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คำนำ 

จากที่กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งประกาศเรื่องประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2560และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้าง 
video conference เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ในกลุ่มสาระอื่น ๆ ไม่มีการปรับปรุง โรงเรียนบ้านมาบยางพรจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนบ้านมาบยางพร  
พุทธศักราช  2563 นี้ขึ้น โดยมีทั้งสำหรับสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร  พุทธศักราช  2563 จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไม่ได้   
หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ  และรับผิดชอบร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการ
วางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

ขอขอบคุณผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียนบ้านมาบ
ยางพร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ โรงเรียนบ้านมาบยางพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนและ
ดำเนินการวัดประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

--------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563  โดย
เริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการทำ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั ่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนและ
โรงเรียนบ้านมาบยางพร  ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2562 สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนและปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ 
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1239/60 และประกาศ สพฐ. ลงวันที่  9  มกราคม  2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จึงขอยกเลิกประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2562 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และขอประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนำ 

 
ความนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และ
โรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552  และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปใน ปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้มา เป็นเวลา
กว่า 8 ปีแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้
ดำเนินการติดตามผลการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความ 
คิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่น
เพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการนำหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน   
 นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ซ ึ ่ งเป ็นแผนหล ักของการพัฒนาประเทศ และเป ้าหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งการปรับ โครงสร้างประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และใช้ครบ
ทุกชั้นในปีการศึกษา 2563 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะ
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ แต่มุ ่งเน้นการปรับปรุงเนื ้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงและความ
เจริญกา้วหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือ
สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้   
 กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัด
เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยง ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
 สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้        
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์       
  1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนำทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21      
  1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สำหรับ
ผู้เรียนทุกคนที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น       
  1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง แยกส่วน
ระหว่างผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์   มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดในส่วนของแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน และ
การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแผนการเรียนที่เน้น วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง 
และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด อันจะเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้       
  1.4 ปรับจากตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดชั้นปี  
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ เทคโนโลยี 
และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคง
มาตรฐานการเรียนรู้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการ ตาม
ช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพ่ิมความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น 

โรงเรียนบ้านมาบยางพร จึงได้ใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นกรอบใน
การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การ
วัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการ
จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่
ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง  และ
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    
 
ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยึดองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และสาระสำคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม เป็นกรอบในการ
จัดทำรายละเอียด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กำหนดมีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 

1.  เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6)  
2.  มีความเป็นเอกภาพ เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ 

ได้อย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิดการเรียนรู้ การ 

แก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ มีศักยภาพทางด้านความคิดและการ 

ทำงานประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
2.3 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยจัดทำเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา 
2.4 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  

และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ 

2.5 มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพ่ือเป็น 
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาจัดทำรายละเอียด สาระการเรียนรู ้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในทุกระดับ 

3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน 
ในแต่ละระดับชั้น 

3.3 มีความเป็นสากล มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคม และการร่วมมือกัน
เพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่ การรับวัฒนธรรมต่างประเทศและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะ
ทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 

4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดย 
ยึดโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นขอบข่ายใน
การจัดทำ 

5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือ การการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ 
ตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ระดับชาติ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านมาบยางพร 

 

พัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียงเลี่ยงสิ่งเสพติด รักสิทธิ์  ประชาธิปไตย    
ให้โอกาสการศึกษา  ชุมชนร่วมพัฒนา  รักษาเอกลักษณ์ไทย  แหล่งเรียนรู้พร้อมใช้  ภูมิทัศน์สดใส  ก้าวไกล
เทคโนโลยี 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์ สุจริต 
3.  มีวินัย 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร 

 

 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จัดการศกึษา ดังนี้  
  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
               
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้จัดเวลาเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้
เหมาะสมตามบริบท จุดเน้นของโรงเรียน และสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง  
  จัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 840 ชั่วโมงต่อปี  รายวิชาเพิ่มเติมตามนโยบาย จุดเน้นของ
โรงเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี   
  จัดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 120 ชั่วโมงต่อปี ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กำหนด 
  จัดกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  (หมวดที่ 2-4 
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้) จำนวน 200 ชั่วโมงต่อปี  ตั้งแต่ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ให้
ประเมินผลความก้าวหน้าพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 
โครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ดังนี้ 
              1.  โครงสร้างเวลาเรียน เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่เป็นเวลาเรียนพ้ืนฐาน เวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม และเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำแนกแต่ละชั้นปี ในระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
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   2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรยีนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563  ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
    และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

40 
 
 
 
 
 

40 

40 
 
 
 
 
 

40 

40 
 
 
 
 
 

40 

80 
 
 
 
 
 

40 

80 
 
 
 
 
 

40 

80 
 
 
 
 
 

40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ-เนตรนารี 
   - ชุมนุมตามความสนใจ 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
หมายเหตุ รายวิชาต้านทุตจริต ภาษาอังกฤษ และSMT บรูณาการอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
        2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 
 หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรยีนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท12101 ภาษาไทย 200 
ค12101 คณิตศาสตร์ 200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 200 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรยีนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 160 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 
ส14101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101  ศิลปะ 80 
ง14101  การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรยีนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส15101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101  ศิลปะ 80 
ง15101  การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 
 หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรยีนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563       

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 160 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101  ศิลปะ 80 
ง16101  การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 40 
อ16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 30 
       ชุมนุมตามความสนใจ 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 200 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,200 
 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดบรูณาการในรายวิชา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจัดทั้งใน
เวลาและนอกเวลาเรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       3. คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 ท11101  ภาษาไทย จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท12101  ภาษาไทย จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท13101  ภาษาไทย จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท14101  ภาษาไทย จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท15101  ภาษาไทย จำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท16101  ภาษาไทย จำนวน  160  ชั่วโมง 

 
 

*************** 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 ค11101  คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค12101  คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค13101  คณิตศาสตร์ จำนวน  200  ชั่วโมง 
 ค14101  คณิตศาสตร์ จำนวน  160   ชั่วโมง 
 ค15101  คณิตศาสตร์ จำนวน  160   ชั่วโมง 
 ค16101  คณิตศาสตร์ จำนวน  160   ชั่วโมง 
  

 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 ว11101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว12101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว13101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว14101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 
 ว16101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จำนวน  120  ชั่วโมง 

 
 

*************** 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับประถมศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 

 ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ส11102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส12102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส13102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส14102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส15102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ส16102  ประวัติศาสตร์ จำนวน  40  ชั่วโมง 
   

 
*************** 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  40  ชั่วโมง 
 พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ชั่วโมง 
 พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ชั่วโมง 
 พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  80  ชั่วโมง 
   

 
*************** 

 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน 
 ศ11101  ศิลปะ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ12101  ศิลปะ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ13101  ศิลปะ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ศ14101  ศิลปะ จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ศ15101  ศิลปะ จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ศ16101  ศิลปะ จำนวน  80  ชั่วโมง 
  

 
 

*************** 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 ง11101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง12101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง13101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง14101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง15101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 
 ง16101  การงานอาชีพ จำนวน  40  ชั่วโมง 

 
 

*************** 
 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน   

 อ11101  ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ชั่วโมง 
 อ12101  ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ชั่วโมง 
 อ13101  ภาษาอังกฤษ จำนวน  120  ชั่วโมง 
 อ14101  ภาษาอังกฤษ จำนวน    80  ชัว่โมง 
 อ15101  ภาษาอังกฤษ จำนวน    80  ชัว่โมง 
 อ16101  ภาษาอังกฤษ จำนวน    80  ชัว่โมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 อ11201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อ13201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

จำนวน   40  ชั่วโมง 
จำนวน   40  ชั่วโมง 
จำนวน   40  ชั่วโมง 

 อ14201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อ15201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
อ16201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

จำนวน   40  ชั่วโมง 
จำนวน   40  ชั่วโมง 
จำนวน   40  ชั่วโมง 

 
 

*************** 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ส่วนที่ 3 
คำอธิบายรายวิชา 

 

 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคำอธิบายรายวิชาของวิชาต่าง ๆ ที่สอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อรหัส
วิชา ชื่อรายวิชา จำนวนชั่วโมงต่อปี สาระการเรียนรู้รายปี มาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้  
 คำอธิบายรายวิชาจะช่วยให้ผู้สอนจัดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
เนื่องจากคำอธิบายรายวิชาจะรวมสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตลอดทั้งปี กลุ่มของสาระการเรียนรู้ตลอดปี
จะมีจำนวนมาก ดังนั้น การจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้หลาย ๆ หน่วย จะช่วยให้กลุ่มของสาระการเรียนรู้มีขนาดเล็กลง 
และบูรณาการได้หลากหลายมากขึ้น 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้กำหนดรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาเรียงตามลำดับไว้ ดังนี้ 
 1. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 4. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 5. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 6. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                     
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 7. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 8. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 9. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

10. คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท11101  ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                   เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ...................................................... 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำและข้อความตอบคำถามเล่า
เรื่องย่อคาดคะเนเหตุการณ์เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอนำเสนอเรื่องที่อ่าน บอกความหมาย
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัว
บรรจงเต็มบรรทัดเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆมีมารยาทในการเขียน     

ฝึกทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามตอบคำถาม เล่าเรื่องพูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์เน้นมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขยีนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทยเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำเรียบ
เรียงคำเป็นประโยคง่ายๆต่อคำคล้องจองง่ายๆ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กฝึกท่องจำบท
อาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้
ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด   
 ท 1.1  ป.1/1,   ป.1/2,  ป.1/3,  ป.1/4,  ป.1/5,  ป.1/6,  ป.1/7,  ป.1/8 
 ท 2.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3 
 ท 3.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3, ป.1/4,  ป.1/5 
 ท 4.1  ป.1/1,  ป.1/2,  ป.1/3, ป.1/4 

 ท 5.1  ป.1/1,  ป.1/2  
รวม  22  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท12101  ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                   เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ   อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่านตั้งคำถาม  ตอบคำถามระบุใจความสำคัญและรายละเอียดแสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่านอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  และ
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำมีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการมีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  ฟังคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตามเล่าเรื่อง   บอกสาระสำคัญของเรื่องตั้ง
คำถามตอบคำถามพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์มีมารยาทในการฟัง
การดูและการพูด 

ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทยเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสารบอกลักษณะคำคล้องจองเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ฝึกจับใจความสำคัญจากเรื่อง  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้ง
คำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7, ป.2/8   
 ท 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   
 ท 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  ป.2/6,  ป.2/7    
 ท 4.1  ป.2/1,ป.2/2,ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ท 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3    
รวม  27  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท13101  ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                   เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................ 

ฝึกอ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำและ
ข้อความที่อ่านตั้งคำถาม  ตอบคำถามเชิงเหตุผล   ลำดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์สรุปความรู้ข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำอธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  
และแผนภูมิ  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนบรรยายเขียนบันทึกประจำวันเขียนเรื่องตามจินตนาการมี
มารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  เล่ารายละเอียดบอกสาระสำคัญตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  พูดแสดง
ความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ฝึกเขียนตามหลักการเขียน  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำระบุชนิด  หน้าที่ของคำ  ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำแต่งประโยคง่ายๆแต่งคำคล้องจองและคำขวัญเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น  
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9 
 ท 2.1  ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
 ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6     
               ท 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6     
               ท 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
รวม  31  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท14101  ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                   เวลา 160 ชั่วโมง 
............................................................................................................... .................................................................. 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่
อ่านอ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านมีมารยาทในการอ่าน ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้
ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนเขียนย่อความ
จากเรื่องสั้น ๆเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและมารดาเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเขียนเรื่องตาม
จินตนาการมีมารยาทในการเขียน 

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  พูดสรุปจากการฟัง
และดูพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจาก
เรื่องท่ีฟังและดูพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนามีมารยาทในการฟัง
การดูและการพูดฝึกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ระบุชนิด
และหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาแต่งบท
ร้อยกรองและคำขวัญบอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้ 

ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงร้อง
เพลงพื้นบ้านท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน 
กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อความ  กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติอธิบาย บันทึก 
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดพูดแสดงความคิดเห็นกระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด 
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8  
 ท 2.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8         
 ท 3.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6     
 ท 4.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6,  ป.4/7 
 ท 5.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4   
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท15101  ภาษาไทย                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                  เวลา 160 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. .................................................. 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น
การบรรยายและการพรรณนาอธิบายความหมายโดยนัยแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติตามเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจมีมารยาท
ในการอ่าน 

 ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
แผนภาพความคิด  เขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
กรอกแบบรายการต่าง ๆเขียนเรื่องตามจินตนาการมีมารยาทในการเขียน 

 ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกตั้งคำถามตอบคำถาม
วิเคราะห์ความ  พูดรายงานมีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจำแนกส่วนประกอบของประโยคเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ิน  ใช้คำราชาศัพท์บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแต่งบท 
ร้อยกรองใช้สำนวนได้ถูกต้อง 

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่านระบุความรู้ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง  การ
ดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7,  ป.5/8 
 ท 2.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7,  ป.5/8,  ป.5/9     
               ท 3.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4,  ป.5/5 
 ท 4.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4,  ป.5/5,  ป.5/6,  ป.5/7                             
 ท 5.1 ป.5/1,  ป.5/2,  ป.5/3,  ป.5/4  
รวม  33  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ท16101  ภาษาไทย                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                           เวลา 160 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. .................................................... 

ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็น
โวหารอ่านเรื่องสั้น ๆอย่างหลากหลาย   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอ่านงานเขียน เชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ  และปฏิบัติ
ตามอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ
และอธิบายคุณค่าที่ได้รับมีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียนเขียนเรียงความ  เขียนย่อความ
จากเรื่องอ่านเขียนจดส่วนตัวกรอกแบบรายการต่าง ๆเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์มีมารยาทในการ
เขียน 

ฝึกทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื ่องที่ฟังและดูตั้ง
คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูสื่อโฆษณาอย่าง
มีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนาพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือมีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

ฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลรวบรวมและบอก
ความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยระบุลักษณะของประโยคแต่งบทร้อยกรองวิเคราะห์
เปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

ฝึกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านเล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พื้นบ้านของท้องถิ่นอื่นอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำ
บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยโดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสื่อ
ความ  กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกข้อเท็จจริง กระบวนการค้นคว้า  กระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  กระบวนการใช้ทักษะทางภาษา  การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,ป.6/9 
 ท 2.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6,  ป.6/7,  ป.6/8,ป.6/9 
 ท 3.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
 ท 4.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4,  ป.6/5,  ป.6/6 
 ท 5.1  ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4   
รวม  34  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ค11101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                    เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหา จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 บอกและแสดงจำนวนสิ่ง
ต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด  อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  การบอกอันดับที่หลัก ค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย 
=≠ >< เรียงลำดับจำนวนตั้งแต่  3 ถึง 5 จำนวน และหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก  
การลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ  0  ความยาวและน้ำหนัก  สร้าง
โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ  0  
ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ1  ทีละ 10  รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ ที่สมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ำมี  2 รูปวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
น้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด และใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  เพื ่อให้ ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสรรค์   
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วธิีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ค 1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ค 1.2   ป.1/1 
 ค 2.1   ป.1/1, ป.1/2   
 ค 2.2   ป.1/1 
 ค 3.1   ป.1/1   
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ค12101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                    เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาความหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ  และฝึกให้เกิดทักษะในการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่ง
ต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน หนึ่ง
พัน และศูนย์ เปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมาย =   > < และเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพัน และ
ศูนย ์หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 2 หลัก หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก  โดยที่ผลหารมี  1 หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว หา
ผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หารระคนและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100  และแบบรูปซ้ำ  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลา
เป็นชั่วโมง เป็นนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที  การอ่านปฏิทิน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวและเปน็หนว่ยเดยีวกัน วัดและเปรียบเทียบ
ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก 
การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม   
กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม  แสดงวธิหีาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
น้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด  วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร การวดั
ปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วย
เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร   จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียน
รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 
1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ รอบคอบและถี่ถ้วน 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วธิีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ค 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
ค 2.2  ป.2/1 
ค 3.1  ป.2/1 

รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ค13101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                    เวลา 200 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน  100,000 การเขียนและการ
อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวน  การนับเพิ่ม  การนับลด  หลักและคู่ของเลขโดด
ในแต่ละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ  การใช้เครื่องหมาย  =     >   <  และการเรียงลำดับ  
การบวก  การลบ  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก  
การหารตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก  การบวก   การคูณ  การหารระคน  โจทย์ปัญหา  การบวก  ลบ  
คูณ  หารระคน  และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การวัดความยาว  (เมตร  
เซนติเมตร  มิลลิเมตร)  การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม  การชั่ง  (กิโลกรัม  กรัม  ขีด)  การเลือกเครื่องชั่ง   
การเปรียบเทียบ  การคาดคะเน  ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง  แก้ปัญหาการชั่ง  การตวง  (ลิตร  มิลลิลิตร)  
การเลือกเครื่องตวงการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  การคาดคะเน  แก้ปัญหาการตวง  เวลา  การบอกเวลา
เป็นนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  แก้ปัญหาเวลา  
อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา  เงิน  การเขียนและอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุด  บันทึก
รายรับ  รายจ่าย  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  รูปเรขาคณิต  การบอกชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  การ
เขียนรู้เรขาคณิต  และบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวรูปที่มีแกนสมมาตร  แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของเรขาคณิต  จุด  เส้นตรง  รังสี  สว่นของเส้นตรง  มุม  เขียนชื่อจุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของ
เส้นตรง  มุม  และสัญลักษณ์  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  การรวบรวมจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
สิ่งแวดล้อม  การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง   

ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์  
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วธิีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9, ป.3/10 
          ป.3/11 
ค 1.2   ป.3/1 
ค 2.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7 , ป.3/8 , ป.3/9, ป.3/10 
          ป.3/11 , ป.3/12 , ป.3/13  
ค 2.2   ป.3/1  
ค 3.1   ป.3/1, ป.3/2   

รวม  28  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ค14101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                    เวลา 160 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่
มากกว่า 100,000  พร้อมทั้งเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
บอก อ่านและเขียนเศษส่วน จำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วน  จำนวนคละที่
กำหนด เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบการคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวก การลบของจำนวนนับที่มากกว่า 
100,000 และ 0 แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไม่เกิน 6 หลัก และแสดงการหารที่ตัว
ตั้งไม่เกิน 6 หลัก ตัวหารไม่เกิน 2 หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ และ 0 แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 สร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของ
จำนวนนับ และ 0 พร้อมทั้งหาคำตอบ หาคำตอบและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบของ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหูคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่ง และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน และใช้
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา   ใช้
ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสรรค์   
  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10,  
ป.4/11, ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 

ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ค 2.2   ป.4/1, ป.4/2 
ค 3.1   ป.4/1 

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ค15101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                    เวลา 160 ชั่วโมง 

............................................................................................... ............................................................................... 
ศึกษา ฝึกทักษะการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000  ในรูป

ทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ 
หารของเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ โจทย์ปัญหาเศษส่วน
และจำนวนคละ โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การประมาณผลลัพธ์ของการบวก 
การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  การหารทศนิยมที่ตัวตั้ง
เป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 
โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณ และการหารทศนิยม การอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โจทย์
ปัญหาร้อยละ  

บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการ
เปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก  แสดงวิธหีาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก เส้นขนานและ
สัญลักษณ์แสดงการขนาน การสร้างเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวาง (Transversal)  การสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่
กำหนดให้ ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม  การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป การสร้างรูป
สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม การอ่านกราฟเส้น การใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  เพื ่อให้ ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสรรค์   
   รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบมีความ
รับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วธิีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รหัสตัวช้ีวัด   
ค 1.1   ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.5/6 , ป.5/7 , ป.5/8 , ป.5/9 
ค 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ค 2.2  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
ค 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 

รวมทั้งหมด  19 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ค16101 คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                    เวลา 160 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ    หา
อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนับไม่เกิน 3 จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
และจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 2-3  ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยม
ที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ 
การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 
แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา   ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  เพื ่อให้ ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างสรรค์   
 ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง 
สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ค 1.1   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9, 
           ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12 
ค 1.2    ป.6/1  
ค 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 
ค 2.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 
ค 3.1  ป.6/1  

รวมทั้งหมด  21 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
  

ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                           เวลา 120 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ  ของร่างกายมนุษย์ 
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อม  ในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ 
ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และ
การมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์
เบื้องต้น 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และ
อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียน
โปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด  

ว 1.1   ป.1/1, ป.1/2  
 ว 1.2   ป.1/1, ป.1/2   
 ว 2.1   ป.1/1, ป.1/2 
 ว 2.3   ป.1/1 
 ว 3.1   ป.1/1, ป.1/2   
 ว 3.2   ป.1/1  
 ว 4.2   ป.1/1, ป1/2, ป1/3, ป1/4, ป1/5   
รวม  15 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                   เวลา 120 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ...................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุโดย
เสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ศึกษาขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  
การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์   
   ใช้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ คิดในเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาโดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  การแก้ปัญหาโดยใช้เกมตัวต่อ เกมการแต่งตัวมาโรงเรียน การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือสร้างลำดับสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามท่ีต้องการและตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ใช้ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปแกรม
Code.org  สามารถใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม รักการทำงาน  ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  และตรงเวลา  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มี
ลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3  
          ว 1.3  ป.2/1  
 ว 2.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4   
 ว 2.3  ป.2/1 , ป.2/2  
 ว 3.2  ป.2/1 , ป.2/2 
 ว 4.2  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3 , ป.2/4 
รวม   16   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชา 
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                       เวลา 120 ชั่วโมง 
................................................................................................................................................................................  
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ วัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ ชิ้นใหม่ได้ 
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ เคลื่อนที่ของวัตถุ 
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยน พลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนด ทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ 
ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษ ทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษ
ของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตร
คำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
สร้างแบบจำ ลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการ แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง ใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก ถึง
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
   
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
 ว 2.1  ป.3/1 , ป.3/2   
 ว 2.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 
 ว 2.3  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
 ว 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
 ว 3.2  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  
 ว 4.2  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5 
รวม   25   ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                               เวลา 120 
ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่าง และปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 
สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบ
สุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆจากแบบจำลอง ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการทำงานหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การ
ออกแบบอัลกอรึทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo ศึกษาการใช้อินเตอร์เน็ต
ค้นหาความรู้การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินทางเลือก พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาม
ความหมาะสม 
  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนา
งานในชีวิตจริงได้ เน้นเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ อาศัย
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการ
ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจำวันได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบมีทักษะการวางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินเลือกข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  
 ว 1.2 ป.4/1 
 ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1    ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
 ว 2.2    ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3   
 ว 2.3    ป.4/1 
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 ว 3.1    ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3   
 ว 4.2    ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5 
รวมทั้งหมด   21  ตัวช้ีวัด 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                                      เวลา 120 
ชั่วโมง 
................................................................................................................................................. ................................. 

  ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่
อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ในน้ำ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษ ทางเสียง ความ
แตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ได้ การใช้ น้ำอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ำวัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองเพ่ือแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื ่อนไขและการทํางานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งาน
และอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจําลอง 
และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล เชิงตรรกะ ใช้
รหัสลําลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทํางาน
แบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและ
ค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู ้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธ รรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    
 ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
 ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5 
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 ว 2.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5    
 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 3.2    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5  
 ว 4.2    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 , ป.5/5  
รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                               เวลา 120 
ชั่วโมง 
.......................................................................................................................................................... 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร  ให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบออก การ
ร่อน การใช้แม่เหล็กดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน   กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอนและหิน
แปร วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและ
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
เทคโนโลยีอวกาศ แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และการนำไปใช้ประโยชน์  
 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียนโปรแกรม
และการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทำงานร่วมกัน ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื ่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และใช้ความรู ้และกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
 ว 2.1  ป.6/1  
 ว 2.2  ป.6/1  
 ว 2.3  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8  
 ว 3.1    ป.6/1 , ป.6/2    
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 ว 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
 ว 4.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4  
รวม   30   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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คำอธิบายรายวิชา 

ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                                      เวลา  
80 ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื ่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ความหมาย ความสำคัญและเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ 
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติในศาสนพิธี 
พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง  ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน ศึกษา วิเคราะห์ ความสามารถและความดีและผลจากการกระทำของตนเอง ผู้อื ่น โครงสร้าง 
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการที่
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันไม่เกินตัวและประโยชน์ของการออม การใช้
ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ความจำเป็นของการทำงานที่สุจริต จำแนก บอกสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ระบุความสัมพันธ์ของ
ตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่าง ๆ ใช้แผนผังง่าย ๆ ในการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง  ๆ ในห้องเรียน สังเกตและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว พร้อม
ทั้งบอกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และชั้น
เรียน  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหากระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้
ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชี วิต มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ส 1.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 2.1   ป.1/1, ป.1/2 
ส 2.2   ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3 
ส 3.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ส 3.2   ป.1/1 
ส 5.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ส 5.2   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวมทั้งหมด  23 ตัวช้ีวัด 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                                  เวลา  80 
ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงการออกผนวช ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนาเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น ๆ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และ  ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนาข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มารยาทไทย การแสดงพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ การเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพของผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้มีบทบาทใน
การตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชนทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มาของรายได้
และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้
และการออม การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ระบุ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ระบุตำแหน่งและลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ง  ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถ่าย และลูกโลก สังเกตและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโลก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ ้น จำแนกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที ่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ ้มค่า อธิบาย
ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการประชาธิปไตย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวช้ีวัด  
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ส 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
ส 1.2  ป.2/1, ป.2/2 
ส 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ส 2.2  ป.2/1, ป.2/2 
ส 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ส 3.2  ป.2/1, ป.2/2 
ส 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
ส 5.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                     เวลา  80 ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของ
วัฒนธรรมไทย พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ประวัติของศาสดาที่ตน นับถือ การดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื ่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรปิฎก คัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ พระรัตนตรัย การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิต ตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ความสำคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสน
พิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการแสดงตนเป็น   ศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว ท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของ
ตนเอง และผู้อ่ืนที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสำคัญขอวันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผล
จากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่มความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรง ชีวิต 
การใช้จ่ายของตนเอง และนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการของรัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน ความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี การแข่งขันทางการค้า ที่มี
ผลทำให้ราคาสินค้าลดลงการใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเขียนแผนผังง่าย ๆ แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในในบริเวณโรงเรียนและชุมชนเช่น
สถานที่ราชการ อำเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ฯลฯการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่น การคมนาคม บ้านเรือนการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนการประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชนความแตกต่างของ
ลักษณะเมอืงและชนบท 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ ่ม กระบวนสืบค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการประชาธิปไตย 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ส 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ส 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ส 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                        เวลา  80 ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประ วัติ
สาวก  ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัยทปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือหรือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็ก
ทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เสนอวิธีการที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อำนาจอธิปไตย ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่
เบื้องต้นของเงิน ใช้แผนที่และภาพถ่ายระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ในจังหวัด
ของตนเอง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมใน
จังหวัด 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาใช้แผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์ อธิบายและสรุป
ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการ
สังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การสรุปเพื่อตอบคำถาม 
รวมถึงทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ความสามารถทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ,ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ส 1.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ส 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
ส 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส 3.1   ป.4/1,  ป.4/2, ป.4/3 
ส 3.2   ป.4/1, ป.4/2  
ส 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3     
ส 5.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวมทั้งหมด  30  ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                        เวลา  80 ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 

วิเคราะห์ สรุป อธิบาย ยกตัวอย่าง เสนอ ระบุ ประยุกต์ จำแนก สืบค้น รวบรวม บอกความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และหลักในการพัฒนาชาติไทย การ
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย การปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม  โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา การจัด
พิธีกรรม ศาสนพิธี และวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก การมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาท 
หน้าที่ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน หลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารผลดีและผลเสีย
ของการกู้ยืม สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย 
อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน วิเคราะห์
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 
นำเสนอตัวอย่างที ่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสาธิต   การสืบค้น 
การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้สถานการณ์จำลอง กระบวนการกลุ่ม การใช้แหล่งเรียนรู้      การใช้เทคโนโลยี 
การบูรณาการ การเรียนรู้โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  

เพื ่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที ่พลเ มือง เศรษฐศาสตร์   
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เบื้องต้น ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตยเห็น
คุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่โลกกว้าง 
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รหัสตัวช้ีวัด  
ส 1.1  ป.5/1, ป.5/2 ,ป.5/3, ป.5/4 ,ป.5/5 ,ป.5/6 ,ป.5/7   
ส 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
ส 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
ส 2.2   ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3  
ส 3.1   ป.5/1 ,ป.5/2, ป.5/3   
ส 3.2   ป.5/1, ป.5/2 
ส 5.1   ป.5/1, ป.5/2  
ส 5.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด 
คำอธิบายรายวิชา 

ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                        เวลา  80 ชั่วโมง 
.............................................................................................................................................................................. 

ศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือพุทธประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกาชาดกศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย ไตรสิกขา หลักธรรมโอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิตตัวอย่างการ
ทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา การมีสติสวดมนต์แผ่เมตตา การบริหารจิตเจริญปัญญา มี สติที่
เป็นพื ้นฐานของสมาธิในพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดหลักความสำคัญของศาสนาอื่น ๆ ลักษณะ
สำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ อต้องเข้าร่วมพิธี ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในศาสนสถานและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การมีมารยาทของความเป็นศาสนิก
ชนที่ดีประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะหรือการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ และในท้องถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัว และชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม การแสดงออกถึงมารยาทไทยที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย แนวทางการรักษาวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันใน
ท้องถิ่น และประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ที่เหมาะสม บทบาทหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ บทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย เรียนรู้บทบาทของผู ้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ มีทัศนะในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทของผู้บริโภคที่ดี ผู้บริโภคที่บกพร่องคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่
รู้เท่าทันที่มีต่อตนเองครอบครัวและสังคม ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนความหมายและความจำเป็นของ
ทรัพยากรหลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นและใน
ประเทศชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการ
ใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของผู้บริโภคสิทธิ
ของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดและประเทศ การหารายได้รายจ่ายการออกการลงทุนซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ผู้ผลิตผู้บริโภคและรัฐบาลการรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น สืบค้นและอธิบายข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมอากาศและภาพจาก
ดาวเทียม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติ วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนา
เสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ
จัดการอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูลสังเกต 
จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป นำเสนอ ยกตัวอย่าง เลือกใช้เครื่องมือ เข้าร่วม
กิจกรรม และฝึกปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ชื่นชมการทำความดีของบุคคล 
เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีคุณค่าของวัฒนธรรมไทย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และท้องถิ่นมีคุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 1.1   ป6/1,ป6/2,ป6/3,ป6/4 ,6/5,ป6/6,ป6/7,ป6/8,ป6/9    
ส 1.2   ป 6/1,ป6/2,ป6/3,ป6/4     
ส 2.1   ป6/1,ป6/2,ป6/3,ป6/4,ป 6/5 
ส 2.2   ป 6/1,ป 6/2,ป 6/3       
ส 3.1   ป 6/1,ป 6/2,ป 6/3 
ส 3.2   ป 6/1,ป 6/2     
ส 5.1   ป 6/1,ป 6/2   
ส 5.2   ป 6/1,ป 6/2,ป 6/3 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาประวัติศาสตร ์
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 11102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษา ชื่อวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบันความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของ
ชาติไทย  สถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความ 
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2,  ป.1/3      
ส 4.2  ป.1/1, ป.1/2      
ส 4.3  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 12102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                                             เวลา  40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเวลาตามระบบสุริยคติ และจันทรคติท่ีปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญใน
อดีต และปัจจุบัน การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ประวัติและ
ผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การสร้างความ
เจริญรุ่งเรือง และมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควร
อนุรักษ์ไว้ 

โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเชื่อมโยง เรียงลำดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การ
อธิบาย การวิเคราะห์ การสืบค้น การอ่าน การใช้เหตุผล และการนำเสนอ 

เห็นคุณค่ามีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มี
วินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ด้วยคุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.2 ป.2/1, ป.2/2 
ส 4.3 ป.2/1, ป.2/2 

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 13102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง 
........................................................................................................................................................... ................... 

รู้และเข้าใจศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โดย
ระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่
สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตอนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนาม พระราชกรณียกิจโดยสังเขป ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นผู้สถาปนา
อาณาจักรไทย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป วีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทย ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ 

โดยใช้กระบวนการอธิบาย การบรรยายการอภิปราย การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสาธิต การสืบค้น 
การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้สถานการณ์จำลอง กระบวนการกลุ่มการใช้แหล่งเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี การบูร
ณาการ การเรียนรู้โดยโครงงาน การปฏิบัติจริง การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของห้องเรียน เห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีต 
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่โลกกว้าง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1  ป.3/1, ป.3/2 
ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3  
ส 4.3  ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3      

รวมทั้งหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 14102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  ที ่แบ่งเป็นสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ลักษณะสำคัญ และเกณฑ์การจำแนก หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างง่ายๆ ตัวย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่น คือ พระ
ธาตุอานนท์ ธาตุก่องข้าวน้อย หอไตรวัดมหาธาตุ พระแก้วบุศยรัตน์ สิงห์หินวัดพระธาตุบ้านสิงห์ ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถ่ินฐาน และพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชาติไทย การก่อตั ้งอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย
โดยสังเขป ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ  

โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห ์การคำนวณ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การตีความ 
สรุปความ การสืบค้น  

เห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ส 4.2 ป.4/1, ป.4/2 
ส 4.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



56 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 15102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการตั้งประเด็นคำถาม
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี
ในท้องถิ่น คือ ประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ประเพณีบุญบั้งไฟ รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใน
ท้องถิ่น การเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ในดินแดนสุวรรณภูมิ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในเรื่องการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจโดยสังเขป 
ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา และธนบุรี ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรีโดยสังเขป  

โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สังเคราะห์อย่างง่าย ๆ การอ่าน การสืบค้นข้อมูล เห็นคุณค่า  

มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ 
สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2 
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

รวมทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 16102 ประวัติศาสตร์                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ศึกษา
เรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้านความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสำคัญ คือ พระ
สุนทรราชวงศา พระเทพสังวรญาณ หลวงปู่สรวง สิริปัญโญ หลวงปู่สอ พันธุโล พระครูสุมล สารคุณ นายคำพูน 
บุญทวี นายทองม ีมาลัย และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญท่ีน่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  

โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้น การสำรวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ การเขียนเรียงความ การจัดทำโครงงาน การจัดนิทรรศการ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเห็น
คุณค่า  

มีเจตคติท่ีดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ 
สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะมีคุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 4.1 ป.6/1, ป.6/2  
ส 4.2 ป.6/1, ป.6/2 
ส 4.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

รวมทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                      เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต การพัฒนาการของมนุษย์ อธิบายหน้าที่ของอวัยวะภายนอกดูแลรักษา 
เห็นคุณค่าความรักความผูกพัน ชื่นชอบภูมิใจในตนเอง ทั้งสมาชิกในครอบครัว รู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ
หญิง-ชาย มีทักษะในการดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหวทางกายสอดคล้องกับอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม การเล่น
เกมกีฬามีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจ จิตวิญญาณ เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ มีความสามารถปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ การเจ็บป่วยของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด ความรุนแรง การพูด ท่าทาง ขอความช่วยเหลือ การเกิดเหตุร้าย ที่จะเกิดขึ้น  ทั้ง
ที่บ้านที่โรงเรียน 
 มีความสามารถในการป้องกันดูแล รักษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง และครอบครัว 
มีความนิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ต่อการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน ปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
พ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
พ 3.1    ป.1/1, ป.1/2 
พ 3.2    ป.1/1, ป.1/2 
พ 4.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
พ 5.1    ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   

รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                      เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 รู้เข้าใจธรรมชาติการเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกมกีฬาไทยสากล มีน้ำใจนักกีฬา มี     จิตวิญญาณ การสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสารเสพติด การใช้ยา การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง มีความปลอดภัยใน
ชีวิต ดูแลรักษาอวัยวะภายใน รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เข้าใจความแตกต่างเพศหญิง
เพศชาย มีความภูมิใจในเพศตนทั้งหญิงชาย การเล่นเกม กีฬา การเคลื่อนไหวร่างกายอาศัยอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มอย่างสนุกสนาน ตามกฎ กติกา มีวินัยในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดี การดูแลการเกิด
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ การใช้ยา เลี่ยงสารเสพติด ความรุนแรง ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ พฤติกรรมเสี่ยง
ได้อย่างปลอดภัย 
 รู้เข้าใจหน้าที่ การดูแล เสริมคุณค่าตนเอง สังคม ครอบครัว เพื่อน การมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความมี
สุขภาพกาย การอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างสุขภาพดี การดูแล เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุเบื้องต้น มีค่านิยมมี
คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในชีวิต 
 รู้เข้าใจเห็นคุณค่าของการเล่นเกมกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน นันทนาการ มีกฎระเบียบกติกา มีความรู้ ความ
เข้าใจการท่องเที่ยว อาหารพ้ืนบ้าน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคในหมู่บ้านรู้จักชื่อและอาการของโรค
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
พ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
พ 3.1  ป.2/1, ป.2/2 
พ 3.2  ป.2/1, ป.2/2 
พ 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                      เวลา 40 ชั่วโมง 
...................................................................... ........................................................................................................  

