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            ค ำน ำ 

 

            กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ สพฐ. ๑๒๒๓ /๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือ
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  

โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดการศึกษาปฐมวัย โดยยึดนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบ ทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ดังนั้นจากค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ที่ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นคนดี มีวินัย มี
ส านึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญการหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึง
สภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเปูาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สอดคล้องและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง  

โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน 
ตลอดจนบุคลกรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้จัดการศึกษาปฐมวัย  

 
 
 
 

    ( นางประณัฐธิลักษณ์   จารุวัฒนะ )  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
................................. 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่ง ที่๑๒๒๓ /๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ถึง ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และโดยอาศัยอ านาจความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตร 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่ น  โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) สังกัดส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)ปีการศึกษา ๒๕๖2 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับเด็ก สภาพท้องถิ่น ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับสภาพแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อน าไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เด็กได้รับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  
 อาศัยมิติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ในคราวประชุม 
ครั้งที่๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา ๒๕๖2 แทนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบัวมล 
(เจริญราษฎร์อุทิศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑6 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 

                                                    (นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ)  
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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ความน า 
 

 
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้ งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี                   
(พ .ศ .  ๒๕๖๐ -๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ .ศ .  ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)                 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)  แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)น าไปสู่การ
ก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคัญในการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  มีนโยบายให้มีการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่สถานศึกษา น ามาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
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พันธกิจ 

 

 

๑. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน 
 

 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดการศึกษาให้เด็กระดับปฐมวัยตั้งแต่อายุ ๔-๕ ปี โดยมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานความพร้อมทางพัฒนาการต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 

    ๒.วิสัยทัศน์ 
 

 

         ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีทักษะชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีวินัย อนุรักษ์ความเป็นไทยและมีนิสัยรัก
การอ่าน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน บ้านชุมชน และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
  

 

 

 

 

๑. มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล
และเต็มศักยภาพ 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด

สภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  เป้าหมาย 
 

 

๑.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
๒. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. ทุกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกได้หลากหลาย เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ผู้ปกครองหรือชุมชน ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 3.จุดหมาย 
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความพร้อมในการเรียนรู้
ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

๑. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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4. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
สัมพันธ์กัน 

๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓.พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
เหมาะสมกับวัย 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มาตรฐานที่ ๑ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
มาตรฐานที่ ๖ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ ร้อยละ ๘๐  ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานที่ ๙  ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๐ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ ร้อยละ๘๐  ของเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ ร้อยละ๘๐  ของเด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
สัมพันธ์กันในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๕ เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
คุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๗ เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๘ เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๙  เด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตัวบ่งชี้และสภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สภาพทีพ่ึงประสงค ์

 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐานพัฒนาการตาม
วัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระเรียนรู้ใน การจัดประสบการณ์ 
กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กโดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค์ดังนี้ 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย   
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเดก็มีสุขนิสัยที่ดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก
ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๓ ออกก าลังกายเป็นเวลา ๑.๒.๓ ออกก าลังกายเป็นเวลา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง ๑.๓.๑ เล่นและท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง

ปลอดภัย 
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 
สัมพันธ์กัน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางเกง 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว ๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
๒.๑.๔ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง ๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้ ๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน ๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูจนาดเสน้ผ่านศูนย์ ๐.๕ ซม.ได ้ ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้ 
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๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมคีวามสุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ ๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 

 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค ์
อายุ ๔ ป ี อายุ ๕ ป ี

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ๔.๑.๑สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตรี ๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ ดนตรี 
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มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดงีาม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน ๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน
อย่างสอดคล้องกบสถานการณ์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔มีความรับผิดชอบ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ ๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
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๓. พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
๖.๑.๓ ใชห้้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
๖.๑.๓ ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ มีวินัยในตนอง 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย

ตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถวตาล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง ๖.๒.๒ เข้าแถวตาล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง ๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ตามกาลเทศะ 
๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง ๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระมารมี 
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกทีด่ีของสังคมใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือนอย่างมีเปูาหมาย 
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง 
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๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง ๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ ค า พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้ หรือกวาด
ตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ 
 เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความ
เหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ 
ล าดับ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ การ
กระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมี
ส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่

เกิดข้ึน 
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี

แก้ปัญหา 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่
จากเดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวยั  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น 

๑๒.๑.๑ หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิดด้วย
ตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจน
จบ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๔ ปี อายุ ๕ ปี 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการของ
ตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า “ที่ไหน” “ท าไม” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า “เมื่อไร” อย่างไร” ใน
การค้นหาค าตอบ 
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โครงสร้างหลักสตูร 
 

 

 

 

 

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 

 
 
    ช่วงอายุ 4 – 6 ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรู้ 
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
ด้านอารมณ์ จิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
ด้านสังคม ธรรมชาติรอบตัว 
ด้านสติปัญญา สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
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๕.ระยะเวลาเรียน 

 

  
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก๑-๓ปีการศึกษา
โดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเดก็
ปฐมวัยขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง   โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อายุ           ช่วงอายุ 4-6 ปี 

ระยะเวลา   โครงสร้างในการจัดประสบการณ์1-2 ปีการศึกษาโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า๑๘๐วันต่อ ๑ ปีการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง    
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๖.สำระกำรเรียนรู้รำยปี 

 
 

 

 

 

 
สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ให้เป็นไป
ตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 

๑. ประสบการณ์ส าคัญ 

 

ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการท า
กิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามั ย และการรักษาความ
ปลอดภัย ดังนี้ 

 ๑.๑.๑  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
๑.๑.๑.๑ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
๑.๑.๑.๒ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๑.๑.๑.๓ การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๑.๑.๑.๔ การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการขว้าง  

                  การจับ การโยน การเตะ 
๑.๑.๑.๕ การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
๑.๑.๒.๑ การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
๑.๑.๒.๒ การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๑.๑.๒.๓ การปั้น  
๑.๑.๒.๔ การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วย เศษวัสดุ 
๑.๑.๒.๕ การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
๑.๑.๓.๑ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๑ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
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๑.๑.๔.๒ การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๔.๓ การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๑.๑.๔.๔ การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕  การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 
๑.๑.๕.๑ การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
๑.๑.๕.๒ การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่ เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ 
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพดนตรี 
๑.๒.๑.๑ การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
๑.๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๑.๓ การเล่นบทบาทสมมติ 
๑.๒.๑.๔ การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๑.๒.๑.๕ การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเล่น 
๑.๒.๒.๑ การเล่นอิสระ 
๑.๒.๒.๒ การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
๑.๒.๒.๓ การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๑.๒.๒.๔ การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓  คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๑ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
๑.๒.๓.๒ การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓.๓ การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
๑.๒.๔.๑ การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๒.๔.๒ การเล่นบทบาทสมมติ 
๑.๒.๔.๓ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๑.๒.๔.๔การร้องเพลง 
๑.๒.๔.๕ การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
๑.๒.๕.๑ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 
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๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
๑.๒.๖.๑ การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ และการ 

                   ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

๑.๓ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น 
การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

   ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
๑.๓.๑.๑ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
๑.๓.๑.๒การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๓.๒.๑ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
๑.๓.๒.๒การท างานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
๑.๓.๒.๓ การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๑.๓.๒.๔ การเลี้ยงสัตว ์
๑.๓.๒.๕ การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 
๑.๓.๓.๑ การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
๑.๓.๓.๒ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๑.๓.๓.๓ การประกอบอาหารไทย 
๑.๓.๓.๔ การศึกษานอกสถานที่ 
๑.๓.๓.๕ การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีสวนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 
๑.๓.๔.๑ การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๑.๓.๔.๒ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน 
๑.๓.๔.๓ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
๑.๓.๔.๔ การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๔.๕ การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
๑.๓.๕.๑ การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑.๓.๕.๒ การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๑.๓.๕.๓ การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๑.๓.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๑.๓.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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    ๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๑.๓.๗.๑ การเล่นหรือ ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก
พัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
๑.๔.๑.๑ การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๑.๔.๑.๒ การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
๑.๔.๑.๓ การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราวต่างๆ 
๑.๔.๑.๔ การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
๑.๔.๑.๕ การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๑.๔.๑.๖ การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
๑.๔.๑.๗ การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
๑.๔.๑.๘ การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๑.๔.๑.๙ การพูดเรียงล าดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
๑.๔.๑.๑๐ การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
๑.๔.๑.๑๑ การอ่านอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๑.๔.๑.๑๒ การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
๑.๔.๑.๑๓ การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
๑.๔.๑.๑๔ การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
๑.๔.๑.๑๕ การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๑๖ การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๑.๔.๑.๑๗ การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆกัน จากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
๑.๔.๑.๑๘ การเล่นเกมทางภาษา 
๑.๔.๑.๑๙ การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๑.๔.๑.๒๐ การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๑.๔.๑.๒๑ การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
๑.๔.๑.๒๒ การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 ๑.๔.๒.๑ การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้

ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
 ๑.๔.๒.๒ การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
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 ๑.๔.๒.๓ การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า ภาพวาด 
ภาพถ่าย และรูปภาพ 

 ๑.๔.๒.๔ การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
 ๑.๔.๒.๕ การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
 ๑.๔.๒.๖ การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
 ๑.๔.๒.๗ การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
 ๑.๔.๒.๘ การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
 ๑.๔.๒.๙ การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๐ การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๑ การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
 ๑.๔.๒.๑๒ การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 ๑.๔.๒.๑๓ การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูง

น้ าหนัก ปริมาตร 
 ๑.๔.๒.๑๔ การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 
 ๑.๔.๒.๑๕ การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 ๑.๔.๒.๑๖ การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
 ๑.๔.๒.๑๗ การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๘ การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
 ๑.๔.๒.๑๙ การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 ๑.๔.๓.๑ การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
 ๑.๔.๓.๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
 ๑.๔.๓.๓ การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
 ๑.๔.๔.๑ การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
 ๑.๔.๔.๒ การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
 ๑.๔.๔.๓ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
 ๑.๔.๔.๔การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ

ต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 
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 ๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจาก

น าสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจัดหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา 
ครูสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของ
ตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย  การรู้จักความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดง
ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตาม
ล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน 
และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของ
คนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนาธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์
ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน น้ า ท้องฟูา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และพลังงานใน
ชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 ๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก 
จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ร่างกายหรือ
ด้านอารมณ์ 
จิตใจหรือ
ด้านสังคม 
หรือด้าน
สติปัญญา 

ระบุมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ให้
สอดคล้องกับ
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้าน
อารมณ์  จิตใจ 
ด้านสังคมหรือ
ด้านสติปัญญา
โดยน ามาจาก
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

ระบุตัวบ่งช้ีที่
เป็นตัวช้ีวัด
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์โดย
น ามาจาก
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
สถานศึกษา
สามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมได้
ตามอัตลักษณ์
หรือเอกลักษณ์
ของ
สถานศึกษา 

ระบุสภาพที่พึง
ประสงค์ ซึ่ง
เป็นพฤติกรรม
หรือ
ความสามารถที่
คาดหวังในแต่
ละช่วงวัย โดย
น ามาจาก
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
 ทั้งนี้ 
สถานศึกษา
สามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมได้
ตามอัตลักษณ์
หรือเอกลักษณ์
ของ
สถานศึกษา 

ก าหนด
ประสบการณ์ที่
ส าคัญท่ีคาดว่า
จะเป็นแนว
ทางการจัด
กิจกรรมให้เด็ก 
เกิดพฤติกรรม
หรือมี
ความสามารถ
ตามสภาพที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ และ
มาตรฐานที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดยเลือก
จาก
ประสบการณ์
ส าคัญท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

ก าหนดสาระที่ควร
เรียนรู้ซ่ึงเป็นเสมือนทุ่น
หรือสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมี
พฤติกรรมและ
ความสามารถตามสภาพ
ที่พึงประสงค ์
ตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
โดยน ามาจากสาระที่
ควรเรียนรู้ทั้ง ๔ เรื่องท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึง
ประสงค์ทั้งน้ี 
สถานศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมสาระที่ควร
เรียนรู้ได้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจความ
ต้องการ ตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดย
ค านึงถึงความเหมาะสม
ตามวัยของเด็ก 

 

 

ข้อสังเกต  เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดจุดหมายไว้แล้ว สถานศึกษาหรือสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้ตาม แต่สามารถเพ่ิมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์จากที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนด 
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การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายป ี
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติมโตตามวัยและมีสขุนิสัยที่ดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑.๑ น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑น้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑น้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

- การปฏิบัติตนตามสุขอนามยั สุขนิสยัที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน 

-การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน ์
 

อนุบาล 2 
หน่วย ปฐมนิเทศ 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน ์
หน่วย ร่างกายของหน ู
หน่วย ตัวเรา 
อนุบาล ๒ 
หน่วย วยัที่เปลี่ยนแปลง 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน ์
หน่วย เรียนรู้ร่างกาย 

๑.๒ มีสุขภาพอนามยั
และสุขนิสัยที่ด ี

๑.๒.๑รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ าสะอาดด้วยตนเอง 
๒.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 
๓.นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔.ออกก าลังกายเป็นเวลา 

๑.๒.๑.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลาย
ชนิดและดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 
๒.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมดว้ยตนเอง 
๓.นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔.ออกก าลังกายเป็นเวลา 

- การปฏิบัติตนตามสุขอนามยั สุขนิสยัที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน 
- การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ าวัน 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
 

- การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน ์
- การรักษาร่างกายให้สะอาดและ
มีสุขภาพอนามัยที่ด ี
- อาหารหลกั ๕ หมู ่
- มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 
- ประโยชน์ของการนอนหลับ
พักผ่อน 
- ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

