน 

(จ านวนนักเรียน) 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ ์ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

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

 
                       ลงชื่อ ....................................................................ผู้ประเมิน 

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



 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ ์
หน่วย เรือ 

 
 

 
ระดับชั้น อนุบาล 1/2 

จัดท าโดย 
นางสาววาสนา  สุระพา  

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

................................................................................ 

(ดร.วรพรรณ ขาวประทุม) 

ผู้อ านวยโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

แบบฟอร์มแผนการสอน 



 

 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี วัน /เดือน / ปี สาระการเรียนรู้ หน่วยการจัดประสบการณ์ หมายเหตุ 

  สิ่งต่างๆ รอบตัว หน่วย  เรือ  

- รู้จัก ชื่อ รูปร่าง 

- รู้จักส่วนประกอบของเรือ 

- รู้จัก เรือ ชนิดต่างๆ และ ยานพาหนะทางน้ า (น ารูปภาพหรือเรือ
จ าลองมาให้ดู) 

- ประเพณีแข่งเรือ 

- ประโยชน์และโทษของเรือ 

- การดูแลรักษาท าความสะอาดเรือ 

- การเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อนของเรือ ( แรงคน , แรงลม , 
เครื่องยนต์) 

- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรือ 

- ทบทวน 1-3 

- ทบทวนรูปทรง      

- เปรียบเทียบ เล็ก -ใหญ่  สั้น - ยาว  กว้าง - แคบ 

-  
 
       ( บนลงล่าง ) 

หน่วยการเรียนการสอนอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 



 

หน่วยเรือ     

วัน/เดือน/ปี จุดประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ    
 เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง 

   อิสระตามสัญญาณได ้
- เคลื่อนไหวตามค าสั่งได ้
- พัฒนากล้ามเนื้อมือตาให ้
  ประสานสัมพันธ์กันได ้
-พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
 จินตนาการได ้
- รู้จักช่ือ รูปร่างลักษณะ
และสี ของ เรือ  ได ้
- รู้ค่าจ านวน 1 -2 
-  พัฒนาการกล้ามเนื้อ
เล็ก- 
  ใหญ่อย่างคล่องแคล่ว 
-รู้จักสังเกต  
- เปรียบเทียบความเหมือน  
  ความต่างได ้
 

- การเคลื่อนไหวตาม
ค าสั่ง 
- การพัฒนากล้ามเนื้อ
มือตาให้ประสาน
สัมพันธ์กัน 
- การพัฒนาความคิด
สร้างสรรคจ์ินตนาการ 
- การรู้จักช่ือ รูปร่าง
ลักษณะและสี ของเรือ 
ได ้
- การรู้ค่าจ านวน 1 - 2 
- การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
- การเล่นเกมการศึกษา 
 “ เกมภาพตัดต่อ 
รูปเรือ ”(3 ช้ิน) 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
- การเขียนภาพและการ
เล่นส ี
- การเล่นและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
- การเล่นอิสระ 
- การร้องเพลง 
- การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ 
ของสิ่งต่างๆ 
- การแสดงความรู้สึกด้วย  
 ค าพูด 
-การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเคารพความ
คิดเห็นผู้อื่น 
- การปฎิสัมพัธ์กับผู้อื่น 
-การส ารวจความเหมือน
ความต่าง สิ่งต่างๆ 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามสัญญาณ(ทักษะพื้นฐาน 
(2)หยุดคิดไตร่ตรองก่อนท า(3)ปรับเปลี่ยนความคิดเมื่อมี
เงื่อนไข) 
- เคลื่อนไหวร่างกายตามค าสั่ง  
*  ท าท่าพายเรือ 
*  ท าทา่ว่ายน้ า 
- ท าท่านั่งอยู่บนเรือท่ีมีกระแสน้ าไหลแรงมาก 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- วาดภาพระบายสีน้ าเรือ   / ฉีกปะ /ปั้นดินน้ ามัน(ทักษะ
ก ากับตนเอง(1) มุ่งมั่นจดจ่อ มีสมาธิต่อเนื่อง (3) สะท้อนผล
การกระท าของตนเองได้  แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น) 
3. กิจกรรมเล่นตามมมุ 
- เล่นตามมุม(ทักษะก ากับตนเอง (3) ทบทวนส่งท่ีท าไป) 
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
- เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “แจว ”พร้อมสนทนาเกี่ยวกับ
เนื้อเพลง(ทักษะพื้นฐาน (1)จ าข้อมูลที่มีความหมายและ
จัดการข้อมลูนั้นได้) 
-  ครูน า เรือ  จ าลอง (ของเล่นเดก็)และ รูปภาพเรือ มาให้
เด็กๆดแูละสังเกต และถามค าถามดังต่อไปนี้(ทักษะพื้นฐาน 
(1)คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิ) 