เข้าใจลักษณะการเจริญเติบโต ความแตกต่าง สัมพันธ์ ภาพในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สร้างสัมพันธภาพ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนำไปส่า การล่วงละเมิดทางเพศ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำอยู่กับที่ และรอบ
ทิศทาง การใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬา ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย มีความถนัด รู้จัก
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รู้เข้าใจการละเล่นกีฬาพื้นเมือง อธิบายการป้องกันการแพร่กระจายของโรค การเลือก
อาหารตามสัดส่วนรู้วิธีป้องกันโรค เข้าใจวิธีการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งการขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคล เมื่อเกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุ ทั้งการใช้ยา เว้นสารเสพติด ลดความรุนแรง ทั้งที่บ้านและที่
โรงเรียน 

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้เหมาะสม
กับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 รู้เข้าใจวิธีการกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน นันทนาการ การท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาการ
เจ็บป่วยของโรคในตำบล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของการเล่นเกมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 พ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

พ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
พ 3.1  ป.3/1, ป.3/2 
พ 3.2  ป.3/1, ป.3/2 
พ 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 

 พ 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                      เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

รู้เข้าใจหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการทำงานของอวัยวะ สามารถป้องกันดูแลอวัยวะ
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและ
การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพศชาย 
เพศหญิง สามารถควบคุมตนเองและขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การกีฬา เล่มเกม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬากับชุมชน ปฏิบัติตามกฎกติกา รู้และเข้าใจการมีสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรค การเลือกบริโภคอาหาร 
อารมณ์และความเครียด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้และเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ การป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  สิ่งเสพติด การปฐมพยาบาล    จัดหมวดหมู่
อวัยวะของร่างกายปฏิบัติกิจกรรมการเล่นเกม กีฬาพื้นบ้าน ฝึกทดสอบกิจกรรมยืดหยุ่นพื้นฐาน หลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติภัย  

รู้ปฏิบัติตนการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านในระดับอำเภอ การทำอาหารพื้นบ้าน รู้วิธีรักษาและปฏิบัติตน การ
เจ็บป่วยตามคำแนะนำ เลือกแหล่งบริการสุขภาพที่เหมาะสม มีความรู้ในการบริโภคอาหาร เลือกซื้อ เลือกบริโภค
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้เหมาะสม
กับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

  
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
พ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
พ 3.1  ป.4/1, ป.4/2  ป.4/3, ป.4/4 
พ 3.2  ป.4/1, ป.4/2 
พ 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวมทั้งหมด   19  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                      เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ สุขอนามัยทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา รู้และเข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต หลักการเคลื่อนไหว การ
ออกกำลังกาย เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล รู้และเข้าใจกลวิธีการรุกและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของตน 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่าง ๆ  ศึกษาค้นคว้าการทำงานของ
ระบบอวัยวะสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา หลักของการเคลื่อนไหว 
การกีฬา การมีสุขภาพดี การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติควบคุมจนเองในการเคลื่อนไหว การเข้าร่ วม
กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม ออกกำลังกาย การเการพกฎ กติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การอภิปรายและการ
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมทดสอบความรู้ ทดสอบการเล่นกีฬา 
 เข้าใจกฎ กติกา กีฬาพื้นบ้านในระดับจังหวัดเห็นประโยชน์ของการเล่นเกม รู้อนุ รักษ์การทำอาหาร
พื้นบ้านป้องกันการเจ็บป่วย เลือกแหล่งบริการสุขภาพ เลือกกิจกรรมทัศนศึกษาการพักผ่อนเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้เหมาะสม
กับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.5/1, ป.5/2 
พ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
พ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
พ 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
พ 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
พ 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                      เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 รู้เข้าใจในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย สุขอนามัยทางเพศ การพัฒนาการ ของวัยแรกรุ่น 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณในวัยแรกรุ่น ชีวิตครอบครัว หลักการ
เคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เกมกีฬาไทย กีฬาสากล กลวิธีการรุก การป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
สมรรถภาพ การป้องกันการเกิดโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุศึกษาค้นคว้าการทำงานของระบบ
อวัยวะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา จิตวิญญาณในวัยแรกรุ่นหลักของการ
เคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี ปฏิบัติการเคลื่อนไหว ความมีสุขภาพดี การปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ เคลื่อนที่ 
การบังคับสิ่งของ การเข้าร่วมเล่นกิจกรรมทางกาย เกมกีฬา การเการพกฎกติกา ท่ายืดหยุ่นพื้นฐาน ปฏิบัติท่า
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อภิปรายรายงานผล การฝึกปฏิบัติกิจกรรมสังเกตพฤติการณ์และความสนใจในการฝึก 
ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะ การพัฒนาการของวัยรุ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมวัยรุ่น ชีวิตครอบครัว  สังเกตการเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย
การเล่นกีฬา  
 เข้าใจการเล่นเกมกีฬาพ้ืนบ้าน กฎกติการะดับจังหวัด รู้ประโยชน์ของการเล่น ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์
อาหารพื้นบ้าน วิธีการทำ ปฏิบัติตนป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา การแนะนำ การป้องกันโรค เลือกแหล่งบริการ
สุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการบริโภคอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   

ปฏิบัติตนในการรู้เข้าใจอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ความแตกต่างทั้งร่างกาย อารมณ์ให้เหมาะสม
กับวัย การตัดสินใจ แก้ปัญหาง่ายๆ จากใกล้ตัว บ้าน โรงเรียน มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

พ 1.1  ป.6/1, ป.6/2 
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2 
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
พ 5.1 ป.6/1, ป. 6/2, ป.6/3 

รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ11101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                         เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

อภิปราย บอกรูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่ มนุษย์สร้างข้ึน 
ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินนำมัน ดินสอสี 
พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีนํ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สีนํ้าโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ที่มีใน
ท้องถิ่น วาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน  
ดนตรี  

ศึกษาวิเคราะห์การกําเนิดของเสียง บอกลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ท่องบท
กลอน ร้องเพลงง่าย ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบเพลง บอก
เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น เล่า ระบุที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น 
ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น  
นาฏศิลป์  

เลียนแบบการเคลื่อนไหว ลักษณะต่าง ๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ แสดงท่าทางง่าย ๆ โดยใช้ภาษา
ท่า แสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมที่ดี  
ระบุ บอก เล่น การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5       
ศ 1.2  ป.1/1  
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5       
ศ 2.2  ป.1/1, ป.1/2 
ศ 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ศ 3.2  ป.1/1, ป.1/2 

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ12101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                         เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

ระบุ บรรยาย รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี 
รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว เลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งานวาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ 
รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ สร้างภาพปะติดโดยการ
ตัดหรือ ฉีกกระดาษ วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ้าน  
บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้  
ดนตรี  

จำแนกแหล่งกําเนิด ของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงตํ่า , ดังเบา ยาวสั้นของดนตรี สิ่งต่าง ๆ ที่
ก่อกําเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาขอเพลง ร้องเพลงง่าย ๆที่เหมาะสมกับ
วัย  
นาฏศิลป์  

บอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ ระบุมารยาทในการชมการแสดง เล่นการละเล่น เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่อย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายแทน
คำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ แสดงและเข้าร่วม
กิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ การละเล่นพ้ืนบ้าน เชื่อมโยงการละเล่นพ้ืนบ้านกับการดำรงชีวิต
ของคนไทย ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพ้ืนบ้าน  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8          
ศ 1.2  ป.2/1, ป.2/2  
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2  
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5   
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ13101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                         เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สร้างผลงาน
เมื่อชมงานทัศนศิลป์ บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ 
จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และ
พ้ืนผิว มีทักษะพ้ืนฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว ถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ บรรยาย
ลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  
เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
ดนตรี  

ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของ
ดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
แทนเสียง และจังหวะเคาะ บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ เคลื่อนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อ่ืน นำ
ดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
นาฏศิลป์  

สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์สั้น ๆ 
สถานการณ์ที่กําหนด แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและ
ผู้ชม มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เล่า
การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ อธิบาย
ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10              
 ศ 1.2  ป.3/1, ป.3/2  

ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ศ 2.2  ป.3/1, ป.3/2  
ศ 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5   
ศ 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ14101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                         เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ความคิด 
ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น จำแนกทัศนธาตุของ
สิ่งต่าง ๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่ว่าง ฝึก
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดย
เน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก นํ้าหนักแสงเงาในภาพ และงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ วาดภาพ
ระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพ่ือถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  
ดนตรี  

บอกประโยคเพลงอย่างง่าย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น 
ลงง่าย ๆของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงที่ฟัง อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้อง
เพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบุว่าดนตรีสามารถ
ใช้ในการสื่อเรื่องราว บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่สะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาส
ในการบรรเลงดนตรี ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี  
นาฏศิลป์  

ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์ ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน 
การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่ารำประกอบจังหวะพ้ืนเมือง แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ รำวงมาตรฐาน ระบำ เล่าสิ่งที่
ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น อธิบาย
ความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอดการ
แสดงนาฏศิลป์  
 
ตัวช้ีวัด  

ศ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9  
ศ 1.2  ป.4/1, ป.4/2   
ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7   
ศ 2.2  ป.4/1, ป.4/2  
ศ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5   
ศ 3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

รวม  29  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ15101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                         เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของ
แสงเงา นํ้าหนัก และวรรณะสีระบุลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการ ประโยชน์และ
คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายใน
งานทัศนศิลป์ของตนเอง, บอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น, อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินนํ้ามัน หรือดินเหนียว โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ ศิลปะ, 
งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  
ดนตรี  

ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่
อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือ
เพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ
และทำนอง ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน  
นาฏศิลป์  

บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด ของตน แสดง
นาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการ
เขียนเค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย 
ในแต่ละท้องถิ่น บอก ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดง  
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ศ 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7   
ศ 1.2  ป.5/1, ป.5/2  
ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 2.2  ป.5/1, ป.5/2 
ศ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3   
ศ 3.2  ป.5/1, ป.5/2 

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ศ16101  ศิลปะ                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                         เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทัศนศิลป์  

ระบุสีคู่ตรงข้าม อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ บรรยายบทบาท
ของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล  

สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและนํ้าหนัก งานปั้นโดยใช้
หลักการเพิ่มและลด งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่าง ใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน 
และความสมดุล สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  

อภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ อิทธิพลของความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
ดนตรี  

บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต ความรู้สึกที่มีต่อดนตรี จำแนกประเภท
และบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ ดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อ่าน 
เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลทำนองง่าย ๆ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและ
ทำนองง่าย ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทำนองจังหวะการประสานเสียงและคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง  

อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น  
นาฏศิลป์  

สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงโดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
งานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง  
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน สิ่งที่มีความสำคัญต่อการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ศ 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7  
ศ 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 3.2  ป.6/1, ป.6/2 

รวม  27  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง11101  การงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  การแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบจับใช้ของใช้ส่วนตัว  การ
จัดโต๊ะตู้ชั้น  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย  การใช้เครื่องมือ  การรดน้ำ
ต้นไม้  การถอน  เก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นของเล่น   

ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การศึกษาค้นคว้า  ประสบการณ์  การทำงานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าและมีคุณธรรม  มีลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาเป็น
ลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ง 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง12101  การงานอาชีพ                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  บทบาทและหน้าที่สมาชิกในบ้าน  การจัดวาง  เก็บ
เสื้อผ้า  รองเท้า  การช่วยเหลือครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร  การกวาดบ้าน  การล้างจาน  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องมือ  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การทำของเล่น  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว  
ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน  สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  การสร้างของเล่นหรือของใช้  
ภาพร่าง 2 มิติ  การใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  มีความคิดสร้างสรรค์   

ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การศึกษาค้นคว้า  ประสบการณ์  การทำงานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู ้จักใช้ความรู้ที ่นำมาใช้ในการตัดสินใจให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

ง 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3   
รวมทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

ศึกษาการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม  การเลือกใช้เสื้อผ้า   การจัดอุปกรณ์การ
เรียน  การทำความสะอาดรองเท้า  กระเป๋านักเรียน  การปัดกวาด  เช็ดถู  บ้านเรือน  การทำความสะอาด
ห้องเรียน  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  การปลูกพืชผักสวนครัว  การบำรุงรักษาของเล่น  การซ่อมแซม
ของใช้ส่วนตัว  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทำงาน   

ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การศึกษาค้นคว้า  ประสบการณ์  การทำงานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้
เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 
และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถนำเสนอ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าและมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว  ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการทำงาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
ง 2.1  ป.3/1, ป.3 /2, ป.3/3    
ง 3.1 ป.3/1, ป.3/2  

รวมทั้งหมด  8 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง14101  การงานอาชีพ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

    ศึกษา  สังเกต  ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการทำงาน  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การ
จัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน  การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  มารยาทใน
การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน 
ห้องน้ำและห้องส้วม  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพในท้องถิ่น   
    โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ 
การอภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถทำงานได้ตามขั้นตอน
กระบวนการทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  สามารถอธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  ถ่ายทอด
ความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี   
 เห็นคุณค่าของการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการทำงาน  ปรับปรุงการ
ทำงานอยู่เสมอสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  ในการทำงาน และในชีวิต ประจำวัน  ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม  รักการทำงาน  
มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานและอาชีพสุจริต   

    
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4     
 ง 2.1    ป.4/1       
รวม  5 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง15101  การงานอาชีพ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ศึกษา  สังเกต  ฝึกฝน และอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน  การทำความสะอาด    จั ดเก็บ
และดูแลรักษา เสื้อผ้า  การปลูกพืช  การทำบัญชีครัวเรือน  การจัดการในการจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น และ
ห้องครัว  การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกใน
ครอบครัว และส่วนรวม  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว   
 โดยใช้กระบวนการทำงาน การจัดการ การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย 
และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  สามารถทำงานตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน  
อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนได้  มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ  ใช้และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 
และเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง  สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ 
 เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้หน้าที่ มีมารยาทในการทำงาน  นำความรู้ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในชีวิตประจำวันได้  ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มี
คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการทำงานที่เหมาะสม  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่ อการทำงานและอาชีพ
สุจริต             
     
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1    ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    
 ง 2.1   ป.5/1, ป.5/2    
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ศึกษา  สังเกต  ฝึกฝน และอภิปรายแนวทางในการทำงานดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน    การปลูกไม้
ดอก หรือไม้ประดับ หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บ
เอกสารการเงิน  การจัดการในการทำงานเกี่ยวกับ การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การ
ติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน 
ในโอกาสต่าง ๆ  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้ อื่น  ส่วนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output)  การสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ตามความสนใจ กำหนดปัญหา หรือความต้องการ  รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการออกแบบเป็นภาพร่าง 3 
มิติ หรือแผนที่ความคิด  สร้างชิ้นงาน และประเมินผลงาน  การใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
งานต่าง ๆ  การนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ ในการสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานอ่ืน
อีก เช่น กลไกและการควบคุมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์  การสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจ ความสามารถ และ
ทักษะ  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ            
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
เทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจและมี
ความสามารถทำงานตามข้ันตอนกระบวนการทำงาน  มีทักษะการจัดการในงานต่าง ๆ เป็นระบบ  ใช้ความรู้และ
ทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ปลอดภัย 
สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการเทคโนโลยี  รู้วิธีที่จะได้ข้อมูลเป็น
ขั้นตอนถ่ายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  
 เห็นคุณค่าของการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการทำงาน นำความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ลักษณะนิสัยการทำงานเหมาะสม  รักการทำงาน    มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  มี
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ง 1.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3    
 ง 2.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3    
 ง 3.1     ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5    
 ง 4.1    ป.6/1, ป.6/2    
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ11101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                                    เวลา 120 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ  ที่ฟังตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านภาพตรงตาม
ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังเรื่องใกล้ตัวคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังคำสั่งง่าย 
ๆ ตามแบบที่ฟังความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟังการขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่
ฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  การระบุตัวอักษรและ
เสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การ
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ ใช้ บอก พูดขอ ให้ข้อมูล  
ทำท่าประกอบ เข้าร่วม ฟัง/พูด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
ต 1.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1,ป.1/2, ป.1/3 
ต 2.2 ป.1/1 
ต 3.1 ป.1/1   
ต 4.1  ป.1/1 
ต 4.2 ป.1/1     

รวมทั้งหมด  16 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ12101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                                        เวลา 120 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟังระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ   สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังตอบคำถามจาก
การฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่ฟังใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟังบอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง
พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวพูดและทำ
ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา 
การเข ้าร ่วมก ิจกรรมทางภาษาและว ัฒนธรรมที ่ เหมาะสมกับว ัย  ระบุต ัวอ ักษรและเส ียงอ ักษรของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟัง/พูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพ่ือรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 โดยการระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมฟังเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถนำความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
ต 1.2 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4  
ต 1.3 ป.2/1 , ป.2/1   
ต 2.1 ป.2/2 , ป.2/3  
ต 2.2 ป.2/1  
ต 3.1 ป.2/1  
ต 4.1 ป.2/1  
ต 4.2 ป.2/1         

รวมทั้งหมด  16 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ13101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                                  เวลา 120 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่านคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ
(chant)ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง   
จากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ  คำสั้นๆ ง่าย ๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่
ฟัง  คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  ความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟังขอและให้ข้อมูลง่ายๆ 
เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟังความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ที่ฟังให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวคำตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน 
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ความแตกต่างของเสียงตัว 
อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   สถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เพื่อรวบรวม
คำศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว 
  โดยการอ่านออกเสียง  สะกดคำฟังพูด  เลือก/ระบุ  ตอบคำถาม  พูดโต้ตอบ  ใช้  บอกจัดหมวดหมู่ทำท่า
ประกอบเข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 
ต 1.2  ป.3/1 ,  ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
ต 1.3 ป.3/1 , ป.3/2  
ต 2.1 ป.3/1 ,  ป.3/2 , ป.3/3  
ต 2.2 ป.3/1  
ต 3.1  ป.3/1  
ต 4.1  ป.3/1  
ต 4.2  ป.3/1 

รวมทั้งหมด  18 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ14101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                     เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ( instructions)ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่านอ่านออกเสียงคำ สะกด
คำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านตอบคำถามจากการฟัง
หรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆพูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง คำขอร้อง  
และคำขออนุญาตง่าย ๆพูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตามและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน และครอบครัวพูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูด/เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด/วาด
ภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้
ตัว  พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ตอบคำถามเกี่ยวกับ
เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา  การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค  และข้อความ ของ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง
ตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน  ฟัง/พูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ใช้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วม
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ึนในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ต 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5       
ต 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ต 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
ต 3.1 ป.4/1  
ต 4.1 ป.4/1   
ต 4.2 ป.4/1  

รวมทั้งหมด  20 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ15101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                     เวลา 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังหรืออ่านอ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอน
สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่านบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
หรือเรื่องสั้นๆพูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาตและให้คำแนะนำง่าย 
ๆพูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองตาม ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆพูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัวพูดแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  พูด/เขียนให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน 
พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  บอกความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำ(order)ตาม
โครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วม
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ต 1.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.2 ป.5/1, ป.5/2 
ต 3.1  ป.5/1 
ต 4.1  ป.5/1 
ต 4.2  ป.5/1 

รวมทั้งหมด  20 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  
อ16101  ภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังและอ่านอ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอน
สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือก/ระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ที่อ่านบอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังหรืออ่าน บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า  พูด/
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง  และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ  พูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ  พูด/เขียน
เพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง  
เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน  พูดเขียนแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู ่ของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง ประโยค 
ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงาน
ฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
 โดยการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบเข้าร่วมเปรียบเทียบ  
ค้นคว้า ใช้บอกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความ
ต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ต 1.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ต 2.2 ป.6/1, ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1        
ต 4.1  ป.6/1 
ต 4.2  ป.6/1 

รวมทั้งหมด  20 ตัวชี้วัด 
 
 



86 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ11201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             เวลา   40   ชั่วโมง 

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

ฝึกทักษะการพูดขอ และให้ข้อมูล ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องใกล้ตัวใน
สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออก
เสียง สะกดคำง่าย ๆ เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ปฏิบัติตามและใช้คำสั่งง่าย ๆ บอก
ความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง พร้อมทั้งทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อ รวบรวม
คำศัพท์และตอบคำถามเก่ียวกับเรื่องใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาอย่าง
ง่าย ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะ เกิดความคิด
รวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันในการทางานและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุเสียงตัวอักษรได้ถูกต้อง 
2. บอกความเหมือนและความแตกต่างของคำในภาษาอังกฤษ 
3. ออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
4. บอกเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาอังกฤษได้ 
5. บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไปด้วยท่าทาง ภาพ คำ และข้อความสั้นๆ     
6. ใช้ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว 
7. บอกคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
8. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา, ชุมชน และสังคม 
9. บอกคำศัพท์และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
10. เข้าใจคำ กลุ่มคำ โดยถ่ายโอนเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ง่ายๆ ได ้
11. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและของเจ้าของภาษาได้ถูกต้อง 
12. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 
รวมทั้งหมด 12  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
อ12201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2             เวลา   40   ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

… 
 ศึกษา วิเคราะห์ตัวอักษร เสียงตัวอักษรและสระ การสะกดคำ และประโยค หลักการอ่านออกเสียงคำ 
กลุ่มคำ คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน บทสนทนา หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ ประโยคคำถามและคำตอบ 
บทสนทนา ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ศัพท์เก่ียวกับเทศกาลสำคัญ
ของเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย คำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาใน
การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ   
 โดยใช้กระบวนการทางภาษานำมาปฏิบัติ ได้แก่ การฟัง การพูดโต้ตอบและทำท่าประกอบ     การอ่าน
ออกเสียง การระบุตัวอักษร  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้เทคโนโลยี และ มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุเสียงตัวอักษรได้ถูกต้อง 
2. บอกความเหมือนและความแตกต่างของคำในภาษาอังกฤษ 
3. ออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
4. บอกเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษาอังกฤษได้ 
5. บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งใกล้ตัวทั่วไปด้วยท่าทาง ภาพ คำ และข้อความสั้นๆ     
6. ใช้ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว 
7. บอกคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
8. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา, ชุมชน และสังคม 
9. บอกคำศัพท์และประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
10. เข้าใจคำ กลุ่มคำ โดยถ่ายโอนเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ง่ายๆ ได ้
11. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและของเข้าของภาษาได้ถูกต้อง 
12. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 
รวมทั้งหมด 12  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

อ13201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3              เวลา   40   ชั่วโมง 
......................................................................................................................................................................... 
 เข้าใจคำศัพท์ วลี ประโยค และปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ 
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง 
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพ่ือแสดงความต้องการของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกชื่อ 
และคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่           ของเจ้าของภาษา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เกิดความคิดรวบยอด นำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ 
2. อ่านประโยคได้ถูกต้องตามหลักการอ่านและพูดเข้าจังหวะ (chant) 
3. เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง 
4. ตอบคำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบได้ 
5. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ได้ 
7. พูดประโยคแสดงความต้องการตามแบบที่ฟังได้ 
8. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนได้ 
9. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้ 
10. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวได้ 
11. ฟังหรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของได้ 
12. จัดหมวดหมู่คำตามประเภทบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของได้ 
13. ระบุ/เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพกับคำ กลุ่มคำ โดยใช้ภาพ แผนภูมิ แผนภาพและแผนผังได้ 
14. พูดและแสดงท่าทางประกอบตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ 
15. บอกชื่อ/คำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาได้ 
16. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
17. บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ได้ 
18. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้ 
19. พูดสนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
20. ใช้ภาษาต่างประเทศที่บอกเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวได้ 
 

รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

อ14201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                                      เวลา 40 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 เข้าใจคำสั่งคำขอร้องรูปประโยคและโครงสร้างประโยคคำ กลุ่มคำ และประโยคการถ่ายโอนเป็นภาพ
สัญลักษณ์เรื่องราวบทอ่านสนทนา เรื่องสั้นเรื่องเล่า นิทานบทกลอนสั้นๆการใช้ถ้อยคำ สำนวนที่ใช้ในเทศกาลใน
เรื่องเสียงสระพยัญชนะคำ วลีประโยคและข้อความที่ซับซ้อนประโยคเดี่ยวและประ โยคผสม อ่านออกเสียงคำ 
กลุ่มคำ ประโยคข้อความบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง การพูดเขียนโต้ตอบ
ในการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำสั่งคำขอร้องและให้คำแนะนำ แสดงความต้องการแสดงความรู้สึก แสดงความ
ช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ง่ายๆพูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและ
เรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(เน้นการฟัง พูดอ่านเขียน) สนุกสนานและ
เพลิดเพลินจากกิจกรรมภาษาต่างประเทศเห็นประโยชน์การเรียนภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ความ
บันเทิงและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีความขยันซื่อสัตย์ อดทนเสียสละและมีสัมมาคารวะ 
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำ ง่ายๆตามท่ีฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
2. รู้จักชนิดของคำ ศัพท์รูปประโยคและการลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยคสามารถ 