อนุบาล 2 
หน่วย ปฐมนิเทศ 
หน่วย  ร่างกายของหน ู
หน่วย ตัวเรา 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน ์
หน่วย ผักสดสะอาด 
หน่วย ข้าวแสนวิเศษ 
หน่วย ผลไม้ดีมีประโยชน ์
อนุบาล ๓ 
หน่วย วยัที่เปลี่ยนแปลง 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน ์
หน่วย เรียนรู้ร่างกาย 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑.๓ รักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑.เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยดว้ยตนเอง ๑.๓.๑. เล่นและท ากิจกรรมและปฏิบัติตอ่ผูอ้ื่น
อย่างปลอดภัย 

- การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย 
- การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน 

- การระมดัระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น
และภยัใกล้ตัว 
- การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 
-การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างปลอดภัย 

อนุบาล 2 
หน่วย ปลอดภยัไว้กอ่น 
หน่วย ของเล่นของใช้  
อนุบาล 3 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย ปลอดภยัไว้กอ่น 
หน่วย เครื่องมือ เครื่องใช้ 
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๒.๑ เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได ้

๒.๑.๑. เดินตอ่เท้าไปข้างหน้าเป็นเสน้ตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 
๒.๑.๒. กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตวั 
๒.๑.๓. วิ่งหลบหลีกสิ่งกดีขวางได ้
๒.๑.๔.รับลูกบอลได้ด้วยมอืทัง้สองข้าง 

๒.๑.๑.เดินตอ่เท้าถอยหลังเปน็เสน้ตรงได้
โดยไม่ต้องกางเกง 
๒.๑.๒.กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 
๒.๑.๓.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๒.๑.๔.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพืน้
ได้ 

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
- การเคลื่อนไหว เคลื่อนที ่
-การเคลื่อนไหวพร้อมวสัดุ
อุปกรณ ์
-การเคลื่อนไหวท่ีใช้ประสาน
สัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ในการขว้าง การจับ การ
โยน การเตะ 
-การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
-การเคลื่อนไหวเพือ่ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทาง ระดับ และพืน้ที ่

- การเล่นและกระท าสิ่งต่าง ๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 
 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ร่างกายของหน ู
หน่วย ตัวเรา 
หน่วย ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
 อนุบาล ๓ 
หน่วย วยัที่เปลี่ยนแปลง 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย ประสาทสัมผัส  
หน่วย ของเล่นของใช้ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๒.๒ ใช้มือ -ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๒๑.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 
๒.๒.๒. เขียนรูปสีเ่หลี่ยมตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน 
๒.๒.๓. ร้อยวัสดทุี่มรีูจนาดเสน้ผ่านศนูย์ 
๐.๕ ซม.ได้ 

๒.๒๑.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสน้
โค้งได้ 
๒.๒.๒.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชดัเจน 
๒.๒.๓.ร้อยวัสดทุี่มีรขูนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได ้

- การเขียนภาพและการเล่น
กับส ี
- การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การฉีก การตดัตัด การปะและ
การร้อยวสัด ุ
-การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษ
วัสด ุ
-การปั้น 
-การเล่นเครื่อง 

- การเล่นและกระท าสิ่งต่าง ๆ
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น 
- การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
-การรู้จักช่ือ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส รูปร่าง รูปทรง 
จ านวน ส่วนประกอบ  

อนุบาล 2 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย  คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย สีสันมหัศจรรย ์
หน่วย ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
อนุบาล 3 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย ประสาทสัมผัส 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
หน่วย ดอกไม้หลากส ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมคีวามสุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์อยา่ง
เหมาะสม 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ ์

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

-การพูดสะท้อนความรูส้ึก
ของตนเองและผู้อื่น 
-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ตามความสามารถของ
ตนเอง 
- การแสดงความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความสุข เห็นอก
เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 

- การก ากับตนเอง 
-การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรูส้ึก
อย่างเหมาะสม 

อนุบาล 2 
หน่วย อารมณ์ของฉัน 
หน่วย พระคุณแม ่
หน่วย วันชาติ 
หน่วย สวัสดีปีใหม ่
หน่วย วันเด็ก วันคร ู
อนุบาล 3 
หน่วย วันแม ่
หน่วย วันพอ่ 
หน่วย วันขึ้นปีใหม ่
หน่วย วันเด็ก วันคร ู
หน่วย ต่างความคิด ต่างความต้องการ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๓.๒ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่อ
ตนเองและผู้อื่น 

- กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมบางสถานการณ ์
-แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

-กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์
-แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่น 

-การพูดสะท้อนความรูส้ึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
- การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่น
มีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อ
ผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจและการ
ช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจบ็ 

- การสะท้อน 
-การรับรู้อารมณ์และ
ความรูส้ึกของตนเองและผู้อื่น 
-การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม 

อนุบาล ๒ 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย ร่างกายของหน ู
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
อนุบาล ๓ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย มารยาทไทย 
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๔.๑ สนใจและมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
 
๔.๑.๒ สนใจ มคีวามสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง
ดนตร ี
 
๔.๑.๓ สนใจ มคีวามสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ 
ดนตร ี

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
 
๔.๑.๒ สนใจ มคีวามสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงดนตร ี
 
 
๔.๑.๓ สนใจ มคีวามสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ 
ดนตร ี

๑.๒.๑(๕)การท ากิจกรรม
ศิลปะตา่งๆ 
 
๑.๒.๑(๑)การฟังเพลง การ
ร้องเพลงและการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตร ี
 
๑.๒.๑(๓)การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตร ี
๑.๒.๑(๒)การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ 
๑.๒.๑(๔)การเล่นบทบาท
สมมต ิ

สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑.การสะท้อนการรับรู้อารมณ์
และความรู้สึก 
๒.การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม 

อนุบาล 2 
หน่วย  สีสันมหัศจรรย ์
หน่วย  บา้นแสนสุข 
หน่วย  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
หน่วย  โรงเรียนของเรา 
 
อนุบาล 3 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย บ้านแสนสุข 
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมจีิตใจทีด่ีงาม 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจรติ ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อ

ต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๓(๒)การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓(๓)การร่วมสนทนา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเชิง
จริยธรรม 
๑.๒.๔(๒)การเล่นบทบาท
สมมต ิ
๑.๓.๔(๒)การปฏิบตัิตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
 

สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว และโรงเรยีน 
๒.การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๓.การมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
หน่วย วันเด็ก วันคร ู
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย  บา้นแสนสุข 
อนุบาล ๓ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย มารยาทไทย 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย สายใยครอบครัว 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๒ มคีวามเมตตา 
กรุณา มีน้ าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อนและมี
เมตตาสัตวเ์ลี้ยง 
 
 
 
 
 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมเีมตตาสตัว์เลีย้ง 
 
 
 
 
 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นไดด้้วยตนเอง 

 ๑.๒.๓(๒)การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม(เมตตา กรุณา) 
๑.๒.๔(๒)การเล่น
บทบาทสมมต ิ
๑.๓.๒(๕) การเลี้ยงสัตว ์
 
๑.๒.๓(๒)การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม(ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน) 
 
 
 

สาระเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.การมีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม 
 
 
 
สาระเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑. การมีคุณธรรม จริยธรรม 
๒. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม 

อนุบาล 2 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย สัตว์โลกน่ารัก 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย ผีเสื้อแสนสวย 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
 
อนุบาล 3 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย มารยาทไทย 
หน่วย ผีเสื้อ 
หน่วย สัตว ์
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๓ มคีวามเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรูส้ึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

 ๑.๒.๖(๑) การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็น
อกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 
๑.๒.๓(๒) การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๓(๓) การร่วมสนทนา
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเชิง
จริยธรรม 
 

สาระเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๑.การมีคุณธรรม จริยธรรม 
๒.การรับรู้อารมณ์และความรูส้ึก
ของตนเองและผู้อื่น 
๓.การแสดงมารยาทท่ีด ี
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
 
อนุบาล ๓ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย มารยาทไทย 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๕.๔ มคีวาม
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย
จนส าเร็จเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ ท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย
จนส าเร็จด้วยตนเอง 

๑.๒.๑(๕) การท างาน
ศิลปะตา่งๆ 
- การดูแลห้องเรียน
ร่วมกัน 
๑.๒.๔(๒)การเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน 
๑.๓.๒(๑) การมสี่วนร่วม
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายใน
ภายนอกห้องเรียน 
๑.๓.๔(๑)การร่วมกัน
ก าหนดข้อตกลงของห้อง 
๑.๓.๔(๓)การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
 

สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๒. ความรับผิดชอบ ความอดทน 
มุ่งมั่น ความเพียร 

อนุบาล ๒ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย บ้านแสนสุข 
หน่วย  หนูท าได้ 
อนุบาล ๓ 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย ฉันรักเมืองไทย 
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๓. พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
 
 
 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
 
 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 
 
 
 
 
๖.๑.3ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๓.๑(๑)การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 
 
๑.๒.๕(๑) การปฏิบตัิ
กิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง 
๑.๓.๑(๑)การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 
๑.๑.๔(๑)การปฏิบตัิตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัรประจ าวัน 
๑.๓.๑(๑)การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 

สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑.วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด
และมสีุขอนามัยที่ด ี
 
๑.การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์
 
 
 
 
๑.ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน 
๒.การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเอง 
๓.วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด
และมสีุขอนามัยที่ด ี
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ตัวเรา 
หน่วย ร่างกายของหน ู
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย ปลอดภยัไว้กอ่น 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน์  
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย ผักสดสะอาด 
หน่วย ผลไม้ดีมีประโยชน ์
 
อนุบาล ๓ 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย เรียนรู้ร่างกาย 
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย อาหารดีมีประโยชน ์
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๒ มีวินยัในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังไดด้้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
๖.๒.๒ เข้าแถวตาล าดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 

๑.๓.๔(๔)การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน 
๑.๓.๔(๓)การให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
๑.๓.๔(๒)การปฏิบตัิตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ห้องเรียน 
 

สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑. เรียนรู้ข้อตกลงต่างๆ  
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
๓. การมีมารยาทท่ีด ี
๔. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
๑.เรียนรู้ข้อตกลงต่างๆ  
๒.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
อนุบาล ๓ 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย มารยาทไทย 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๖.๓ ประหยดัและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยดัและพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยดัและพอเพียงด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑(๑)การปฏิบตัิตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การฟังนิทานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 
๑.๓.๒(๒) การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
๑.๓.๒(๓)การท างานศิลปะที่
น าวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ า 
หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้
ใหม ่
 

สาระการเรียนรูเ้รื่องสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก 
๑. ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ การคมนาคม 
เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ
ที่ใช้อยูใ่นชีวิตประจ าวัน อย่าง
ประหยดั ปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
สาระการเรียนรูเ้รื่องตัวเด็ก 
๑.การมีคุณธรรม จริยธรรม 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย เศรษฐกิจพอเพยีง 
หน่วย การเดินทางแสนสนุก 
หน่วย เทคโนโลยีกา้วไกล 
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
หน่วย สายน้ าให้ชีวิต 
อนุบาล ๓ 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้ 
หน่วย การคมนาคม 
หน่วย สื่อสารทันเหตุการณ์ 
หน่วย เศรษฐกิจพอเพยีงพอ 
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมและความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๑.๒ทิ้งขยะได้ถูกที ่

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๑.๒ทิ้งขยะได้ถูกที ่

๑. การมีส่วนรว่มในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
๒. การสนทนาขา่วและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔.การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
๕.การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแกป้ัญหา 
 
๑.การคัดแยก การจัดกลุ่มและจ าแนก
สิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
๒.การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๓.การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือแปรรูป
แล้วน ากลบัมาใช้ใหม ่
๔.การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง 
รูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
๕.การปฏิบัติตนเป็นสมาชกิที่ดีของ
ห้องเรียน 

๑.สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการดูแล
รักษา 
๒.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.การรักษาสาธารณะสมบัติใน
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
๑.ขยะและการคัดแยกขยะ 
๒.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิติ 
หน่วย เศรษฐกิจพอเพยีง 
หน่วย อากาศน่ารู ้
หน่วย  ฤดูฝนจา๋ 
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย สายน้ าให้ชีวิต 
หน่วย ชุมชนของเรา 
อนุบาล ๓ 
หน่วย รุ้งกินน้ า 
หน่วย ข้าว 
หน่วย น้ า 
หน่วย ฤดูหนาว 
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย ดอกไม้หลากส ี
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๗.๒ มมีารยาท
ตามวัฒนธรรม
ไทยและรัก
ความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบตัิตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
๗.๒.๓ หยดุเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี
  
 
 

๗.๒.๑ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 
 
 
 
๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
๗.๒.๓ หยดุเมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

๑.การปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย 
๒.การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
  
๑.การปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย 
๒.การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
๓.การพูดสะท้อนความรูส้ึก
ของตนเองและผู้อื่น 
 
๑.การปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย 
๒.การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
๓.การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.การปฏิบัตตินตามมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย 
  -การแสดงความเคารพ 
  -การพูดสุภาพ 
  -การกลา่วค าขอบคุณและขอโทษ 
 
 ๑.การปฏิบัติตนตามมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย 
  -การพูดสุภาพ 
  -การกลา่วค าขอบคุณและขอโทษ 
 
 
 
 
๑.วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
๒.สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทย 
๓.การแสดงความจงรักภักดตี่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

อนุบาล ๒ 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
หน่วย วันชาติ  
หน่วย พระคุณแม ่
หน่วย ชุมชนของเรา 
หน่วย วันเด็ก วันคร ู
หน่วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 
อนุบาล ๓ 
หน่วย วันแม ่
หน่วย วันขึ้นปีใหม ่
หน่วย วันเด็ก วันคร ู
หน่วย วันพอ่ 
หน่วย มารยาทไทย 
หน่วย อาชพีต่างๆ 
หน่วย ชุมชนของเรา 
หน่วย ฉันรักเมืองไทย 
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกทีด่ีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๘.๑.๑เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกบั
เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 
 
 
 
 