แทมบูลีน 
-กระดาษ A4 
- สีน้ า 
-กระดาษส ี
- กระดาษเทา
ขาว 
- กาว 
-ดินน้ ามัน 
-ของเล่นตามมมุ 
-เพลง“ แจว ” 
-  เรือของจริง
(ของเล่นเด็ก) 
- รูปภาพ เรือ 
- บัตรค าตัวเลข 
- บัตรค า ค าว่า 
เรือ 
- รูปภาพ เรือ 
- กาบมะพร้าว 
- กระดาษส ี
-ไม้ลูกช้ิน 
- สีเทียน 

สังเกต 
- การเคลื่อนไหว
ร่างกาย 
- การใช้กล้ามเนื้อมือ-
ตาให้ประสานสัมพันธ์
กัน 
- การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
- การสนทนา ซักถาม 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
–ใหญ่ได้อยา่ง
คล่องแคล่ว 
- การใช้ความคิด
สร้างสรรค ์
- การใช้ภาษา 
- ทักษะการสังเกต 
- การคิดและ
แก้ปัญหา 



 

 * สิ่งที่ครูน ามาให้เด็กดูคืออะไร 
*  เรือที่ครูน ามาให้เด็กๆดูแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะและสี 
อย่างไร 
* เด็กๆเคยเห็นเรือที่ไหนบ้าง 
* เปรียบเทียบ /เล็ก - ใหญ่  / สูง - ต่ า / กว้าง - แคบ 
- ครูให้เด็ก ๆ ช่วยกันนับจ านวนของรูปภาพ เรือ  ท่ีครูน ามา
ให้เด็กๆดู และบตัรค าตัวเลขมาวางเรียงตามจ านวนของ
รูปภาพเรือที่ครูน ามาใหเ้ด็กด ู
และครูน าบัตรค าว่า  เรือ  มาอ่านให้เด็กฟัง และให้เด็กๆอ่าน
ออกเสียงตาม(ทักษะปฏิบัติ (2)จัดล าดับความส าคญั) 
- ครูแจก กาบมะพร้าว กระดาษส ี ไม้ลูกช้ิน  สีเทียน และ
กาว ให้เด็กๆทุกคนแล้วใหเ้ด็กๆออกแบบและสร้างเรือตาม
จินตนาการและประสบการณ์เดมิของเด็กๆ (STAM) เมื่อสรา้ง
เสร็จแล้วให้เด็กๆทุกคนน าเรือไปทดลองลอยน้ า(ทดลองการ
ลอย - การจม) (ทักษะปฏิบตัิ 1)คิดริเริ่ม คิดตัดสินใจก่อนท า
ด้วยตนเอง (2) ตั้งเป้าหมายวางแผน)(ทักษะก ากับตนเอง (3) 
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น) 
- เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับช่ือ รูปร่างลักษณะและสี 
ของ เรือ และการประดิษฐ์ เรือตามจินตนาการของเด็กๆ และ
ถามทบทวนความรู้เด็กๆเกีย่วกับ การจม - การลอยของเรือ 
และร่วมกันร้องเพลง  “แจว” อีก 1 รอบพร้อมทั้งท าท่าทาง
ประกอบเพลง(ทักษะปฏบิัติ(2) ประเมิน (3) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ) 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 