นำไปใช้พูดหรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา 
         3. สามารถพูด/อ่านออกเสียงคำ วลีประโยคข้อความสั้นๆบทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
         4. สามารถพูด /เขียนคำ วลีประโยคถาม – ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และโครงสร้างของกาล(Tense) 
         5. สามารถฟัง/อ่านคำ วลีข้อความสั้นๆบทสนทนาแล้วสามารถบอกความหมายสรุปความหมายและตอบ
คำถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

อ15202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                     เวลา 40 ชั่วโมง 

............................................................................................................................. ................................................. 
 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค คำกลุ่มคำและประโยค การถ่ายโอนเป็นภาพ 
สัญลักษณ์ เรื่องราว บทอ่าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ การใช้ประโยคเดี่ยวและประโยค
ผสมอ่านออกเสียงคำกลุ่มคำประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้ถ้อยคำน้ำเสียง 
การพูด เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำแสดงความต้องการ แสดง
ความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่ายๆ พูด เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด 
อ่าน เขียน)สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ความบันเทิง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม มีความ
ขยัน ซื่อสัตย์อดทน เสียสละ และมีสัมมาคารวะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆตามท่ีฟังและอ่านได้ถูกต้อง 
2. รู้จักชนิดของคำศัพท์รูปประโยคและการลำดับคำ (order) ตามโครงสร้างประโยค สามารถนำไปใช้พูด

หรือเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทางภาษา 
3. สามารถพูด/อ่านออกเสียงคำวลีประโยคข้อความสั้นๆ บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
4. สามารถพูด/เขียนคำวลีประโยคถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์และโครงสร้างของกาล (Tense) 
5. สามารถฟัง/อ่านคำวลีข้อความสั้นๆ บทสนทนาแล้ว สามารถบอกความหมาย สรุปความหมาย และ

ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

อ16203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                                      เวลา 40 ชั่วโมง 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง รูปประโยคและโครงสร้างประโยค คำกลุ่มคำและประโยค การถ่ายโอนเป็นภาพ 
สัญลักษณ์เรื่องราว บทอ่าน บทสนทนา เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทาน บทกลอนสั้นๆ การใช้ถ้อยคำสำนวนที่ใช้ใน
เทศกาล ในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ คำวลีประโยค และข้อความที่ซับซ้อนประโยคเดี่ยวและประโยคผสมอ่าน
ออกเสียงคำกลุ่มคำประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และการใช้ถ้อยคำน้ำเสียง การพูด 
เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำแสดงความต้องการ แสดงความรู้สึก 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธในสถานการณ์ง่ายๆ พูด เขียนเพื่อขอ และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง พูด อ่ าน เขียน)
สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใน
การแสวงหาความรู้ความบันเทิง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์อดทน 
เสียสละ และมีสัมมาคารวะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ บอกความหมายของคำประโยค ข้อความ บทสนทนา 
2. อธิบายประเภทของคำและนำไปใช้ในประโยคต่าง ๆ ได้ 
3. เข้าใจโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์(Tense)  
4. เขียนประโยคคำสั่ง คำขอร้อง การขออนุญาต ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธตาม

โครงสร้างประโยคได้ 
5. อ่านและตอบคำถามจากเรื่องได้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
โรงเรียนบ้านบ้านมาบยางพร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง  ได้ฝึกปฏิบัติจริงและค้นพบความถนัดของตนเอง  สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีทักษะในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม 
ศีลธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้สร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3  ลักษณะ 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถ
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่
ผู ้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู ้เรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาระเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  
การทำงานร่วมกัน  รู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการ
ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม  กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  30  ชั่งโมงต่อปีการศึกษา  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  40  ชั่งโมงต่อปี
การศึกษา   
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความ
เสียสละการมีจิตสาธารณะ  เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  นักเรียนทุกคนต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

2.  กิจกรรมนักเรียน  
      2.1 ลูกเสือ-เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
      2.2 กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคม 
     และสาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

เวลาเรียนรวม 120 120 120 120 120 120 
 

1. กิจกรรมแนะแนว 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผู้เรียนค้นพบความถนัดความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักละเห็นคุณค่าใน 
ตนเองและผู้อ่ืน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวสังคม  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน เลือกแนวทางการศึกษาอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเอง 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ และรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ 

อาชีพสุจริต 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

แก่นักเรียน 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  และประเทศชาติ 
 
แนวการจัดกิจกรรม  โรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน  

ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูได้รู้จักและช่วยเหลือผู้เรียนมากขึ้น  โดยใช้กระบวนการทาง 

จิตวิทยา  การจัดบริการสนเทศ  โดยให้มีเอกสารเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  ด้วยการสังเกต  
สัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การเขียนประวัติ  การพบผู้ปกครองก่อนและระหว่างเรียน  การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  การให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนเรื่องสุขภาพจิต  เศรษฐกิจ  การจัดทำระเบียนสะสม  สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน  และบัตรสุขภาพ 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์  โดยทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักและเข้าใจตนเอง มีทักษะใน 
การตัดสินใจ  การปรับตัว  การวางแผนเพ่ือเลือกศึกษาต่อ  เลือกอาชีพ 

3. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนรายบุคคล  และรายกลุ่ม  ในด้านการศึกษา  อาชีพ   
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และส่วนตัว  โดยมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา  ตลอดจนมีห้องให้
คำปรึกษาที่เหมาะสม 
 

        3.1  ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงินโดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
              3.2  ติดตามเก็บข้อมูลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

 
2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ   

กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 ทุกคน  ได้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือ  -  เนตรนารี  เพื่อส่งเสริม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ส่งเสริมความสามัคคี  มีวินัย  และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.2551  มาตรา  8  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  เพื่อพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคม  
เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข  และความมั่งคงของประเทศชาติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่งคงชองชาติ 
 
แนวการจัดกิจกรรม 

  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-3 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และฝึกปฏิบัติดังนี้ 

1. เตรียมลูกเสือสำรอง  นิยายเรื่อเมาคลี  ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือสำรอง  การทำความเคารพเป็น
หมู่ (แกรนด์ฮาวล์) การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  การจับมือซ้าย  ระเบียบแถวเบื้องต้น  คำปฏิญาณ  กฎ  
และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง   

2. ลูกเสือสำรองดาวดวงที่  1 , 2  และ 3  อนามัย  ความสามารถเชิงทักษะ  การสำรวจ  การค้นหา
ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  บริการ  ธง  และประเทศต่าง ๆ  การฝีมือ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การบันเทิง  การผูก
เงื่อน  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือสำรองโดยใช้กระบานการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ทางลูกเสือ  กระบวนการทาง
เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
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 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4-6 
 เปิดประชุมกอง  ดำเนินการตามกระบวนการของลูกเสือ  และจัดกิจกรรมให้ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน  โดยเน้นระบบหมู่  สรุปการปฏิบัติกิจกรรม  ปิดประชุมกอง  โดยให้ผู้เรียนศึกษา
และปฏิบัติในเรื่อง 

1. ลูกเสือตรี  ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ   
กิจกรรมกลางแจ้ง  ระเบียบแถว 
   2. ลูกเสือโท  การรู้จักดูแลตนเอง  การช่วยเหลือผู้อื่น  การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ   
ทักษะทางวิชาลูกเสือ  งานอดิเรกและเรื่อที่น่าสนใจ  คำปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ  ระเบียบแถว 

3. ลูกเสือเอก  การพึ่งพาตนเอง  การบริการ  การผจญภัย  วิชาการของลูกเสือ  ระเบียบ 
แถว  โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการแก้ปัญหา  ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิด
ริเริ่ม  สร้างสรรค์  กระบวนการฝึกปฏิบัติทางลูกเสือ  กระบวนการทางเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญ  มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัย  และเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น  บำเพ็ญตนเพื่อสารธารณประโยชน์  รู้จักทำการฝีมือ  พัฒนากาย  จิตใจ  และศีลธรรม  ทั้งนี้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับลัทธิทางการเมืองใด ๆ  สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ  ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  และผ่านการทดสอบแล้ว  จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตรี ลูกเสือโท  และลูกเสือเอก 

 
 2. กิจกรรมชุมนุม 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของ 
 ตน   

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ให้ 
 เกิดประสบการณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

 
แนวการจัดกิจกรรม 
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 การจัดกิจกรรมตามความสนใจ(ชมรม) ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรม วางแผนการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีชมรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการเรียนรู้ และค่ายวิชาการ 
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การบรรยายพิเศษดังตัวอย่างพอสังเขปต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม จัดสอนจริยธรรมในห้องเรียน จัดให้
มีการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทั้งทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และศีลปะ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีทุกช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงาน  
และการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน   

3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง และฝึก
ทักษะการจัดการ 

4. กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น  
ประเพณีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง 

5. กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการนักเรียน  โดย
ให้นำกระบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการร่วมวางแผนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน 

6. กิจกรรมคนดีของสังคม  จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้  เพื่อป้องกันปัญหาโรคติดต่อ ร้ายแรง  
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวัยรุ่น  ให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี 

7. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู ้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้บริการห้องพยาบาล มีบริการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือ
ป้องกันโรคระบาดอย่างทันเหตุการณ์ 

  
 3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และประเทศชาติ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด

และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพื่อให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรม  จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำประโยชน์
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  
ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญ
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ประโยชน์  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมดำรงรักษา สืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 เวลาเร ียนสำหรับกิจกรรมเพื ่อส ังคมและสาธารณประโยชน์ในส่วนกิจกรรมเพื ่อส ังคมและ
สาธารณประโยชน์ จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 6 ปี จำนวน 60 ชั่วโมง (เฉลี่ยปีละ  10 
ชั่วโมง) 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการจัดกิจกรรม
ภายในเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนรายงานแสดงกรเข้าร่วมกิจกรรมลงในสมุดบันทึก และมีผู้รับรองผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร กำหนดแนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

1.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.1  การตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนตลอดปี

การศึกษา 
 1.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน  ผู้เรียน

ต้องได้รับการประเมินทุกผลการเรียนรู้  และผ่านทุกผลการเรียนรู้  โดยแต่ละผลการเรียนรู้ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  หรือมีคุณภาพในระดับ  1  ขึ้นไป 

 1.3  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  
ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “ผ”  ผ่านการประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 1.4  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ  1.1  และข้อ  1.2  ถือว่าผู้เรียนมีผลการเรียน  “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก  “มผ”  เป็น  “ผ”  และนำผลการ
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

2.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน

ทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
 2.2  ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกำหนด  ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม  3  กิจกรรมสำคัญดังนี้ 
 2.2.1  กิจกรรมแนะแนว 
 2.2.2  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ 
  1.  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  2.  กิจกรรมชุมนุม 
 2.2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 2.3  การนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.4  เสนอผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบ

แต่ละระดับการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
เกณฑ์การจบการศึกษา 

 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร  พุทธศักราช  2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จำนวน  840  ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน   
40  ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 

2.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ  “ผ่าน” ขึ้นไป 
3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป 

 4.  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน  “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร  กระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียน        
มีความสำคัญที่สุด เชื ่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู ้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เป็น
เครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู ่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง      
         กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความ
เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

 4.1 บทบาทของผู้สอน 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    

ทีท่้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  2)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  3)  ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
5)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัด    

การเรียนการสอนของตนเอง 
  4.2  บทบาทของผู้เรียน 

1)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
3)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่างๆ  
 4)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื ่อการเรียนรู้  มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การ
เลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
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การจัดหาสื ่อการเรียนรู ้ ผู ้เรียนและผู ้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้          
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 1. จ ัดให ้ม ีแหล่งการเร ียนร ู ้  ศ ูนย ์ส ื ่อการเร ียนร ู ้  ระบบสารสนเทศการเร ียนร ู ้  และเคร ือข ่าย  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้สื ่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6. จ ัดให ้ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธ ิภาพเก ี ่ยวกับส ื ่อและการใช ้สื่ อ  
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึงหลักการ
สำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัด    
ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ  คือ การประเมิน   
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั ้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที ่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น     
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
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      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้     
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้    
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน  
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  นอกจากนี้เพื ่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ         
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ   
เพื ่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจน   เพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการ
จัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียนกลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็น
หัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู ้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล       
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง  
เก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนา  
จนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