๑.การเล่นและท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 
๒.การเล่นหรือท ากิจกรรม
ร่วมกับกลุม่เพื่อน 

๑.การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๒. การเล่นและการท าสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อื่น 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย บ้านแสนสุข 
หน่วย หนูท าได ้
อนุบาล ๓ 
หน่วย วยัที่เปลี่ยนแปลง 
หน่วย หนูท าได ้
หน่วย บ้านแสนสุข 
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย อาชพีต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๒ มปีฏิสมัพันธ์ที่
ดีกับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
๘.๒.๒ยิม้หรือทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างานร่วมกับ
เพื่อนอย่างมีเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 ๑. การเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
๒. การเล่นหรือท ากิจกรรม
ร่วมกับกลุม่เพื่อน 
๓.การเล่นบทบาทสมมตุ ิ
 
 
 
๑.การร่วมสนทนาและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

๑.การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
๒. การเล่นและการท าสิ่งต่างๆด้วย
ตนเองตามล าพังหรือกับผู้อื่น 
๓.การแสดงความคดิเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟังความคดิเห็นขงผู้อืน่ 
 
 
๑.การแสดงความคดิเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟังความคดิเห็นขงผู้อืน่ 
๒.การแสดงมารยาททีด่ ี
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย หนูน้อยมารยาทด ี
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย อารมณ์ของฉัน 
อนุบาล ๓ 
หน่วย เด็กดีมีคุณธรรม 
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย ต่างความคิดต่างความต้องการ 
หน่วย มารยาทไทย 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้างขอ้ตกลง
และปฏิบัติตามขอ้ตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
 
 
 
๘.๓.๒ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
๘.๓.๓ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มสี่วนร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบตัิตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
 
 
 
 
๘.๓.๒ ปฏิบตัิตนเป็นผู้น าและผู้
ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ ์
 
 
 
 
 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไขปญัหา
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
ด้วยตนเอง 

๑.การร่วมก าหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 
๒.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 
๓. การดูแลห้องเรยีนร่วมกัน 
 
๑.การร่วมก าหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 
๒.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 
๓.การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 
 
๑.การมีสว่นร่วมในการเลอืกแก้ปัญหา 
๒.การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง 

๑.การแสดงความคดิเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นขงผู้อืน่ 
๒.ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและ
บุคคลต่าง ๆ 
๓.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ด ี
 
๑.การแสดงความคดิเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นขงผู้อืน่ 
๒.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ด ี
๓.การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 
 
๑.ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและน าเสนอ
ความคิด 
๒.ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย ชุมชนของเรา 
หน่วย บ้านแสนสุข 
อนุบาล ๓ 
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย บ้านแสนสุข 
หน่วย ชุมชนของเรา 
หน่วย อาเซียนสามัคคี 
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๔.  พัฒนาการด้านสตปิัญญา 
 

มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโตต้อบสอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโตต้อบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได ้

๑. การฟังและปฏิบัตติาม
ค าแนะน า 
๒.การพูดแสดงความคิด 
ความรูส้ึก และความต้องการ 
๓.การรอจังหวะที่เหมาะสมในการ
พูด 
๔. การฟังเพลง นิทานค าคล้อง
จอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ 
 
๑.การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเองหรือพูด
เป็นเรื่องราวเกีย่วกับตนเองได ้
๒.การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 
๓.การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร 
 

๑.การรู้จักแสดงความคดิเห็นของ
ตนเอง 
๒.การมีปฏสิัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 
๓. การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
๑.การรู้จักแสดงความคดิเห็นของ
ตนเอง 
๒.การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย เทคโนโลยีกา้วไกล 
 
อนุบาล๓ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
หน่วย สื่อสารทันเหตุการณ์ 
หน่วย เทคโนโลยีน่ารู ้
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๙.๒ อ่าน เขียน
ภาพและ
สัญลักษณไ์ด ้

๙.๒.๑ อ่านภาพ  
สัญลักษณ์ ค า พร้อมท้ัง
ช้ี หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 
 
 
 
 
๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สญัลักษณ์ ค า 
ด้วยการช้ี หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ต้นและจุดจบของข้อความ 
 
 
 
 
 
๙.๒.๒ เขียนช่ือของตนเอง ตาม
แบบเขียนข้อความด้วยวิธีที่คดิขึ้น
เอง 

๑.การอ่านหนงัสือภาพ นิทาน หลากหลาย
ประเภท /รูปแบบ 
๒.การสังเกตตัวอกัษรในชื่อของตนหรอืค า
คุ้นเคย 
๓.การอ่านและชี้ขอ้ความ โดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
 
๑.การเห็นแบบอย่างของการเขียนทีถู่กต้อง 
๒. การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเดก็/
ค าคุ้นเคย 
 

๑.การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
๒.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 
 
 
 
 
๑.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 
๒.การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย ชุมชนของเรา 
หน่วย อาเซียนนา่รู้ 
 
อนุบาล๓ 
หน่วย สื่อสารทันเหตุการณ์ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑๐.๑ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 
 
๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทยีบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะทีส่ังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว 
๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ ์
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลีย่นแปลง 
หรือความสัมพันธ์ของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 
 
๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ
ขึ้นไปเป็นเกณฑ ์
 
 
 
 
 

-การบอกและแสดงต าแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง
ต่างๆ ด้วยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่ายและรูปภาพ 
-การบอกและแสดงอันดับที่
ของสิ่งต่างๆ 
-การบอกและเรียงล าดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 
- การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง ความสมัพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาท
สัมผสัอย่างเหมาะสม 
-การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็น
ทรงกลม ทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย 
 

-ช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสมัพันธ์ของสัตว ์
-ช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รปูร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน 
ส่วนประกอบ 
-การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว 
-การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ์ของ
เวลา  
-การเลือกใช้ยานพาหนะ ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยดั ปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
-การเลือกใช้การคมนาคมที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยดั ปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย สีสันมหัศจรรย ์
หน่วย ผีเสื้อแสนสวย 
หน่วย สัตว์โลกน่ารัก 
หน่วย กลางวัน กลางคืน 
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย ฤดูหนาว 
หน่วย ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
หน่วย การเดินทางแสนสนุก 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

(ต่อ) ๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ 
ล าดับ 

- การคัดแยก การจดักลุม่การ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปต่าง รูปทรง 
-การนับและแสดงจ านวนของสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
-การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
- การเปรียบเทียบและเรยีงล าดับ
จ านวนของสิ่งต่าง ๆ 
-การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
- การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรยีงล าดับ สิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะความยาว / ความสูง 
น้ าหนัก ปริมาตร 
 

 อนุบาล ๓ 
หน่วย ประสาทสัมผัส 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
หน่วย ผีเสื้อ  
หน่วย สัตว ์
หน่วย ระยะทาง 
หน่วย คมนาคม 
หน่วย ดอกไม้หลากส ี
หน่วย กลางวัน กลางคืน 
หน่วย ฉันรักฤดหูนาว 
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑๐.๒ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตผุล 

๑๐.๒.๑  ระบสุาเหตุหรือผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณห์รือ การ
กระท าเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
 
 
 
 
๑๐.๒.๒  คาดเดา หรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๑  อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า
ด้วยตนเอง 
 
 
 
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งท่ี
อาจจะเกิดขึ้น และมสี่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

-การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวัน 
 
- การคาดเดาหรือการ
คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
อย่างมีเหตผุล 
-การอธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า 

-การเปลีย่นแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
-ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้ยานพาหนะ การ
คมนาคมที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยดั 
และปลอดภัย 
-การเปลีย่นแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สตัว์ 
พืช  

อนุบาล ๒ 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก  
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย สีสันมหัศจรรย ์
หน่วย อากาศน่ารู ้
หน่วย ฤดูหนาว 
หน่วย กลางวัน กลางคืน 
หน่วย เทคโนโลยีกา้วไกล 
อนุบาล๓ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู ้
หน่วย ระยะทาง 
หน่วย รุ้งกินน้ า 
หน่วย กลางวัน กลางคืน 
หน่วย ดอกไม้หลากส ี
หน่วย เทคโนโลยีน่ารู ้
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑๐.๓ มี
ความสามารถใน
การคิดแก้ปญัหา
และตดัสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรูผ้ลที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
๑๐.๓.๒ ระบุปญัหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผดิลองถูก 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดขึ้น 
 
 
 
๑๐.๓.๒ ระบุปญัหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

- มีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมลูอย่างมี
เหตุผล 
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปญัหา  
 
-การมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา 
-การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง 

-การรู้จักแสดงความคดิเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
-การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
-การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย เทคโนโลยีกา้วไกล 
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
 
อนุบาล๓ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
หน่วย เทคโนโลยีน่ารู ้
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑๑.๑  เล่น / 
ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค ์

๑๑.๑.๑ สรา้งผลงานศลิปะ
เพื่อสื่อสารความคดิ 
ความรูส้ึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จาก
เดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สรา้งผลงานศลิปะเพื่อ
สื่อสารความคดิ ความรูส้ึกของ
ตนเองโดยมีการดดัแปลงและ
แปลกใหม่จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น 
 

-การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงาน
ศิลปะ 
-การเขียนและการเลน่กับส ี
-การป้ัน 
- การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสด ุ
- การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า
หรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม ่
-การหยิบจับ การใช้กรรไกร การ
ฉีก การตัด การปะและการร้อย
วัสด ุ
-การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่าน
งานศิลปะ 
-การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุที่
หลากหลาย 

-วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การท างานศิลปะอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย เช่น กรรไกร 

อนุบาล ๒ 
หน่วย สีสันมหัศจรรย ์
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย ผีเสื้อแสนสวย 
อนุบาล ๓ 
หน่วย ของเล่นของใช้ 
หน่วย เครื่องมือเครื่องใช้ 
หน่วย ดอกไม้หลากส ี
หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑  เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคดิ 
ความรูส้ึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม ่

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพื่อสื่อสารความคดิ 
ความรูส้ึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม ่

- การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
-การเคลื่อนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ ์
-การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
-การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี
-การฟังเพลง การร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกริิยาโต้ตอบเสียงดนตร ี
 

-การเคลื่อนไหวร่างกายใน
ทิศทางระดับและพื้นท่ีต่างๆ 
-การแสดงท่าทางต่างๆ ตาม
ความคิดของตนเอง 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ร่างกายของหน ู
หน่วย ตัวเรา 
หน่วย อารมณ์ของฉัน 
หน่วย ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
หน่วย การเดินทางแสนสนุก 
อนุบาล๓ 
หน่วย วยัที่เปลี่ยนแปลง 
หน่วย เรียนรู้ร่างกาย 
หน่วย ต่างความคิดต่างความต้องการ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 

ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
๑๒.๑ มีเจตคติทีด่ี
ต่อการเรียนรู ้

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือท่ีพบเหน็ 
 
 
 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๑ หยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วยตนเองเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 
 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

-การอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
-การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง 
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ช้ีแนะ  
-การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

-การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
หนังสือและตัวหนังสือ 
-การก ากับตนเอง 
-การแสดงมารยาทท่ีด ี
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย ครอบครัวแสนสุข 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย โรงเรียนของเรา 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
อนุบาล ๓ 
หน่วย สายใยครอบครัว 
หน่วย โรงเรียนแสนสุข 
หน่วย คณิตสตร์น่ารู้ 
หน่วย อาชพีต่างๆ 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
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ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี ชื่อหน่วย 
ชั้นอนุบาล 2(4-5ปี) ชั้นอนุบาล 3(5-6ปี) ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู ้

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 
 
 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ที่ไหน” 
“ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยตา่งๆ ตามวิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง 
 
 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไร” อย่างไร” ในการค้นหา
ค าตอบ 

-การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่ง
เรียนรูร้อบตัว 
- การสืบเสาะหาความรูเ้พื่อ
ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ 
-การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
-การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆและแผนภูมิอย่างง่ายได ้

-การเลือกใช้การสื่อสารต่างๆ
ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 
-การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
-แหล่งเรียนรู้จากภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอื่นๆ 
 

อนุบาล ๒ 
หน่วย คณิตศาสตร์แสนสนุก 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
หน่วย อากาศน่ารู ้
หน่วย ฤดูหนาว 
หน่วย ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
หน่วย เทคโนโลยีกา้วไกล 
หน่วย ฤดูฝนจ๋า 
อนุบาล ๓ 
หน่วย คณิตศาสตร์น่ารู้ 
หน่วย ระยะทาง 
หน่วย ฉันรักฤดหูนาว 
หน่วย สื่อสารทันเหตุการณ์ 
หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู ้
หน่วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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7.การจัดประสบการณ ์
 

 

 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๖ ปี  เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการ
เล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการ และแนวทางการจัด
ประสบการณ ์ดังนี้ 

๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 

๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ
สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมองที่เหมาะสมกับ

อายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒.๒จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท าเรียนรู้ผ่านประสาท

สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๒.๓จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรมทักษะและสาระการเรียนรู้ 
๒.๔จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอความคิดโดยครู

หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
๒.๕จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 
๒.๖จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรี่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของ

เด็ก 
๒.๗จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๘จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่ดีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึนในสภาพจริงโดยไม่ได้

คาดการณ์ไว้ 
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๒.๙จดัท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 

๒.๑๐จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุน
สื่อแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

  
 การจ ัดประสบการณ ์ส าหรบัเด ็กปฐมว ัยของโรงเรยีนบา้นบวัมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) แบ ่งออกเป ็น 2 ลักษณะ 
คือ หน ่วยการเร ียนรู้ (Unit) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (CCE) 
 

  1. หน่วยการเรยีนรู้ เป ็นการจ ัดประสบการณ์ซึง่ครูผู ้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมโดยบ ูรณาการ สาระ
การเรยีนรู้ตามหน ่วยการสอนที่ก  าหนด ก ับสาระการเรยีนรู้ซึ่งเป ็นทักษะที่จ าเป ็นตามสาระการเร ียนรู้รายป ี โดย ออกแบบ
ก ิจกรรมหลัก 6 ก ิจกรรม ได ้แก ่ ก ิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ ก ิจกรรมเสริมประสบการณ ์ ก ิจกรรม สร้างสรรค ์ 
ก ิจกรรมเสรี ก ิจกรรมกลางแจ ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา  