- กาว 
- เครื่องเล่นสนาม
สนาม 
-เกมการศึกษา 
“ เกมภาพตัดต่อ 
รูปเรือ ”(3 ช้ิน) 



 

-  เล่นเครื่องเล่นสนาม(ทักษะก ากับตนเอง  (1)จดจ่ออย่าง
ตื่นตัว มีสมาธิต่อเนื่อง (2) จัดการอารมณไ์ดเ้หมาะสม ไม่ใช่
อารมณ์แก้ปญัหา)(กลุม่ทักษะปฏบิัติ (3)พากเพียรอุตสาหะ ) 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
-แนะน าเกม การศึกษา“ เกมภาพตัดต่อ  รูปภาพเรือ” และ
เกมอื่นๆที่เคยเล่นมาแล้วทักษะพืน้ฐาน (1)คิดเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดมิ) 
-ช่วยกันเก็บเกมให้เรียบร้อย 



 

 

 
 

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

แบบฟอร์มพัฒนาการ 



 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ช้ันอนุบาลปีที ่ 1   ปีการศึกษา  2561 

มาตรฐานที ่1 เด็กมพีฒันาการด้านร่างกาย 
ตวับ่งช้ี 1.1 มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1. การมีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
2. การมีร่างกายสมบูรณ์ แขง็แรงตามวยั 

เลขที่ ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน 

สรุป 
5 4 3 2 1 

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

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

 



 

 
สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1   ปกีารศึกษา  2561 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ( 4 ตัวบ่งชี้/5คะแนน) 
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ระดับคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 

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

ร้อยละ       
สรุป       



 

 
สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
                                                                     ชั้นอนุบาลปีที่ ...........   ปีการศึกษา  2561 

 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์คะแนน 
(จ านวนนักเรียน) 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ ์ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

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

 
                                                                                                                          ลงชื่อ ....................................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                                      นางสาววาสนา  สรุะพา 
 

น



 

 
 
 

แบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2 พัฒนาการด้านอารมณ์ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



 

แบบประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 

                                  ชัน้อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561 
            มาตรฐานที ่2 เด็กมพีฒันาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
ตวับ่งช้ี 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (สมุดประจ าตวันกัเรียน) 

1. ความร่างเริง สดช่ืน แจ่มใส 
2. การยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเอง 

เลขที่ ช่ือ - สกุล 
ผลการประเมิน 

สรุป 
5 4 3 2 1 

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

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



 

สรุปการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
ช้ันอนุบาลปีที ่1    ปีการศึกษา  2561 

ดา้นท่ี 2 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ( 4 ตัวบ่งชี้/4คะแนน) 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
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ระดับคุณภาพ 20 - 
5 5 5 5 

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

ร้อยละ       
สรุป       



 

 
สรุปแบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
ครั้งที่........ 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1    ปกีารศึกษา  2561 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 5.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์คะแนน 

(จ านวนนักเรียน) 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ ์ ค่าน้ าหนัก คะแนนท่ีได ้

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 5 4 3 2 1 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง            
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก            
2.3 การควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้ เหมาะสมกับวัย            
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และชื่นชม     
     ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ก าแพงเพชร   
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ขอบเขตของการวิจัย 
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...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
      (2)  ขอบเขตเวลา 
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    (3) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบฟอร์มวิจัยในช้ันเรียน 



 

(4) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปราย  และขอ้เสนอแนะ 

         

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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สมมุติฐานของการวิจัย  
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรุปผลการวิจัย 
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โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
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แบบฟอร์มโครงการ โครงการ(Projed Approach) 
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สรุปโครงการ 
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โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชร 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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เรียนรู้ 
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