          2.การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(CCE) 

    ด้านสภาพแวดล้อม มีอุปกรณ์จัดเก็บอย่างมีระบบ  สะอาดปลอดภัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียน เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 

ด้านครู มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก สนับสนุนผู้เรียนตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
เข้าใจพัฒนาการของเด็ก 

ด้านนักเรียน มีความสุขในการเรียน เคารพในกฎกติกา กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ด้านหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมบรูณาการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย และกระตุ้นกระบวนการคิด 

๓. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปีบริบูรณ ์สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบเป็นการช่วย
ให้ครผูู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
ประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่
ส าคัญครผูู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัด
และขอบข่ายกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  ๑.ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
  วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ    ๘-๑๒ นาท ี
  วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ   ๑๒-๑๕ นาท ี
  วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ    ๑๕-๒๐ นาท ี

๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า๒๐ นาท ี
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 ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี

 ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลัง
กายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

 ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
 การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญครูผู้สอนต้องค านึกถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการ
ทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
  ๓.๒.๒ การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-
นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ โดย
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
  ๓.๒.๓ การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้
เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ  
  ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปราย
และเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 
  ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรัก
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การอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึกถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
  ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดนตรี 
การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่น
บล็อก และเล่นก่อสร้าง 
               การก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเพ่ือจัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันสามารถด าเนินการได้หลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นกับความเหมาะสม ประเด็นส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงความครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ 
 

รายการการพัฒนา อายุ ๓ ปี 
ชัว่โมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๔ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๕ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
(ประมาณ) 

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  
(รวมทั้งการช่วยตัวเองในการแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนผักผ่อน) 

 
๓ 

 
๒ ๑/๒ 

 
๒ ๑/๔ 

๒. การเล่นเสรี ๑ ๑ ๑ 
๓. การคิดและความคิดสร้างสรรค์ ๑ ๑ ๑ 
๔. กิจกรรมด้านสังคม ๑/๒ ๓/๔ ๑ 
๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 
๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๓/๔ ๑ ๑ 
เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ ๗ 
 

  ส าหรับทักษะพ้ืนฐานชีวิตในประจ าวัน อายุ ๓ ขวบจะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากข้ึนเวลาจะลดลง
เพราะเด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง อายุ ๓ ขวบมีกิจกรรมทางสังคมท่ีต้องฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใช้เวลาน้อยลง 
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ก ิจกรรมประจ  าว ันของโรงเรียน 

เวลา กิจกรรม ขอบข ่ายของก ิจกรรม 
7.00 - 7.45 น. ร ับเด ็ก - ท ักทายและสนทนาก ับเด ็กเป็นรายบุคคล 

- ตรวจสุขภาพเด ็ก ด ูแลความสะอาดของร่างกาย เคร ื่องแต ่งกาย 
- สนทนาก ับผู้ปกครองซ ึ่งมาส่งเด ็ก 
 
- เลอืกเล่นเกมการศกึษาตามความสนใจ 

7.45 - 8.00 น. เข ้าแถว - เข ้าแถว เคารพธงชาต ิ สวดมนต ์ นั่งสมาธ ิ 
 

8.00 - 8.15 น. กิจธ ุระส่วนต ัว - เข ้าห ้องน้ า 
- ด ื่มน้ า และเตรยีมพร ้อมส าหรับร ่วมกิจกรรม 

8.15 - 8.30 น. สนทนาข ่าวและ
เหตุการณ ์

- ส ารวจการมาโรงเรียน 
- ท  าปฏ ิท ินประจ าว ัน / ส ารวจสภาพอากาศประจ าว ัน 
- สนทนาข ่าวและเหตุการณ ์ท่องค าคล้องจอง 

8.30 - 9.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

- การเคล ื่อนไหวพ ื้นฐาน 
- การเล่นเลยีนแบบท ่าทางการเคลือ่นไหวต ่างๆ 
- การเคล ื่อนไหวตามเสียงเพลงและจังหวะของดนตร ี
- การท  าท ่าทางประกอบเพลง 
- กายบร ิหาร 
- การเคล ื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์อย ่างอ ิสระ หร ือใช้อ ุปกรณป์ระกอบ 
- การฟ ังสัญญาณแล้วปฏ ิบตั ิตามขอ้ตกลง 
- การแสดงท ่าทางตามค  าบรรยาย เร ื่องราว และจินตนาการ 
- การฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม 

9.00 - 9.30 น. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

- การสนทนา ซ ักถาม และแสดงความคิดเห ็น 
- การเล่านิทาน เร ื่องราว ข ่าวและเหตุการณ ์
- การเล่นบทบาทสมมต ิ
- การท ่องค าคล้องจอง ค ากลอน / การร้องเพลง 
- การสาธ ิต 
- การทดลอง 
- การประกอบอาหาร ฯลฯ 

9.30 – 9.40 น. พ ัก - ด ื่มน้ า 
- เข ้าห ้องน้ า 
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เวลา กิจกรรม ขอบข ่ายของก ิจกรรม 
9.40 - 11.00 น. กิจกรรมสร ้างสรรค ์

กิจกรรมม ุม
ประสบการณ์กิจกรรม
เกมการศึกษา 

 - เลอืกท  ากิจกรรมสร ้างสรรค ์ด ังนี ้
 - การวาดภาพระบายสี ด้วยสเีทยีน สีน้ า ดินสอสี ฯลฯ 
  - การเล่นและทดลองเกี่ยวกับส ี
  - การพิมพ์ภาพ 
  - การปั้น 
  - การพับ ฉีก ตัด ปะ สาน ม้วน 
  - การประดิษฐ์ ฯลฯ 
  - เลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ที่จัดไว้ในห้องเรียนอย่างอิสระ 
  - เลือกเล่นเกมการศึกษาตามความสนใจ 
  - เด็กช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ 

11.00 – 11.30 น. รับประทานอาหาร เด็กรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

11.30 – 12.00 น. กิจกรรมกลางแจง ้ - การเล่นอ ิสระในสนาม /เล่นเคร ื่องเล่นสนาม 
- การเล่นอ ุปกรณ์กีฬาส าหรบัเด ็ก 
- การเล่นเกม การละเล่น 
- การเล่นน้ า / เล่นทราย 

12.00 – 12.20 น. กิจธ ุระส่วนต ัว - ลา้งหน้า แปรงฟ ัน เข ้าห ้องน้ า 
- เก็บของใช ้ส่วนต ัว และปูท ี่นอน 

12.20 – 14.00 น. พ ักผ่อน   -เด ็กนอนพ ักผ่อน หร ือท  ากิจกรรมสงบ 

14.00 – 14.15 น. กิจธ ุระส่วนต ัว - เก็บท ี่นอน 
- ลา้งหน้า หว ีผม แต ่งต ัวให ้เร ียบร ้อย 

14.15 – 14.30 น. เกมการศึกษา   -แจกการบ้าน และเล่นเกมการศกึษา 

14.30 – 15.30 น. เตรียมต ัวกลับบ้าน -  ส่งเด ็กท่ีผู้ปกครองมาร ับกลับบ้าน 
- สนทนาก ับผู้ปกครองซ ึ่งมาร ับเด ็ก 
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8.การจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 
 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความส าคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้  
ค้นคว้า  ทดลอง  และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความ
ต้องการของเด็ก จึงมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่
เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าจึงจ าเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก 
  การจัดสภาพแวดล้อมค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๑.ความสะอาด  ความปลอดภัย 
๒.ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
๓.ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
๔.ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 

 ๖.บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
  หลักส าคัญในการจัดต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปูาหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ 
ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการ
ประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
        ๑.  พื้นที่อ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 

 ๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นปูาย หรือที่แขวนผลงาน 
 ๑.๒ ที่เก็บแฟูมผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟูมรายบุคคล 

       ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก  
      ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ  
 ๑.๕ ปูายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
        ๒.  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ท่ีเด็กสามารถจะท างาน
ได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่ง
ไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน 
 ๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน 
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ   
มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯ ลฯ ที่ส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุม
อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้
โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาทีการจัดมุมเล่นต่างๆ  ผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓-๕  มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของห้อง 
๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 
๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น เด็กเรียนรู้เรื่องผีเสื้อ 

ผู้สอนอาจจัดให้มีการจ าลองการเกิดผีเสื้อล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
 ๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ  อยากเรียนรู้ 
อยากเข้าเล่น 
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 ๓.๕  ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุก
อย่างเข้าที่ให้เรียบร้อยสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ 
สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและ
บริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
บริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 
  สนามเด็กเล่น มีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่
ร่ม ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดินส าหรับขุด ที่เล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับ 
ปีนปุาย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง 
ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 
  ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ตน้ไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการความ
สงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองบริเวณธรรมชาติ  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก
สวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา มีไม่มากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง 
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สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 

 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่ เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ   ที่ เป็นสื่อของจริง   สื่อธรรมชาติ  สื่อที่
อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม  สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒน าเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุก
ด้านสื ่อที ่ เ อื ้อ ให้เด็ก เรียนรู ้ผ ่านประสาทสัมผัสทั ้งห้า   โดยการจัดการใช้สื ่อ เ ริ ่มต้นจาก สื ่อของจริง  
ภาพถ่าย    ภาพโครงร่าง และ สัญลักษณ์ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย  ตัวอย่างสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 
มีดังนี้ 
กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม 

 ๑. มุมบทบาทสมมติ  อาจจัดเป็นมุมเล่นดังนี้ 
 ๑.๑มุมบ้าน 

 ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก  หรือของจ าลอง  เช่น  เตา  กระทะ  ครก  กาน้ า   
    เขียง  มีดพลาสติก  หม้อ  จาน  ช้อน  ถ้วยชาม  กะละมัง  ฯลฯ 

 เครื่องเล่นตุ๊กตา   เสื้อผ้าตุ๊กตา   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตา 
 เครื่องแต่งบ้านจ าลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โต๊ะเครื่องแปูง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว 

  หวี  ตลับแปูง  ฯลฯ 
 เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ  ที่ใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหาร  ต ารวจ   

 ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง  รองเท้า  กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 
 โทรศัพท์ เตารีดจ าลอง    ที่รีดผ้าจ าลอง 
 ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

 ๑.๒  มุมหมอ 
- เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ปุวย  เช่น   หูฟัง  

เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ 
 อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ปุวย  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 ๑.๓  มุมร้านค้า 
 กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้ว 
 อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจ าลอง  ฯลฯ 

 ๒.  มุมบล็อก  

   ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน  จ านวนตั้งแต่  ๕๐  ชิ้นขึ้นไป 
   ของเล่นจ าลอง  เช่น  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
   ภาพถ่ายต่างๆ 

       - ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น  ลังไม้หรือพลาสติก  แยกตามรูปทรง   ขนาด   

 ๓. มุมหนังสือ 

 หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพที่มีค าและประโยคสั้น ๆพร้อมภาพ 
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 ชั้นหรือที่วางหนังสือ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ 
 สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
 อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
 อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 
 วัสดุต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  เช่น  เมล็ดพืชต่าง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
 เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เข็มทิศ   

    เครื่องชั่ง  ฯลฯ 
๕.มุมอาเซียน 

 ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ค ากล่าวทักทายของแต่ละประเทศ 
 ภาพการแต่งกายประจ าชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์    ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

 ๑. การวาดภาพและระบายสี 
 - สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ า 

 - พู่กันขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  ๑๒ ) 
 - กระดาษ 
 - เสื้อคลุม  หรือผ้ากันเปื้อน 

 ๒. การเล่นกับส ี
 การเปุาสี  มี  กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ า 
 การหยดสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ า 
 การพับสี  มี กระดาษ สีน้ า พู่กัน 
 การเทสี  มี กระดาษ  สีน้ า 
 การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ า แปูงเปียก 

๓. การพิมพ์ภาพ 
 แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย ฯลฯ 
 แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง  ฯลฯ 
 กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ า  สีฝุุน  ฯลฯ) 

๔.การปั้นเช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว แปูงโดแผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแปูง  ฯลฯ 
 ๕.การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 
ปลายมน กาวน้ าหรือแปูงเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

 ๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว  กรรไกร 
สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
  ๗. การร้อยเช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
  ๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
  ๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์   พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ  ผู้เล่นสามารถน ามาต่อเป็นรูปแบบ 
ต่าง ๆ ตามความต้องการ 
  ๑๐.การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแปูนตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือกผูกดึงให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ   
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เกมการศึกษา ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. เกมจับคู่ 

 จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน 
 จับคู่ภาพเงา 
 จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
 จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน  สิ่งที่ใช้คู่กัน 
 จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 
 จับคู่ภาพกับโครงร่าง 
 จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป 
 จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน 
 จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน 
 จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
 จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน 
 จับคู่แบบอุปมาอุปไมย 
 จับคู่แบบอนุกรม 

 ๒. เกมภาพตัดต่อ 
 ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
 ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่น ามาจัดเป็นพวก ๆ   
 ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

 ๔. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) 
 โดมิโนภาพเหมือน 
 โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

 ๕. เกมเรียงล าดับ 
 เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
 เรียงล าดับขนาด 

 ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ล็อตโต้) 
 ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
 ๘. เกมพื้นฐานการบวก 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

 ๑.สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า ฯลฯ 
 ๒. สื่อที่จ าลองข้ึน เช่น ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 
 ๓. สื่อประเภทภาพ  เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 

๔. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์   
กิจกรรมกลางแจ้ง  ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส าหรับปีนปุาย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ  
 ๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ  
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 ๓. ที่เล่นน้ า มีภาชนะใส่น้ าหรืออ่างน้ าวางบนขาตั้งที่มั่นคง  ความสูงพอที่ เด็กจะยืนได้พอดี  เสื้อ
คลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สาย ยาง  กรวยกรอกน้ า    ตุ๊กตา
ยาง  ฯลฯ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตัวอย่างสื่อมีดังนี้  
 ๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่นฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯ อุปกรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้า  ห่วง  
 ๒. หวาย   ถุงทราย  ฯลฯ 
การเลือกส่ือ   มีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้ 

๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน 
๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
๔. มีวิธีการใช้ง่าย และน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 
๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 

 ๙. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก  และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ 
การจัดหาสื่อ   สามารถจัดหาได้หลายวิธี  คือ 
  ๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ  สถานศึกษา     
เอกชน ฯลฯ 
  ๒.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามล าดับความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 
ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
  ๓.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
นั้นๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นปูายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือนิตยสารต่าง ๆ  เป็นต้น 
ขั้นตอนการด าเนินการผลิตสื่อส าหรับเด็ก  มีดังนี้ 
 ๑. ส ารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

๒. วางแผนการผลิต โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก    
สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้ 
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 
๔. น าสื่อไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
๕.  น าสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 

การใช้สื่อ  ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอน  คือ 

๑.๑  เตรียมตัวผู้สอน 
 ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
 เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 
 จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ  ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
 ทดลองใช้สื่อก่อนน าไปใช้จริง 
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๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
 เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ไม่ใช่ท าลาย  
     เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่                          

๑.๓  เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน าไปใช้ 
 จัดล าดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพ่ือความสะดวกในการสอน 
 ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับสื่อ 

 ๒.การน าเสนอสื่อ เพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม / 
กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑   สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
  ๒.๒  ใช้สื่อตามล าดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน  เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่สอน 
  ๒.๔   ผูส้อนควรยืนอยู่ด้ านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืน หันหลังให้เด็ก   
จะต้องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก  พร้อมทั้งส ารวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
ให้ดีขึ้น 

๒.๕ เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 
ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 
 ๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยกอาจจะตกลงมา 
เสียหาย แตก เป็นอันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใหญ่ 
และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือกลืนท าให้ติดคอหรือ 
ไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก  ลกูแก้วเล็ก  ฯลฯ   
 ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เป็นสัน 
 ๔.  น้ าหนัก ไม่ควรมีน้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก 

๕.  สื่อ หลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 
๖.  ส ีหลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 

การประเมินการใช้สื่อ 
  ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วยให้เด็กเรียนรู้
ได้มากน้อยเพียงใด จะได้น ามาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้ 
 ๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
๓. สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 
๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ 
 การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก  โดยด าเนินการดังนี้ 
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 ๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือจัดวางไว้
ด้วยกัน  
 ๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
 ๓.  ภาชนะท่ีจัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้สะดวกใน
การขนย้าย 
 ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ  เพ่ือเด็กจะได้เก็บเข้า
ที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง ภาพถ่ายหรือส าเนา 
ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรค าติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
  ๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
 ๖. ซ่อมแซมสื่อช ารุด และท าเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด 
การพัฒนาสื่อ 
  การพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้ส ารวจข้อมูล  สภาพปัญหา
ต่างๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ 
  แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัย 
ของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของสื่อ  ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ าได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุุนให้สะอาด เก็บไว้
เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
  ๓.  ถ้าเป็นสื่อท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบการใช้สื่อนั้น 
โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจ านวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง  พร้อมสื่อ
ที่ผลิต 
  ๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนาการ 
และเป็นของเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
แหล่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนบ้านบัวมล ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 ๑. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ วิทยากรหรือผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ที่จัดหามาเพ่ือให้ความรู้  
ความเข้าใจอย่างกระจ่างแก่เด็กโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ 
   - คุณลุงชอบ บุญคุ้ม คุณลุงประเชิญ บุญคุ้ม 
   - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
   - พระสงฆ์ 
   - พ่อค้า – แม่ค้า 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   - ผู้ปกครอง 
   - ช่างจักสาน 
   - ครู ฯลฯ 
 ๒. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงโลกภายในและโลกภายนอก (inner world & 
outer world) ได้ และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
   - ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
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9.การประเมินพัฒนาการ 

 

   - ห้องศักยภาพ 
   - วัดศิริพงษ์ ธรรมนิมิต / วัดพรพระร่วงประสิทธ์ 
   - ร้านค้าสหกรณ์ 
   - สวนสมุนไพร 
   - สวนวรรณคด ี
   - แปลงเกษตร 
   - ทุ่งนาข้างโรงเรียน 
   - คลองบัวบาน 
   - สวนต้นไมแ้ละบ่อเลี้ยงปลา คุณลุงชอบ บุญคุ้ม 
                     - บ้านเรือนไทย  
                     - บริษัทวิศวภัทร 
                     - แท็กซี่ภูมิพลัง  
                     - เสถียรธรรมสถาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน 
ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผล การ
จัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ควรใช้

แบบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม 

การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
ประเภทของการประเมินพัฒนาการ  
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย  
 ๑ )  ว ัตถ ุประสงค์ (Obejetive)  ซึ ่ง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมว ัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ หมายถึง 
จุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์  
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๒) การจัดประสบการณการเรียนรู้ (Leanning) ซึ่งเป็นกระบวนการได้มาของความรู้หรือทักษะผ่านการ
กระท าสิ่งต่างๆที่ส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดให้หรือที่ เรียกว่า ประสบการณ์ส าคัญ ใน
การช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจถึงประสบการณ์ที่ เด็กปฐมวัยต้องท าเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และช่วยแนะ
ผู้สอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมให้ เด็ก 
 ๓) การประเมินผล(Evaluation )  เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็ ก
เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เรียกว่า สภาพที่
พึงประสงค์ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งนี้ประเภทของการประเมินพัฒนาการ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
 การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้  

 ๑.๑) การประเมินความก้าวหน้าของเด็ก (Formative Evaluation )  หรือการประเมินเพื่อ
พัฒนา (Formative Assessment ) หรือการประเมินเพื่อเรียน (Assessment for Learning ) เป็นการ
ประเมินระหว่างการจัดระสบการณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ในระหว่างท ากิจกรรมประจ าวัน/กิจวัตรประจ าวันปกติอย่างต่อเนื่อง  บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูลแล้วน ามาใช้ในการส่ง เสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของเด็ก และกา รจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ของผู ้สอน การประเมินพัฒนาการกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ของผู ้สอนจึงเป็น เรื ่องที่
สัมพันธ์กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก็ขาดประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผล
เพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริม ผู้สอนต้องใช้วิธีกา รและเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย เช่น 
การสัง เกต การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที ่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็ก เป็น
รายบุคคล การใช้แฟูมสะสมงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปของประเด็นที่ก าหยด สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการประเมิน
คว ามก้า วหน้าค ือ  กา ร จ ัดปร ะสบการณ์ใ ห ้ก ับ เ ด ็ก ในล ักษณะการ เชื ่อม โ ย งป ระสบการณ์เ ด ิมก ับ
ประสบการณ์ใหม่ท าให้การเรียนรู ้ของเด็กเ พิ่มพูน ปรับเปลี ่ยนความคิด ความเข้า ใจเดิมที ่ไม่ถูกต้อง 
ตลอดจนการให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้  
 ๑.๒) การประเมินผลสรุป (Summatie Evaluation ) หรือ การประเมินเพื่อตัดสินผลพัฒนาการ 
(SummatieAssessment ) หรือการประเมินสรุปผลของการเรียนรู้ (Assessmentof Learning ) เป็น
การประเมินสรุปพัฒนาการ เพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็กว่ามีความพร้อมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ เพื่อเป็นการ เชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ดังนั ้น  ผู ้สอนจึงควรให้ความส าคัญกับการประเมินความก้าวหน้าของ เด็ก ในระดับห้อง เรียน
มากกว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลพัฒนาการของเด็กเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา  

๒) แบ่งตามระดับของการประเมิน  
การแบ่งตามระดับของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

 ๒.๑) การประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินพัฒนาการที่อยู่ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ ผู ้สอนด า เนินการ เ พื่อพัฒนาเด็กและตัดสินผลการพัฒนาการด้านร่า งกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากกิจกรรมหลัก/หน่ว ยการเรียนรู้ (Unit) ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์
ให้กับ เด็ก ผู ้สอนประเมินผลพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ที ่ก าหนดเป็นเปูาหมายใน     
แต่ละแผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสัง เกต การสนทนา การ
สัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้า แต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การแสดง
กริยาอาการต่างๆของเด็กตลอดเวลาที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อตรวจสอบและประเมินว่าเด็กบรรลุ
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ตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้  หรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ เพียงใ ด 
แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ผู้สอนควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการว่า เด็กมี
ผลอันเกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้หรือไม่ และมากน้อยเพียง ใด โดยมีวัตถุประสงค์เ พื ่อ
รวบรวมหรือสะสมผลการประเมินพัฒนาการในกิจกรรมประจ าวัน/กิจวัตรประจ าวัน/หน่วย การเรียนรู้  
หรืผลตามรูปแบบการประเมินพัฒนาการที่สถานศึกษาก าหนด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใช้ปรังปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมินพัฒนาในระดับสถานศึกษาต่อไปอีก
ด้วย 
 ๒.๒) การประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินพัฒ นาการของ
เด็กเป็นรายบุคคลเป็นรายภาค/รายปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาว่าส่งผลตาการเรียนรู้ของเด็กตามเปูาหมายหรือไม่ เด็กมีสิ่งที่ต้องการได้รับการพัฒนาใน
ด้านใด รวมทั ้งสามารถน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับสถาน ศึกษาไปเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงการหรือวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ตลอดจนการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กต่อผู้ปกครอง น าเสนอคณะกรรมการถานศึ กษาขั้น
พ้ืนฐานรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน ชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 อนึ่ง ส าหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับประเทศนั้น
หากเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความพร้อม อาจมีการด าเนิน งานในลักษณะของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเด็ก
ปฐมวัยเข้ารับการประเมินก็ได้ ทั ้งนี ้  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยขอให้ถือปฏิบัติตามหลักการ   
การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖0 
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บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประเมินพฒันาการ 

 การด าเนินงานประเมินพัฒนาการของสถานศึกษานั้น ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินพัฒนาการและร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด ดังนี้ 

 
ผู้ปฏิบัต ิ บทบาทหนา้ที่ในการประเมินพฒันาการ 
ผู้สอน ๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และแนวการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
๒. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรมประจ าวนั/
กิจวัตรประจ าวนั 
๓. จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการ และบนัทึกผลการประจ าวัน/กิจวตัร
ประจ าวนั 
๔. รวบรวมผลการประเมินพฒันาการ แปลผลและสรปุผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิน้ปี
การศึกษา 
๕. สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับชัน้เรียนลงในสมุดบันทกึผลการประเมินพฒันาการประจ าชัน้ 
๖. จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๗. เสนอผลการประเมินพฒันาการต่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบงานประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร และวางแนวทางปฏบิัติการประเมนิ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
๒. นิเทศ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินการประเมินพฒันาการให้บรรลุเปูาหมาย 
๓. น าผลการประเมินพฒันาการไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑. ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กที่สังเกตได้จากที่บา้นเพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบการแปลผลที่เที่ยงตรงของผู้สอน 
๒. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะท้อนให้ข้อมูลย้อนกลับที่เปน็ประโยชน์ในการสง่เสริมและ
พัฒนาเด็กในปกครองของตนเอง 
๓. ร่วมกับผู้สอนในการจัดประสบการณ์หรือเป็นวิทยากรท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

๑. ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัและแนวปฏิบัติในการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
๒. รับทราบผลการประเมินพฒันาการของเด็กเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

๑. ส่งเสริมการจัดท าเอกสารหลกัฐานว่าด้วยการประเมนิพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของสถานศกึษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการประเมินพฒันาการในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
๓. ส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศกึษาพัฒนาเครื่องมือพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๔. ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการประเมินพฒันาการและการจัดท าเอกสารหลักฐาน 
๕. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่ด าเนินการโดยเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดัและ
ให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ 
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แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ 
 

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการจัดประสบการณ์ทุกขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การ
ประเมินพฤติกรรมของเด็กก่อนการจัดประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบัติกิจรรมและการประเมิน
พฤติกรรมเด็กเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ พฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กที่ได้รับการ
ประเมินนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ผู้สอนวางแผนและออกแบบไว้ การประเมินพัฒนาการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้
การเรียนรู้ของเด็กบรรลุตามเปูาหมายเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาเด็กต่อไป สถานศึกษาควรมีกระบวนการประเมินพัฒนาการและการจัดการอย่างเป็น
ระบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กสอดคล้อง
ตามหลักการประเมินพัฒนาการ รวมทั้งสะท้อนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา มีดังนี้ 
 ๑.หลักการส าคัญของการด าเนินการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยควรค านึงถึงหลักส าคัญของการด าเนินงานการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 ๑.๒ การประเมินพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กและสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๓ การประเมินพัฒนาการต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์แต่ละวัยซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๑.๔ การประเมินพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องด าเนินการด้วย
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้านสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดับอายุของเด็ก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 
 ๑.๕ การประเมินพัฒนาการพิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการ
ร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับอายุ และรูปแบบ
การจัดการศึกษา และต้องด าเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๖ การประเมินพัฒนาการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้สะท้อนและตรวจสอบผลการ
ประเมินพัฒนาการ 
 ๑.๗ สถานศึกษาควรจัดท าเอกสารบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นเรียนและ
ระดับสถานศึกษา เช่น แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมน
พัฒนาการประจ าชั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินและรายงานผลพัฒนาการและสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน เพ่ือ
เป็นการสื่อสารข้อมูลการพัฒนาการเด็กระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 
 ๒. ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้ก าหนดเปูาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัยเป็นมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนตัวเด็กเม่ือจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน ดังนั้น 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่พึงประสงค์ก าหนด ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย แนวคิด
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ดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อท่ีว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมได้ ขอบเขตของการประเมิน
พัฒนาการประกอบด้วย 
 ๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน 
 ๒.๒ วธิีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
          ๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 
การประเมินพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี มีเปูาหมายส าคัญคือ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ 
ข้อ ดังนี้  
         ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
 มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน 
        ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ  

              มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
     มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
     มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
     มาตรฐานที่  ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
     มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
     มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 สิ่งที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี การ
รู้จักรักษาความปลอดภัย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกก าลังกาย และการใช้มืออย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับ
วัยและสถานการณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความสนใจ/ความสามารถ/และมี 
ความสุขในการท างานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการท างาน ความซื่อสัตย์สุจริตและรู้สึก
ถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัดอดออม และพอเพียง 
 ด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้า และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักษาความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



78 
 

 

 ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด การ
เล่น/การท างานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
๒.๒ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละครั้งควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 
วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยมีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบคือ การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่ การสังเกตอย่างม
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือ การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกตในขณะที่
เด็กท ากิจกรรมประจ าวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและผู้สอนจดบันทึกไว้การสังเกตเป็นวิธีการที่
ผู้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ต้องมีการบันทึก ผู้สอนควรทราบว่าจะบันทึกอะไรการ
บันทึกพฤติกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงต้องน ามาบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบง่ายๆ
คือ 
 ๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผู้บันทึกต้อง
บันทึกวัน เดือน ปีเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปี ที่ท าการบันทึกแต่ละครั้ง 
 ๑.๒ การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน
ทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการศึกษา ข้อดีของการบันทึกรายวัน
คือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนได้พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล
ช่วยให้ผู้เชียวชาญมีข้อมูลมากขึ้นส าหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะได้รับค าปรึกษาเพ่ือลดปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วยชี้ให้เห็นข้อเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ไก้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓ แบบส ารวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด 
 ๒. การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือประเมินความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 
 ๓. การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนควรใช้ค าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระจะท าให้ผู้สอน
สามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคนและค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดยบันทึกข้อมูลลงใน
แบบสัมภาษณ์ 
 การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
- ก าหนดค าพูด/ค าถามที่จะพูดกับเด็ก ควรเป็นค าถามที่เด็กสามารถตอบโต้หลากหลาย ไม่ผิด/ถูกการ

ปฏิบัติขณะสัมภาษณ์ 
- ผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
- ผู้สอนควรสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นไม่เคร่งเครียด 
- ผู้สอนควรเปิดโอกาสเวลาให้เด็กมีโอกาสคิดและตอบค าถามอย่างอิสระ 
- ระยะเวลาสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน ๑๐-๒๐ นาท ี

 ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดเก็บรวบรวม
ไว้ในแฟูมผลงาน (portfolio)ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
รวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต่ละด้าน นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมือ
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อ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟูมผลงาน เพ่ือ
ผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง การเก็บผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการประเมินผลถ้างาน
แต่ละชิ้นถูกรวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอนและไม่มีการน าผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการ
สอนของผู้สอน ดังนั้นจึงเป็นแต่การสะสมผลงานเท่านั้น เช่นแฟูมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟูม
ผลงานที่ไม่มีการประเมิน แฟูมผลงานนี้จะเป็นเครื่องมือการประเมินต่อเนื่องเมื่องานที่สะสมแต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่ง
บอกความก้าวหน้า ความต้องการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องที่สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็ก 
 ผู้สอนสามารถใช้แฟูมผลงานอย่างมีคุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็กอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอในแฟูมผลงานเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ลูกของตนมีเพ่ิมขึ้น จากผลงาน
ชิ้นแรกกับชิ้นต่อๆมาข้อมูลในแฟูมผลงานประกอบด้วย ตัวอย่างผลงานการเขียดเขียน การอ่าน และข้อมูลบาง
ประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก เช่นจ านวนเล่มของหนังสือที่เด็กอ่าน ความถี่ของการเลือกอ่านที่มุมหนังสือใน
ช่วงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพของความงอกงามในเด็กแต่
ละคนได้ชัดเจนกว่าการประเมินโดยการให้เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแต่
ละชิ้นงานที่สะสมในแฟูมผลงาน เช่น เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น เป็นชิ้นงานที่แสดงความ
ต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุลงในแฟูมผลงาน
ของเด็ก 
 ๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช้ทั่วๆไป ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง 
เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี้  
 ๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ
ในกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุกระทรวงสาธารณสุขซึ่งใช้ส าหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม วิธีการใช้กราฟ
มีข้ันตอน ดังนี้ 
 เมื่อชั่งน้ าหนักเด็กแล้ว น าน้ าหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการเจริญเติบโตของเด็ก 
โดยดูเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด อ่านข้อความบนแถบสีนั้น ซึ่งแบ่งภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่มคือ 
น้ าหนักท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ าหนักมากเกนเกณฑ์ น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ข้อควรระวังส าหรับผู้ปกครองและผู้สอนคือ 
ควรดูแลน้ าหนักเด็กอย่างให้แบ่งเบนออกจากเส้นประเมินมิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสน้ าหนักมากเกินเกณฑ์หรือน้ าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ได้ 
ข้อควรค านึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 
  -เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอ้วน บางคนช่วงครึ่งหลังของ
ขวบปีแรก น้ าหนักเด็กจะข้ึนช้า เนื่องจากห่วงเล่นมากข้ึนและความอยากอาหารลดลงร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก 
  -ภาวะโภชนาการเป็นตัวส าคัญที่เก่ียวข้องกับขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว 
  -กรรมพันธุ์ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง ถ้าพ่อหรือแม่เตี้ย ลูกอาจเตี้ยและพวกนี้อาจ
มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้และมักจะเป็นเด็กที่ทานอาหารได้น้อย 
 ๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดสิ่งปกติขอร่างกายที่จะ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะประเมินสุขภาพอนามัย ๙ รายการคือ ผมและศีรษะ หูและ
ใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า และเสื้อผ้า 
๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  
 การสร้างเกณฑ์หรือพัฒนาเกณฑ์หรือก าหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้สอนควรให้ความ
สนใจในส่วนที่เกี่ยวข้อ  ดังนี้ 
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 ๑. การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคนใดบ้างในแต่ละวัน ก าหนด
พฤติกรรมที่สังเกตให้ชัดเจน จัดท าตารางก าหนดการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้สอนต้องเลือกสรรพฤติกรรม
ที่ตรงกับระดับพัฒนาการของเด็กคนนั้นจริงๆ 
 ๒. ในกรณีที่ห้องเรียนมีนักเรียนจ านวนมาก ผู้สอนอาจเลือกสังเกตเฉพาะเด็กที่ท าได้ดีแล้วและเด็กที่ยังท า
ไม่ได้ ส่วนเด็กปานกลางให้ถือว่าท าได้ไปตามกิจกรรม 
 ๓. ผู้สอนต้องสังเกตจากพฤติกรรม ค าพูด การปฏิบัติตามข้ันตอนในระหว่างท างาน/กิจกรรม และคุณภาพ
ของผลงาน/ชิ้นงาน ร่องรอยที่น ามาใช้พิจารณาตัดสินผลของการท างานหรือการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
  ๑) เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม/ท างาน ถ้าเด็กไม่ชอบ ไม่ช านาญจะใช้เวลามาก มีท่าทางอิดออด ไม่
กล้า ไม่เต็มใจท างาน 
  ๒) ความต่อเนื่อง ถ้าเด็กยังมีการหยุดชะงัก ลังเล ท างานไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าเด็กยังไม่ช านาญหรือยัง
ไม่พร้อม 
  ๓) ความสัมพันธ์ ถ้าการท างาน/ปฏิบัตินั้นๆมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น ท่าทางมือและเท้าไม่
สัมพันธ์กัน แสดงว่าเด็กยังไม่ช านาญหรือยังไม่พร้อม ท่าที่แสดงออกจึงไม่สง่างาม 
  ๔) ความภูมิใจ ถ้าเด็กยังไม่ชื่นชม ก็จะท างานเพียงให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่มีความภูมิใจในการ
ท างาน ผลงานจึงไม่ประณีต 
 ๒.๓.๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 การให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท้ังในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาควรก าหนด
ในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน สถานศึกษาสามารถให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีสะท้อน
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่จะประเมิน เป็นระบบตัวเลข เช่น 
๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือเป็นระบบที่ใช้ค าส าคัญ เช่น ดี พอใช้ หรือ ควรส่งเสริม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ตัวอย่างเช่น 

ระบบตัวเลข ระบบที่ใช้ค าส าคัญ 
๓ ดี 
๒ พอใช้ 
๑ ควรส่งเสริม 

 
สถานศึกษาอาจก าหนดระดับคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ระบบที่ใช้ค าส าคัญ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม ยังมั่นใจ 

และกลัวไม่ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือต้องคอยอยู่ใกล้ๆ 
ค่อยๆให้เด็กท าทีละขั้นตอน พร้อมต้องให้ก าลังใจ 

๒ หรือ พอใช้ เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่อง เด็กกล้าท ามากขึ้นผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอนต้องคอย
แก้ไขในบางครั้ง หรือคอยให้ก าลังใจให้เด็กฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

๓ หรือ ดี เด็กแสดงได้อย่างช านาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงได้เองโดยไม่ต้องกระตุ้น มี
ความสัมพันธ์ที่ดี 
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ตัวอย่างค าอธิบายคุณภาพ 
พัฒนาการด้านร่างกาย : สุขภาพอนามัย            พัฒนาการด้านร่างกาย : กระโดดเท้าเดียว 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ส่งเสริมความสะอาด ๑ หรือ ควรส่งเสริม ท าได้แต่ไม่ถูกต้อง 
๒ หรือ พอใช้ สะอาดพอใช้ ๒ หรือ พอใช้ ท าได้ถูกต้อง แต่ไม่คล่องแคล่ว 
๓ หรือ ดี สะอาด ๓ หรือ ดี ท าได้ถูกต้อง และคล่องแคล่ว 
  
พัฒนาการด้านอารมณ์ : ประหยัด 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ใช้สิ่งของเครื่องใช้เกินความจ าเป็น 
๒ หรือ พอใช้ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดเป็นบางครั้ง 
๓ หรือ ดี ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดตามความจ าเป็นทุกครั้ง 
  
พัฒนาการด้านสังคม : ปฏิบัติตามข้อตกลง 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
๒ หรือ พอใช้ ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยมีผู้ชี้น าหรือกระตุ้น 
๓ หรือ ดี ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง 
  
พัฒนาการด้านสติปัญญา : เขียนชื่อตนเองตามแบบ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เขียนชื่อตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นตัวอักษร 
๒ หรือ พอใช้ เขียนชื่อตนเองได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับที่ 
๓ หรือ ดี เขียนชื่อเองได้ ตัวอักษรไม่กลับหัว ไม่กลับด้านไม่สลับที่ 
 
๒.๓.๒ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๐ ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยต่อปีการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
และสมดุล ผู้สอนควรมีเวลาในการพัฒนาเด็กและเติมเต็มศักยภาพของแด็ก เพ่ือให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงพัฒนาการของเด็กต่อเนื่องมีการประเมินซ้ าพฤติกรรมนั้นๆอย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน เพ่ือยืนยันความเชื่อมั่นของผลการประเมินพฤติกรรมนั้นๆ และน าผลไปเป็นข้อมูลในการ
สรุปการประเมินสภาพที่พึงประสงค์ของเด็กในแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ น าไปสรุปการประเมินตัวบ่งชี้และมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามล าดับ 
 อนึ่ง การสรุประดับคุณภาพของการประเมินพัฒนาการเด็ก วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและสะดวกไม่ยุ่งยาก
ส าหรับผู้สอน คือการใช้ฐานนิยม (Mode)ในบางครั้งพฤติกรรม หรือสภาพที่พึงประสงค์หรือตัวบ่งชี้นิยมมากว่า 
๑ ฐานนิยม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เมื่อมีระดับคุณภาพซ้ ามากกว่า ๑ ระดับ สถานศึกษาอาจ
ตัดสินสรุปผลการประเมินพัฒนาการบนพื้นฐาน หลักพัฒนาการและการเตรียมความพร้อม หากเป็นภาคเรียนที่ ๑ 
สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพต่ ากว่าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กให้พร้อมมากข้ึน 
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หากเป็นภาคเรียนที่ ๒ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าเพ่ือตัดสินและการส่งต่อเด็ก
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๒.๓.๓ การเลื่อนชั้นอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา เด็กจะได้รับการเลื่อนชั้นโดยเด็กต้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการส่งต่อยอดการพัฒนาให้กับเด็กในระดับสูงขึ้นต่อไป 
และเนื่องจากการศึกษาระดับอนุบาลเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับ จึงไม่มีการ
ก าหนดเกณฑ์การจบชั้นอนุบาล การเทียบโนการเรียน และเกณฑ์การเรียนซ้ าชั้น และหากเด็กมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา
ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปัญหา และประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมต าบล นักจิตวิทยา ฯลฯ เข้าร่วมด าเนินงาน
แก้ปัญหาได้ 
 อย่างไรก็ตาม ทักษะที่น าไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างชั้นอนุบาลกับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ควรพิจารณามีทักษะดังนี้ 
 ๑. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ใช้ห้องน้ า ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง แต่งกายได้เอง เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่น
เสร็จและช่วยท าความสะอาด รู้จักร้องขอให้ช่วยเมื่อจ าเป็น 
 ๒. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ วิ่งได้อย่างราบรื่น วิ่งก้าวกระโดดได้ กระด้วยสองขาพ้นจากพ้ืน ถือจับ 
ขว้าง กระดอนลูกบอลได้ 
 ๓. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ ใช้มือหยิบจับอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพคนมีแขน ขา และส่วน
ต่างๆของร่างกาย ตัดตามรอยเส้นและรูปต่างๆ เขียนตามแบบอย่างได้ 
 ๔. ทักษะภาษาการรู้หนังสือได้แก่ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ฟังและปฏิบัติตามค าชี้แจงงง่ายๆ ฟังเรื่องราวและค า
คล้องจองต่างๆอย่างสนใจ เข้าร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเรื่องต่างๆ รู้จักผลัดกันพูดโต้ตอบ เล่าเรื่องและทบทวน
เรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆ ตามล าดับเหตุการณ์เล่าเรื่องจากหนังสือภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล อ่านหรือจดจ าค า
บางค าท่ีมีความหมายต่อตนเอง เขียนชื่อตนเองได้ เขียนค าที่มีความหมายต่อตนเอง 
 ๕. ทักษะการคิด ได้แก่ แลกเปลี่ยนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจ าภาพและวัสดุที่เหมือนและต่างกันได้ ใช้
ค าใหม่ๆในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟังเปรียบเทียบจ านวนของวัตถุ ๒ กลุ่ม 
โดยใช้ค า “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากัน” อธิบายเหตุการณ์/เวลา ตามล าดับอย่างถูกต้อง รู้จักเชื่อมโยงเวลากับ
กิจวัตรประจ าวัน 
 ๖. ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้แก่ ปรับตัวตามสภาพการณ์ ใช้ค าพูดเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งนั่งได้นาน ๕-๑๐ 
นาที เพื่อฟังเรื่องราวหรือท ากิจกรรม ท างานจนส าเร็จ ร่วมมือกับคนอ่ืนและรู้จักผลัดกันเล่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เมื่อกังวลหรือตื่นเต้น หยุดเล่นและท าในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ท าได้ ภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
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การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 

  
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของเด็กซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพท่ีแตกต่างไปตามพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้าน ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 ๓.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑) เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ๒) เพ่ือให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๓) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 ๓.๒.๑  ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย เวลาเรียนแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหน่วย
การจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ าชั้น และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน และสาร
นิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน 
และผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพ่ือน าไปในการวางแผนก าหนดเปูาหมาย
และวิธีการในการพัฒนาเด็ก 
 ๓.๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 
๑๒ ข้อตามหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและ
คุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแจ้งให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้ รับทราบ
ข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝุายน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวมทั้งน าไปจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๓.๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 
๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลที่ศึกษานิเทศก์/ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพเด็กและมาตรฐาน
การศึกษา 
           ๓.๓ ลักษณะข้อมลูส าหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลส าหรับการรายงานได้หลาย
รูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคล้องกับการให้ระดับผลการประเมินพัฒนาการโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รายงานแต่ละฝุายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข หรอืค าท่ีเป็นตัวแทนระดับคุณภาพพัฒนาการของเด็กท่ีเกิดจากการ
ประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้แก่  
            - ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี ๓ ระดับ คือ ๓  ๒  ๑ 



84 
 

 

  - ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช้” และ “ควรส่งเสริม”  
  ๓.๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เปน็รายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อความให้เป็นภาพแผนภูมิหรือ
เส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กว่าดีขึ้น หรือควรได้รับการพัฒนาอย่างไร เมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้สอนสังเกตพบ เพ่ือรายงาน
ให้ทราบว่าผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองทราบว่าเด็กมีความสามารถ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรอย่างไร เช่น  
  - เด็กรับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนด้วยมือทั้ง ๒ ข้างได้โดยไม่ใช้ล าตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกพ้ืน 
  - เด็กแสดงสีหน้า ท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะท างานทุกช่วงกิจกรรม 
  - เด็กเล่นและท างานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
  - เด็กจับหนังสือไม่กลับหัว เปิด และท าท่าทางอ่านหนังสือและเล่าเรื่องได้ 
 ๓.๔ เป้าหมายของการรายงาน 
  การด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝุายร่วมมือประสานงานกันพัฒนา
เด็กทางตรงและทางอ้อม ให้มีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์โดยผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องควรได้รับการายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผู้สอน -วางแผนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็ก 

-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา -ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 
พ่อ แม่ และผู้ปกครอง -รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมต่างๆของเด็ก 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้น
สังกัด 

-ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด 

 ๓.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการในดอกสารหลักฐานการศึกษา ข้อมูลจากแบบรายงาน 
สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก เช่น 
  - แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ าชั้น 
  - แฟูมสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
  - สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  - สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก ฯลฯ 
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           ๓.๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี เช่น  
  - รายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจ าปี 
  - วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
  - จดหมายส่วนตัว 
  - การให้ค าปรึกษา 
  - การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 
ภารกิจของผู้สอนในการประเมินพัฒนาการ 

 การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้นในห้องเรียน
และระหว่างการจัดกิจกรรมประจ าวันและกิจวัตรประจ าวัน ผู้สอนต้องไม่แยกการประเมินพัฒนาการออกจากการ
จัดประสบการณ์ตามตารางประจ าวัน ควรมีลักษณะการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 
ซึ่งหมายถึง กระบวนการและการสังเกต การบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน/กิจกรรม
ประจ าวันตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผู้สอนควรจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการว่าเด็กรู้อะไร สามารถท าอะไรได้ และจะท าต่อไปอย่างไร ด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนั้นการด าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน/กิจกรรมประจ าวันและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 ดังนั้น ข้อมูลที่เกิดจากการประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตรงตามเปูาหมาย ผู้สอน
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด วิธีด าเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการ
จัดประสบการเรียนรู้ เพื่อสามารถน าไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการประเมินพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บนพ้ืนฐานการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตาม
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สะท้อนผลและสภาพความส าเร็จเมื่อเปรียบเที ยบกับเปูาหมายของการ
ด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
๑. ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 การประเมินพัฒนาการเด็กของผู้สอนระดับปฐมวัยจะมีขั้นตอนส าคัญๆคล้ายคลึงกับการประเมินการศึกษา
ทั่วไป ขั้นตอนต่างๆอาจปรับลด หรือเพ่ิมได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์ หรืออาจสลับล าดับก่อนหลังได้บ้าง ขั้นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยสรุปควรมี ๖ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับหน่วยการจัดประสบการณ์ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานการประเมิน
พัฒนาการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วถึง  
 ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้สอนต้องท าคื อ การ
ก าหนดการประเด็นการประเมิน ได้แก่ สภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละวัยของเด็กที่เกิดจากกาจัดประสบการณ์ในแต่ การ
จัดประสบการณ์  มาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ย่อยของกิจกรรมตามตาราง
ประจ าวัน ๖กิจกรรมหลัก หรือตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก าหนด ผู้สอนต้องวางแผนและออกแบบวิธีการ
ประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม บางครั้งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุยหรือ
สัมภาษณ์เด็ก เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการที่ผู้สอนเลือกใช้ต้องมีความหมายหลากหลาย หรือมากว่า ๒ วิธีการ 
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 ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินในขั้นตอนที่ ๒ อาจใช้แนวทางการก าหนดเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นในส่วนที่ ๒ เป็นเกณฑ์การประเมินแยกส่วนของแต่ละพฤติกรรมและเกณฑ์สรุปผลการประเมิน พร้อมกับจัดท า
แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์นั้นๆ 
 ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนออกแบบ/วางแผนและท าการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงาน/ชิ้นงานของเด็ก
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ทั่วถึงครบทุกคน สอดคล้องและตรงประเด็นการประเมินที่
วางแผนไว้ในขั้นตอนที่ ๔ บันทึกลงในเครื่องมือที่ผู้สอนพัฒนาหรือจัดเตรียมไว้ 
 การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์นั้น  ผู้สอน
เป็นผู้ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม อาจให้ระดับคุณภาพ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ หรือให้ค าส าคัญ 
ที่เป็นคุณภาพ เช่น ดี พอใช้ ควรส่งเสริม ก็ได้ ทั้งนี้ควรเป็นระบบเดียวกันเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ในระยะต้นควรเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการประเมินเพ่ือตัดสิ้น
พัฒนาการเด็ก หากผลการประเมินพบว่า เด็กอยู่ในระดับ ๑ พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดผู้สอนต้องท าความเข้าใจว่า
เด็กคนนั้นมีพัฒนาการเร็วหรือช้า ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ส่งเสริมในหน่วยการจัดประสบการณ์ต่อไปอย่างไร 
ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการในแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์ของผู้สอน จึงเป็น การ
สะสมหรือรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล หรือรายกลุ่มนั่นเอง เมื่อผู้สอนจัดประสบการณ์
ครบทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ตามท่ีวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของแต่ละภาคเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่เป็นผู้ประเมิน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินพัฒนาการเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนจะ
บันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กลงในแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของหน่วย
การจัดประสบการณ์หน่วยที ๑ จนถึงหน่วยสุดท้ายของภาคเรียน 
  ๒) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินประจ าภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๒ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ผู้สอนจะน าผลการประเมินพัฒนาการสะสมที่รวบรวมไว้จากทุกหน่วยการเรียนรู้สรุปลงในสมุดบันทึกผลประเมิน
พัฒนาการประจ าชั้น และสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการน าข้อมูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนซึ่งเป็นครูประจ าชั้นจะสรุปผล
เพ่ือตัดสินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการตัดสิน และแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมกับครูประจ าชั้นจะจัดท ารายงานผล
การประเมินประจ าตัวนักเรียน น าข้อมูลไปใช้สรุปผลการประเมินคุณภาพเด็ก ของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
ขั้นตอนการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย             
รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเรียนรู้รายปีในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมาตรวจสอบความถี่ของตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ว่า
เกิดข้ึนกับเด็กตามหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใดบ้าง  
 ขั้นตอนที่ ๑.๑ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๑.๒ ตรวจสอบความถ่ีเพ่ือตรวจสอบจ านวนครั้งของตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ว่าวางแผนให้เกิด
พัฒนาการในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใดบ้างจากหลักสูตรสถานศึกษา 
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10.การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีการประเมิน โดยก าหนดสภาพที่พึงประสงค์ท่ีวิเคราะห์ไว้ในขั้นตอน
ที่ ๑.๒ มาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ๖ กิจกรรมหลัก 
  ๒.๑ การเขียนหรือก าหนดจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการจัดประสบการณ์  
  ๒.๒ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็ก
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินตามแผนการจัดกิจกรรม พร้อมท าเกณฑ์การประเมินและสรุปผลการประเมิน 
พร้อมจัดท าแบบบันทึกผลหลังสอนประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนินการเป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงานชิ้นงานของเด็กอย่างเป็น
ระบบ ไปพร้อมๆกับกิจกรรมให้เด็ก เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กทุกคน และบันทึกลงแบบบันทึกผลหลังสอน
ประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ ที่จัดเตรียมไว้ 

ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนจะตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กหลังการจัดประสบการณ์ลงใน
แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการจัดประสบการณ์ และเก็บสะสมเพ่ือน าได้สรุปผลในการ
ตัดสินพัฒนาการเด็กในภาพรวมเม่ือสิ้นปีการศึกษา โดยผู้สอนจะน าผลการประเมินพัฒนาสะสมที่รวบรวมไว้ทุกหน่วย
การเรียนรู้ มาสรุปลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจ าชั้นและสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน 
ทั้งนีก้ารสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ผู้สอนควรใช้ ฐานนยิม (Mode) จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมิน
มากที่สดุ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการน าข้อมูลไปใช้ ครูประจ าชั้นจะสรุปผลเพื่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง๔ ด้าน และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
ตัดสินและแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมกับครูประจ าชั้นจะจัดท ารายงานผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กรายบุคคล รายภาค และรายปีต่อผู้ปกครองในสมุดรายงานปร าตัวเด็กนักเรียน 
 
 
 
                     
  
การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ หลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ผู้บริหาร ผู้สอน  พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง และชุมชน  มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 ๑.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย  
  การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด                          
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี้  
  ๑.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
  ๑.๒ คัดเลือกบุคลากรที่ท างานกับเด็ก เช่น ผู้สอน  พ่ีเลี้ยง อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง
คุณสมบัติหลักของบุคลากร  ดังนี้  
 ๑.๒.๑ มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย หรื อผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย      
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 ๑.๒.๒ มีความรักเด็ก  จิตใจดี  มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ ความเป็นกันเองกับเด็กอย่าง 
เสมอภาค     
 ๑.๒.๓ มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย  
 ๑.๒.๔ พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้  
 ๑.๒.๕ มีความเป็นระเบียบ  สะอาด  และรู้จักประหยัด  
 ๑.๒.๖ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติต่อเด็ก 
 ๑.๒.๗ มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่ างๆ ของเด็กและ
ตัดสินปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรม  
 ๑.๒.๘  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์  
  ๑.๓  ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
และปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  ๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๑.๕  เป็นผู้น าในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ ก าหนด
วิสัยทัศน์  และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ  
  ๑.๖  สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝุายในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  งานวิชาการหลักสูตร อย่างเป็นระบบและ
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา  
  ๑.๘  สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ เ อ้ืออ านวยต่อ  
การเรียนรู้ 
  ๑.๙  นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร  โดยจัดให้มีระบบนิ เทศภายในอย่างมีระบบ  
  ๑.๑๐  ก ากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
  ๑.๑๑  ก ากับ  ติดตาม  ให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้  เ พ่ือน าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้อ งกับความต้องการของเด็ก 
บริบทสังคมและให้มีความทันสมัย  
 ๒.  บทบาทผู้สอนปฐมวัย  
  การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น  
ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้สอนจึงควรมีบทบาท / หน้าที่  ดังนี้  
  ๒.๑  บทบาทในฐานะผู้ เสริมสร้างการเรียนรู้  
   ๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กที่ เด็กก าหนดขึ้นด้วยตัวเด็ก เองและ
ผู้สอนกับเด็กร่วมกันก าหนด  โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทาง
วิชาการในการผลิตกระท า  หรือหาค าตอบในสิ่งที่ เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล  
   ๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด  แก้ปัญหา  ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธี
การศึกษาที่น าไปสู่การใฝุรู้   และพัฒนาตนเอง   
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   ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่สร้างเสริมให้ เด็กท า
กิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
   ๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้   และกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอ  
   ๒.๑.๖ ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กให้เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒.๑.๘  จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ  
 ๒.๒  บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก  
   ๒.๒.๑  สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ  สังคม และ สติปัญญา  
   ๒.๒.๒ ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  
   ๒.๒.๓ ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น  มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก   
   ๒.๒.๔ ฝึกการเรียนรู้หน้าที่  ความมีวินัย  และการมีนิสัยที่ดี  
   ๒.๒.๕ จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะ
บุคคล 
   ๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพ่ือให้ เด็กได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
 ๒.๓  บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน  
   ๒.๓.๑ น านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
   ๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่
เด็ก  
   ๒.๓.๓  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวนการ
เรียนรู้   และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
   ๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลั กษณะของผู้ใฝุรู้ มี
วิสัยทัศน์และทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร  
                 ๒.๔  บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร  
   ๒.๔.๑ ท าหน้าที่วางแผนก าหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   การประเมินผลการเรียนรู้  
   ๒.๔.๒  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ให้เด็ กมีอิสระใน
การเรียนรู้ทั้งกายและใจ  เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ท างาน และเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
   ๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  
 ๓.  บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
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  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้อง
สื่อสารกันตลอดเวลา  เพ่ือความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก  ดัง นั้น 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้  
  ๓.๑  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ ก าหนด       
                      แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก  
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพ 
  ๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้   จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
  ๓.๔  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
  ๓.๕  อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ  ของเด็ก  
  ๓.๖ ปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอน ผู้ เกี่ยวข้อง  
  ๓.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   และมี 
คุณธรรมน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  
  ๓.๘  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
       ๔. บทบาทของชุมชน 
 การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ชุมชนมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ ร่วมกันพัฒนา
ผู้ เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้  
  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  
สมาคม / ชมรมผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา 
  ๔.๓  เป็นศูนย์การเรียนรู้   เครือข่ายการเรียนรู้   ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
  ๔.๔  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
  ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ  
  ๔.๖ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการของชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
  ๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ท าหน้าที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ( เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ) 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วน
ของโคตรสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ 
บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนดโดยด าเนินการดังนี้ 

๑.เปูาหมายคุณภาพเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระ
การเรียนรู้ เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางเพ่ือให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการ
ศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือ
น าไปท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพัฒนาการ จะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีพิการอาจต้องมีการปรับ
การประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพเด็ก ทั้งวิธีการเครื่องมือที่ใช้ หรือกลุ่มเด็กท่ีมีจุดเน้นเฉพาะด้าน 

 
 
  11. การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศกึษาปีที่ ๑ 

 
 
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความส าคัญอย่างยิ่ง บุคลากรทุกฝุาย

จะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆทั้งระบบ การเชื่อมต่อของ
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลส าเร็จได้ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยต้อง
ศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือท าความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอ้ือต่อการเชื่อม โยง
การศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมต่อการศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสอง
ระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือครูทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 

๑.๒ จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ครูและบุคลากรอ่ืนๆได้
ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอบรม ดู
งาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 

๑.๔ จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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 ๑.๕ จัดให้มีการพบปะ หรือการท ากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ในระหว่าง
ที่เด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียน การสอนของบุตรหลาน
ตนได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบางโอกาส 
 ๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียนระดับปฐมวัยศึกษา
และก่อนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ การศึกษาทั้งสองระดับและให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ๒. ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้าง
ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะท าให้ครู
ระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ท่ีดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้
เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืน 
 ๓. ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้อง
เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 ๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ และ
เข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอาใจใส่ การดูแลและการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก 
เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 
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การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระจาย
อ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาใน
ระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคมจ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ทุกกลุ่มทุกฝุายที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขตพ้ืนที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การก ากับดูแลประเมินผลต้องมีการ
รายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝุายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือน าข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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 ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4-5 ขวบ) ปีการศึกษา 256๒ 
ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป หน่วย สาระการเรียนรู้ 
1 16 - 17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ  ตัวเด็ก 
2 21 – 24 พ.ค. 62 ตัวเรา ตัวเด็ก  
3     27 -  31 พ.ค. 62  ร่างกายของหนู ตัวเด็ก  
4 3 – 7 มิ.ย. 62 ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตัวเด็ก 
5 10 – 14 มิ.ย. 6๒ บ้านแสนสุข บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
6 17 – 21 มิ.ย. 62 ครอบครัวแสนสุข บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
7 24 – 28 มิ.ย.62 โรงเรียนของเรา บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
8 1 – 5 ก.ค. 62 ของเล่นของใช้ ตัวเด็ก 

(บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง) 
9 8 – 12 ก.ค. 62 อาหารดีมีประโยชน์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

(บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง) 
10 15 - 19 ก.ค. 62 ผลไม้ดีมีประโยชน์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
11 22 – 26 ก.ค. 62  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
12 30 ก.ค.62 – 2 ส.ค. 62 ข้าวแสนวิเศษ ธรรมชาติรอบตัว 

(บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง) 
13 5 – 9 ส.ค.62 พระคณุแม่ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
14 13 – 16 ส.ค. 62 ผักสดสะอาด ธรรมชาติรอบตัว 
15 19 – 23 ส.ค. 62 ฤดูฝนจ๋า ธรรมชาติรอบตัว 
16 26 – 30 ส.ค. 62 สัตว์โลกน่ารัก บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
17 2 – 6 ก.ย. 62 การเดินทางแสนสนุก สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
18 9 – 13 ก.ย. 62 ผีเสื้อแสนสวย ธรรมชาติรอบตัว 
19 16 – 20 ก.ย. 62 อาเซียนน่ารู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
20 23 – 27 ก.ย. 62 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ธรรมชาติรอบตัว 
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 ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4-5 ปี) ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป หน่วย สาระการเรียนรู้ 
21 4 – 8 พ.ย. 62 ปลอดภัยไว้ก่อน ตัวเด็ก 
22 11 –15 พ.ย. 62 อากาศน่ารู้ ธรรมชาติรอบตัว 
23 18 – 22 พ.ย. 62 เด็กดีมีคุณธรรม ตัวเด็ก 

(บูรณาการ หลักสูตร โตไปไม่โกง) 
24 25 – 29 พ.ย. 62 สายน้ าให้ชีวิต ธรรมชาติรอบตัว 
25 2 – 6 พ.ย. 62 วันชาติ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 

(บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง) 
26 9 – 13 ธ.ค. 62 ต้นไม้ที่รัก ธรรมชาติรอบตัว 
27 16 – 20 ธ.ค. 62 คณิตศาสตร์แสนสนุก สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
28 23 – 27 ธ.ค. 62 สวัสดีปีใหม่ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
29 30 – 3 ม.ค. 63 กลางวัน – กลางคืน สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
30 6 – 10 ม.ค. 63 ฤดูหนาว ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
31 13 – 17 ม.ค. 63 วันเด็ก – วันครู บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
32 20 – 24 ม.ค. 63 ชุมชนของเรา บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 

(บูรณาการกรุงเทพฯศึกษา) 
33 27 – 31 ม.ค. 63 อารมณ์ของฉัน ตัวเด็ก 
34 3 – 7 ก.พ. 63  หนูน้อยมารยาทดี ตัวเด็ก 
35 10 – 14 ก.พ. 63 วิทยาศาสตร์น่ารู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

(บูรณาการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 
36 17 - 21 ก.พ. 63 หนูท าได้ ตัวเด็ก 
37 24 – 28 ก.พ. 63 สีสันมหัศจรรย์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

(บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ผ้ามัดย้อม 
by บ้านบัวมล) 

 
38 2 – 6 มี.ค. 63  เศรษฐกิจพอเพียง บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 

(บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

39 9 – 13 มี.ค. 63 เทคโนโลยีก้าวไกล สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
40 16 – 20 มี.ค. 63 ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติรอบตัว 
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ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5 -6 ปี) ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป หน่วย สาระการเรียนรู้ 
1 16 - 17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ  ตัวเด็ก 
2 21 – 24 พ.ค. 62 วัยที่เปลี่ยนแปลง ตัวเด็ก  
3     27 -  31 พ.ค. 62  หนูท าได้ ตัวเด็ก  
4 3 – 7 มิ.ย. 62 ประสาทสัมผัส ตัวเด็ก 
5 10 – 14 มิ.ย. 6๒ บ้านแสนสุข บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
6 17 – 21 มิ.ย. 62 สายใยครอบครัว บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
7 24 – 28 มิ.ย.62 โรงเรียนแสนสุข บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
8 1 – 5 ก.ค. 62 ของเล่นของใช้ ตัวเด็ก 
9 8 – 12 ก.ค. 62 อาหารดีมีประโยชน์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

10 15 - 19 ก.ค. 62 คณิตศาสตร์น่ารู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
11 22 – 26 ก.ค. 62  ข้าว ธรรมชาติรอบตัว 
12 30 ก.ค.62 – 2 ส.ค. 62 รุ้งกินน้ า ธรรมชาติรอบตัว 
13 5 – 9 ส.ค.62 วันแม่ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
14 13 – 16 ส.ค. 62 ผีเสื้อ ธรรมชาติรอบตัว 
15 19 – 23 ส.ค. 62 สัตว์ ธรรมชาติรอบตัว 
16 26 – 30 ส.ค. 62 ระยะทาง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
17 2 – 6 ก.ย. 62 คมนาคม สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
18 9 – 13 ก.ย. 62 อาชีพต่างๆ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
19 16 – 20 ก.ย. 62 การสื่อสารทันเหตุการณ์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
20 23 – 27 ก.ย. 62 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว 
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ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (5-6 ปี) ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

หมำยเหตุ   ก าหนดการจัดการเรียนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์  และ ความสนใจของนักเรียนโดยอาจใช้ 

นวัตกรรมทางการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องเรียน 

        

 

 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป หน่วย สาระการเรียนรู้ 
21 4 – 8 พ.ย. 62 เรียนรู้ร่างกาย ตัวเด็ก 
22 11 –15 พ.ย. 62 ปลอดภัยไว้ก่อน ตัวเด็ก 
23 18 – 22 พ.ย. 62 เด็กดีมีคุณธรรม ตัวเด็ก 
24 25 – 29 พ.ย. 62 น้ า ธรรมชาติรอบตัว 
25 2 – 6 พ.ย. 62 เทคโนโลยีน่ารู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
26 9 – 13 ธ.ค. 62 วันพ่อ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
27 16 – 20 ธ.ค. 62 กลางวัน – กลางคืน ธรรมชาติรอบตัว 
28 23 – 27 ธ.ค. 62 ฉันรักฤดูหนาว ธรรมชาติรอบตัว 
29 30 – 3 ม.ค. 63 วันขึ้นปีใหม่ บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
30 6 – 10 ม.ค. 63 เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
31 13 – 17 ม.ค. 63 วันเด็ก-วันครู บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
32 20 – 24 ม.ค. 63 ชุมชนของเรา บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
33 27 – 31 ม.ค. 63 ต่างความคิดต่างความต้องการ ตัวเด็ก 
34 3 – 7 ก.พ. 63  มารยาทไทย ตัวเด็ก 
35 10 – 14 ก.พ. 63 เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
36 17 - 21 ก.พ. 63 อาเซียนสามัคคี สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
37 24 – 28 ก.พ. 63 ต้นไม้ที่รัก ธรรมชาติรอบตัว 
38 2 – 6 มี.ค. 63  ดอกไม้หลากสี ธรรมชาติรอบตัว 
39 9 – 13 มี.ค. 63 ฉันรักเมืองไทย บุคคล/สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
40 16 – 20 มี.ค. 63 วิทยาศาสตร์น่ารู้ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  

ที ่      / ๒๕๖2  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
........................................ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่ง ที ่ สพฐ.๑๒๒๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด–๖ ป ี
ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต ให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และโดยอาศัยอ านาจความใน
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรไปใช้โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 
๒๕๖2 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  

๑.คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
๑.๑ นางรัตนา เสริมศรี                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๒ นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) 
๑.๓ นางสุภาภรณ์  ศรีสุวรรณ          ศึกษานิเทศก์  

         หน้าที่ ให้ค าปรึกษา  แนะน า เสนอแนะแนวทาง หรือวินิจฉัยสั่งการเพื่อให้การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย เป็นไปด้วยความเรียบ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ประกอบด้วย  
๒.๑ นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ  
๒.๒ นางสาวกานต์พิชชา  ทุมดี  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ  
2.3 นายปองภพ  อยู่ยัง  ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง กรรมการ 
2.4 นายเดชา  พูลเกษม                    กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
2.5 นายบุญชู จันทร์แจ่มใส  ผู้แทนชุมชน                           กรรมการ 
๒.6 นางฉันทนา  ศรีภักดี  ครผูู้สอนระดับปฐมวัย                กรรมการ  
๒.7 นางวรินทร  เสาเงิน  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย                กรรมการ  
๒.8 นางสาวอภัสรา  หูกขุนทด  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย                กรรมการ  
๒.9 นางสาวผกาวัลย์  เรือนขุนทด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย                กรรมการ  
๒.10 นางทัษฎาภรณ์  กสิกรณ์  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย                  กรรมการ 
๒.11 นางจ าปา  บุญคุ้ม  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย     กรรมการ 
๒.12 นางสาวนิภาภรณ์  ชื่นประโคน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย                  กรรมการ  
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๒.๑3 นางอรอุมา  เที่ยงเจริญ   ครูประจ าชั้นป.1    กรรมการ 
2.14 นางสาวสุรีรัตน์  พะจุไทย           หัวหน้างานวชิาการ         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
๑. ศึกษาท าความเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คู่มือ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
๒. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น นโยบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๓. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)  ปีการศึกษา

๒๕๖2 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้เสร็จสมบูรณ์ครบองค์ประกอบ โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  

  ๔. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร เสนอขอความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตร
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  

ให้คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                          สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 

        (นางประณัฐธิลักษณ์  จารุวัฒนะ) 

           ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