 (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่
ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่ สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น 1 ระดับ       
คือ ระดับประถมศึกษา  
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 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
  (1) ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื ้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
  (2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  (3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
  (5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง  การศึกษาสำหรับ         
ผู ้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง     
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้  ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
  1.2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
 2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ



106 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรยีนรู้
อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง 
ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก การเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 2.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และ
ภาคปฏิบัติ   
 3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม 
ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท  ใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ที่
กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 
คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็น
ความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้ง
เพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม   ผล
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบการวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำเพิ่มเติม 
รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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                ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
ที ่056/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

……………………………………………………………………………………. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1239 /2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวและให้หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความต้องการของท้องถิ่น
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการจัดการศึกษาแห่งชาติ  จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังต่อไปนี้ 
 
1.    คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.  นายศุภกฤต  ปิยะสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
2.  นายปราโมทย์ บุญมี   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางกิตติยา พูลเลิศ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นางยุพารัตน์  โชติเนตร  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
5.  นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม  คร ู             กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที ่
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับภารกิจของการบริหารวิชาการและการบริหาร หลักสูตร
แกนกลางฯ 
 2. กำหนดและมอบนโยบายในการบริหารงานให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน 
 3. ดูแล กำกับ ติดตามผลกาดำเนินงาน 
 4. ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
2. คณะการมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
1.  นางสาวอรพิน  ศรีทัด   คร ู   ประธานกรรมการ  
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2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.  นางสาวภาณิศา   ปฏิบัติธรรม  คร ู   ประธานกรรมการ 
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย   
1.  นางวันเพญ็ แก้วศรี    ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1.  นางสาวนันนภา  เพียวสูงเนิน  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
1.  นางสาวพรพิมล  รัตนสำรวจ  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1.  นางสาวจิณณ์ฏาภัสส์  สรรคพงษ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1.  นางสาวศิริวิไล  แสนสีลา  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
1.  นางยุพารัตน์  โชติเนตร  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

3. คณะกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
1. นายศุภกฤต ปิยะสุข             ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางกิตติยา พูลเลิศ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางยุพารัตน์ โชติเนตร  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวนันนภา เพียวสูงเนิน  คร ู   กรรมการ 
5.  นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม  คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที ่  
 1.  วางแผนการดำเนินงานการกำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทางการ
จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 
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 4.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 8.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 10 .  ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
 
 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

สั่ง ณ วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

 

(นายศุภกฤต ปิยะสุข) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
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บรรณานุกรม 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561. 

------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2560). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จำกัด, 2561 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 

-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
จำกัด, 2551. 

-------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.  
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 

------------. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561. 

-------------. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 
2553. 

-------------. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2553. 

-------------. แนวปฏิบัติการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร 
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แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2554. 

-------------. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2557. 

-------------. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2555. 

-------------. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 
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คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 
นายศุภกฤต  ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
นายไชยา  เงินท้วม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

โรงเรียนบ้านมาบยางพร 
 

คณะทำงาน 
นางกิตติยา  พูลเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
นางอรพิน  ศรีทัด 
นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม 
นางวันเพ็ญ  แก้วศรี  
นางสาวนันนภา  เพียวสูงเนิน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวพรพิมล  รัตนสำรวจ 
นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ 
นางสาวศิริวิไล  แสนสีลา 
นางยุพารัตน์  โชติเนตร] 

    คณะครูโรงเรียนบ้านมาบยางพรทุกคน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ออกแบบปก 
นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม 
นางสาวศิริวิไล  แสนสีลา 

คร ู
คร ู

บรรณาธิการกิจ 
นางกิตติยา  พูลเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
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หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านมาบยางพร  

พุทธศักราช  ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

ประกาศ 

ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านมาบยางพร  

………………………………………………………………………………………………………….. 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางใน
การพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
กับวัยและสร้างรากฐานของชีวิตให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านมาบยางพร ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ครบทั้งสาระการเรียนรู้และประสบการณ์
สำคัญ 

 สาระการเรียนรู้ ๓ – ๖ ปี ควรเรียนรู้ดังนี้ 

๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
๓ ธรรมชาติรอบตัว 
๔ สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 ให้โรงเรียนบ้านมาบยางพร ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านมาบยางพร ( ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปและมีอำนาจเพิ่มเติมปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และวิธีจัดการศึกษาอ่ืนๆ ได้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   

 

 

      (นายไชยา   เงินท้วม) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      โรงเรียนบ้านมาบยางพร 

 

 



คำนำ 

            หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดทำข้ึนเพ่ือให้โรงเรียนบ้านมาบยางพร 
 ซึ่งจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพ่ือที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมาบยางพร ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป  
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจดัการศึกษาระดับปฐมวัย 

➢ประวัติโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร เริ่มก่อตั้งโดยราษฎรในท้องถิ่นนำโดยนายชุ่ม จันทร์เกษม และ 

นางย้วน จันทร์เกษม  มอบที่ดินให้ ๒๐ ไร ่ ๒ งาน  ๑๓  ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙           
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างโรงเรียนโดยผู้ริเริ่มและคณะได้สร้างอาคารเรียน
ชั้นเดียวขนาด  ๓ ห้อง  มีมุขตรงกลาง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
    เปิดทำการสอนในระดับในระดับประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓  ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง  โรงเรียนจึงเปลี่ยนเขตการปกครองมาอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบล     มาบ
ยางพร อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง จนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อวันที่ วันที่ ๑๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้ รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  
๕ – ๗  เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจึงเปิดเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กและปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้เปลี่ยนจาก
ชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  
➢ที่ตั้ง  
  เลขที่ ๑๗๓  หมู่ที่ ๖  ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๔๐ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

  โทรศัพท์ ๐๓๘ – ๐๒๙๕๙๑-๒    e –Mail : bmp_school@hotmail.com    
  Website www.bmpschool.ac.th 
 
➢ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
   ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๑๕ ,๐๐๐ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดมาบยางพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบยางพร  
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  เขตนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น  เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด   
หมู่บ้านจัดสรร  บ้านเช่า  ร้านค้า  อาชีพหลักของชุมชน คือ    ค้าขาย  รับจ้าง  และเกษตรกรรมส่วนใหญ่   นับ
ถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีวันลอยกระทง  วัน
สงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่  วันเข้าพรรษา  ประเพณีวิ่งควาย  งานสับปะรดหวาน  เป็นต้น 

           ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลักคือ ค้าขาย  รับจ้าง  เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๔๐ ,๐๐๐ บาท  จำนวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว ๓-๕ คน 
          ๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โดยสรุปสถานภาพของโรงเรียนเป็นได้ท้ังโอกาสและอุปสรรค ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งด้าน
การบริหารงบประมาณ  การบริหารวิชาการและด้านการบริหารทั่วไป  เศรษฐกิจของชุมชนดีมีความพร้อม ให้งบ
ลงทุนจัดการศึกษามีจุดอ่อนที่สมควรได้รับการพัฒนาในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ คือการบริหารบุคลากรเรียงลำดับได้
ดังนี้ 

 
 
 
 

http://www.bmpschool.ac.th/


๒ 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
๑. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนและทุกองค์กร 

โรงเรียนมีโอกาสสูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษา  
๒. การบริหารจัดการ  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ  โรงเรียนมีอาคาร

เรียนสวยงาม  เพียงพอ มีสถานที่กว้างขวาง  มีรั้วรอบที่ปลอดภัย  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชนชอบมาใช้บริการ 

๓. มีอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับการศึกษาเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาทำมาหากิน 

๔. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดถนนใกล้แหล่งบริการสาธารณะและตลาดช่วยให้การปฏิบัติงานและการ
เดินทางสะดวกรวดเร็ว 

๕. กฎหมายและนโยบายการศึกษามีการกระจายอำนาจลงสู่โรงเรียนช่วยให้การบริหารจัดการการ
ดำเนินงานคล่องตัวมีอิสระมากขึ้น 

๖. นักเรียนปรับตัวได้เร็วสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาถ่ิน  วิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้ดี 
จุดอ่อน  /   อุปสรรค 

๑.  นักเรียนยังขาดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒. คุณภาพของนักเรียนด้านความรู้ความสามารถขาดทักษะกระบวนการคิด    ขาดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์   
๓. คุณภาพนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขาดระเบียบวินัย  ไม่ร่วมการวางแผนการเรียนรู้และ

กิจกรรม 
๔. การวิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการพัฒนาการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
๕. การดำเนินงานตามโครงสร้างพัฒนาการเรียนด้านกิจกรรมนักเรียนคุณธรรม  การอ่านการเขีย น

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และการคิดแก้ปัญหายังไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
๖. มีการแต่งตั้ง  โยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาบ่อย จึงทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
๗. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน   
๘. สภาพการจราจรติดขัดการเดินทางมาโรงเรียนยากลำบากเพราะอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรม 
๙. เป็นชุมชนขยายประชากรเพ่ิมมากมาจากหลายถิ่น  จึงแตกต่างกันทางวัฒนธรรม โรงเรียนต้องรับ

นักเรียนเพิ่มขึ้น  นักเรียนขาดความอบอุ่น  เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง  ติดสิ่งเสพติด ติดเกมและเกิดอุบัติเหตุ 
 

➢ปรัชญา 
    สุวิชาโน ภวํ โหติ  :  ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ 
 
➢เอกลักษณ์  
    มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
 
➢อัตลักษณ์ 
   ยิ้มง่าย  ไหว้สวัสดี 
 

 
 



๓ 
 

ความนำ 
 
 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑  
ที่มีความสำคัญในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย
ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต 

 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถงึ ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก 
ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มวีินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

 



๔ 
 

หลักการ 
 
 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก  ตลอดจนไดร้ับการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่  เด็กกับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน  อย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อน
ที่เพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษา
กับพ่อแม่  ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักสำคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานของสมอง  ผ่านสื่อที่ต้องเอื้อให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยครูจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ทั้งนี้  
หลักสูตรฉบับนี้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต  พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีลำดับ
ขั้นตอนลักษณะเดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจแตกต่างกันได้ขั้นตอน
แรกๆจะเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตาม
ด้วยในทำนองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะทำให้ด้านอ่ืนๆผิดปกติตามด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็น
ลำดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถด้านนั้นก่อน สำหรับทฤษฎีด้าน
อารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเล้ียงดูในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและ
ความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และทฤษฎีพฒันาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้น
ตามอายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก   การเล่นเป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย จากการเล่นเด็กจะมี
โอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อนคลายอารมณ์ และ
แสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาส
ทำการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดังนั้น
เด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ส่ิงแวดล้อมรอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 
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 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของสมอง   สมองเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกาย
ของคนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็น
พื้นฐานการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเช่ือมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมาก
เกิดขึ้นก่อนอายุ ๕ ปี และปฏิสัมพันธ์แรกเร่ิมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์
สมองและจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง ๓ ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้าง
เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มีการสร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย 
พอเด็กอายุ ๓ ปี สมองจะมีขนาดประมาณ ๘๐ % ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้านเซลล์ 
เซลลส์มองและจุดเช่ือมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์สมอง
ยิ่งมีมากขึ้นและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาดการกระตุ้นหรือส่งเสริม
จากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กที่ได้รับ
ความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ขาดความสามารถที่จะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆของสมอง
เจริญเติบโตและเร่ิมมีความสามารถในการทำหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้
ทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” 
ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่ ผู้เล้ียงดูและครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้นๆได้ดทีี่สุด เมื่อพ้นช่วงนี้
ไปแล้วโอกาสนั้นจะฝึกยากหรือเด็กอาจทำไม่ได้เลย เช่น การเชื่อมโยงวงจรประสาทของการมองเห็น
และรับรู้ภาพจะต้องได้รับการกระตุ้นทำงานตั้งแต่ ๓ หรือ ๔ เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนาการ
ตามปกติ ช่วงเวลาของการเรียนภาษาคือ อายุ ๓ – ๕ ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่องและ
ถูกต้อง โดยการพัฒนาจากการพูดเป็นคำๆมาเป็นประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น 
 ๔. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่
วางไว้ ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว 
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและ
เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กที่
หลากหลาย ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติและ/
หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ส่ือสะท้องวัฒนธรรม ส่ือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ ส่ือต้องเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าโดยการจัดการใช้สื่อสำหรับเด็กปฐมวัยต้องเร่ิมต้นจากสื่อของจริง ของจำลอง ภาพถ่าย 
ภาพโครงร่างและสัญลักษณ์ตามลำดับ 
 ๕. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม   เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และความรู้
ของบรรพบุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อของบุคคลในครอบครัว 
และชุมชนของแต่ละทีด่้วย  บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กทำให้
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เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครูจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก 
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และ
อยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรานมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไป
สู้สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความคิด 
ความเชื่อและวัฒนธรรมเช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเร่ืองศาสนา ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชาก็จะคล้ายคลึงกับคนไทยในการทำบุญตักบาตร 
การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การทำบุญเล้ียงพระ การเวียนเทียนเนื่องในวัน
สำคัญทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา สำหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  
ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามนับถือหลายศาสนา โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก เป็นต้น 
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
 

 การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านมาบยางพรเป็นการพัฒนาเด็กอายุ 4-6 ปี บนพื้นฐานการ
อบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
แต่ละคนให้เต็มศักยภาพ ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรัก ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้าน 

 
วิสัยทัศน์ 

 

 ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านมาบยางพรมุ่งพัฒนาเด็กอายุ 4-6 ปี ให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 
4 ด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียนที่เปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สอง เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  การลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขมีความสามารถคิด 
วิเคราะห์ได้ตามวัยและวุฒิภาวะของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ  มีวินัย  มี
คุณธรรมจริยธรรม  เห็นคุณค่าในตนเอง  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง
เหมาะสมกับวัยและบริบทของตน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  พ่อแม่  ครอบครัว  
ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
  

พันธกิจ 
 

 ๑. สรรหาและพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กตามแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๓. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านรา่งกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญา เน้นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ได้ตามวัยและวุฒิภาวะของ
เด็กอย่างเต็มศักยภาพ 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดย
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 



๙ 
 

6. ประสานความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

7. นิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาปรับปรุงผู้เรียน บุคลากรและสื่อ ให้เหมาะสมและต่อเนื่อง
ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร 

8. จัดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนสะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียน 
โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

เป้าหมาย 
 

 1. พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เหมาะสมกับวัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างมีความสุข 
 3. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความสามารถคิด วิเคราะห์ ได้ตามวัยและวุฒิภาวะของเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

4. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอย่างพอเพียง 
 5. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6. โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนสะอาดสวยงามเอ้ือต่อการเรียน โรงเรียน
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและประทับใจ 
 

จุดหมาย  
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเมื่อมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
ดังนี้ 

๑. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
 



๑๐ 
 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน ๑๒ มาตรฐานประกอบด้วย 

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 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

     เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ ๑ ร้อยละ ๙๐ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒ ร้อยละ ๙๐ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 

   ประสานสัมพันธ์กัน 

มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๔ ร้อยละ ๙๐ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ ๕ ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

มาตรฐานที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๗ ร้อยละ ๙๐ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ๘ ร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรฐานที่ ๙  ร้อยละ ๙๐ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑๐ ร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ร้อยละ ๙๐ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๑๒ ร้อยละ ๙๐ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

     เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดีเยี่ยม ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒ ดีเยี่ยม กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 

   สัมพันธ์กัน 

มาตรฐานที่ ๓  ดีเยี่ยม มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๔ ดีเยี่ยม ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ ๕ ดีเยี่ยม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

มาตรฐานที่ ๖ ดีเยี่ยม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๗ ดีเยี่ยม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ๘ ดีเยี่ยม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน 

   ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑๐ ดีเยี่ยม มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ดีเยี่ยม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 



๑๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ ดีเยี่ยม มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

    เหมาะสมกับวัย 

 
 

 
 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน ๑๒ มาตรฐานประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุเพ่ือนำไปใช้ในการกำหนดสาระเรียนรู้ใน การจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยท่ีดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

-น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-ยอมรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำที่สะอาดเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ำสะอาดด้วยตนเอง 

-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้
หลายชนิดและดื่มน้ำสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมเม่ือมีผู้
ชี้แนะ 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

-ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

-นอนพักผ่อนเป็นเวลา -นอนพักผ่อนเป็นเวลา -นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
-ออกกำลังกายเป็นเวลา -ออกกำลังกายเป็นเวลา -ออกกำลังกายเป็นเวลา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 



๑๓ 
 

-เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

-เล่นและทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-เดินตามแนวที่กำหนดได้ -เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน 

-เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางเกง 

-กระโดดสองขา ขึ้นลงอยู่กับที่ได้ -กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่
เสียการทรงตัว 

-กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 

-วิ่งแล้วหยุดได้ -วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ -วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

-รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วย -รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง -รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-ใช้กรรไกรตัดกระดาขาดจากกันได้
โดยใช้มือเดียว 

-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 

-ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้ 

-เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ -เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่าง
มีมุมชัดเจน 

-เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน 

-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้ 

-ร้อยวัสดุที่มีรขูนาดเส้นผ่านศูนย์ 
๐.๕ ซม.ได ้

-ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๒๕ ซม.ได้ 

 
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม  

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ 

-แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓ ปี อายุ ๔ ปี อายุ ๕-6 ปี 
-กล้าพูดกล้าแสดงออก -กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง -กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม



๑๔ 
 

เหมาะสมบางสถานการณ์ ตามสถานการณ์ 
-แสดงความพอใจในผลงานตนเอง -แสดงความพอใจในผลงานและ

ความสามารถของตนเอง 
-แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-สนใจและมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

-สนใจและมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

-สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 

-สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง 
/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ
และ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง 
/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ
และ ดนตรี 

-สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและ 
ดนตรี 

 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของ
ตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

- ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 
-แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา
สัตว์เลี้ยง 
-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์
เลี้ยง 
-ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วย
ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

-แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่างสอดคล้องกบสถานการณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔มีความรับผิดชอบ 



๑๕ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
ด้วยตนเอง 

 
 
๓.พัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

- แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
- รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

- แต่งตัวด้วยตนเอง 
-รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
-ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

- แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
- รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี  
-ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ มีวินัยในตนอง 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง -เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลังได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 

-เข้าแถวตาลำดับก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

-ทิ้งขยะได้ถูกท่ี -ทิ้งขยะได้ถูกท่ี -ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 



๑๖ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อาย ุ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วย
ตนเอง 

-ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ตาม
กาลเทศะ 

-กล่าวคำขอบคุณและขอโทษเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วย
ตนเอง 

-กล่าวคำขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 

-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

-หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

-ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระมารมี 

 
มาตรฐานที่ ๘อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเด็ก
ที่แตกต่างไปจากตน 

-เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจากตน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-เล่นร่วมกับเพื่อน -เล่นหรือทำงานร่วมกับเพ่ือนเป็น

กลุ่ม 
-เล่นหรือทำงานร่วมกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

-ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

-ยิ้มหรือทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ -มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติ

ตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
-มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
ด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

-ยอมรับการประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

-ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 
๕. ด้านสติปัญญา  
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 



๑๗ 
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

-ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบ
อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

-เล่า เรื่องด้วยประโยคสั้นๆ -เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง -เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-อ่านภาพ และพูดข้อความด้วย
ภาษา 
ของตน 

-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้ 
หรือกวาดตามองข้อความตาม
บรรทัด 

-อ่านภาพ  สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้ 
หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

-เขียนขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง -เขียนคล้ายตัวอักษร  
 

-เขียนชื่อของตนเอง ตามแบบ 
 เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง  

 
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-บอกลักษณะของสิ่งของต่างๆจาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

-บอกลักษณะและส่วนประกอบของ
สิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

-บอกลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธ์ของ
สิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

-จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การงานเพียง
ลักษณะเดียว 

-จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะ
เดียว 

-จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

-คัดแยกสิ่งต่างๆตามลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้งาน 

-จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ 

-จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๔ ลำดับ 

-เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่าง
น้อย ๕ ลำดับ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทำเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
  

-ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ การกระทำเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

-อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง 

-คาดเดา หรือ คาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดข้ึน 

-คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

-คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 



๑๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ -ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้น 
-ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่
เกิดข้ึน 

-แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก -ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลอง
ผิดลองถูก 

-ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธี
แก้ปัญหา 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลง
และแปลกใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
 

-สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลง
และแปลกใหม่จากเดิมและ 
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 
-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
 

-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
อย่างหลากหลายหรือแปลกใหม่ 

-เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วย
ตนเอง 

-สนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

-หยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อความคิด
ด้วยตนเองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

-กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม -กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-4 ปี อายุ ๔-5 ปี อายุ ๕-6 ปี 

-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 

-ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 



๑๙ 
 

-เชื่อมโยงคำถา “อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

-ใช้ประโยคคำถามว่า “ท่ีไหน” 
“ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ 

-ใช้ประโยคคำถามว่า “เม่ือไร” อย่างไร” 
ในการค้นหาคำตอบ 

  
 
สาระการเรียนรู้ 
                   สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์สำคัญ 
ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลง
มือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
๑.๑ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการทำกิจวัตร
ประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษาความ
ปลอดภัย ดังนี้ 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๑.๑  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ๑. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 

๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๓. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๔. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการขว้างการจับ การโยน การเตะ 
๕. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 
 

๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
 

๑. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ 
บล็อก 
๒. การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
๓. การปั้น  
๔. การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วย เศษวัสดุ 
๕.การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ 
 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจำวัน 
 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
 

๑. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
๒. การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย 
๓. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 



๒๐ 
 

๔. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 
 

๑.๑.๕  การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 
 

๑. การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ 
และพ้ืนที่ 
๒. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๑.๒ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
 

๑. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๓. การเล่นบทบาทสมมติ 
๔. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๕. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 

๑.๒.๒ การเล่น 
 

๑. การเล่นอิสระ 
๒. การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
๓. การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
๔. การเล่นนอกห้องเรียน 
 

๑.๒.๓  คุณธรรม จริยธรรม ๑. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
๒. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
๓. การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 
 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ ๑. การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
๒. การเล่นบทบาทสมมติ 
๓. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
๔. การร้องเพลง 
๕. การทำงานศิลปะ 
 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 
 

๑. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 
 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 

๑. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นอกเห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
 

 



๒๑ 
 

๑.๓ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคล
และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับ
ผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 

๒. การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
๒. การทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
๓. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๔. การเลี้ยงสัตว ์
๕. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 
 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัย
และความเป็นไทย 
 

๑. การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย 
๓. การประกอบอาหารไทย 
๔. การศึกษานอกสถานที่ 
๕. การละเล่นพื้นบ้านของไทย 
 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินยั มีสวนร่วม และ
บทบาทสมาชิกของสังคม 
 

๑. การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๒. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน 
๓. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
๔. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๕. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
 

๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
 

๑. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๓. การทำศิลปะแบบร่วมมือ  
 

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๑. การเล่นหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
 



๒๒ 
 

๑.๔ ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
 

๑. การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
๒. การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
๓. การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรงหรือ
เรื่องราวต่างๆ 
๔. การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
๕. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
๖. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
๗. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำ
ต่างๆ 
๘. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๙. การพูดเรียงลำดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
๑๐. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/
รูปแบบ 
๑๑. การอ่านอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย
มีผู้ชี้แนะ 
๑๒. การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
๑๓. การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
๑๔. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัด
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
๑๕. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 
๑๖. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่าน
หรือเขียนของผู้ใหญ่ 
๑๗. การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ำๆกัน 
จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
๑๘. การเล่นเกมทางภาษา 
๑๙. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
๒๐. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
๒๑. การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
๒๒. การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ 
 
 
 



๒๓ 
 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 

๑. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
๒. การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
๓. การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของ
สิ่งต่างๆด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
๔. การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย 
๕. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
๖. การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการ
แยกชิ้นส่วน 
๗. การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
๘. การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน 
๙. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
๑๐. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๑๑. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
๑๒. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๑๓. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะความยาว/ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร 
๑๔. การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตาม
ช่วงเวลา 
๑๕. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
๑๖. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ 
๑๗. การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดข้ึนอย่างมี
เหตุผล 
๑๘. การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
๑๙. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 
 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

๑. การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของ
เล่น และชิ้นงาน 
๒. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ 
๓. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย 
 
 



๒๔ 
 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 
 

๑. การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
๒. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๓. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาคำตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิ
อย่างง่าย 
 

 
2. สาระท่ีควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจัดหมายที่กำหนดไว้ทั้งนี้ ไม่เน้นการ
ท่องจำเนื้อหา ครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก 
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 ๒.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ รู้จักอาหารที่มีในท้องถิ่น 
 การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย   
 การรู้จักความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การ
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การกำกับ
ตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเอง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
อย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่สำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สญัลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรง และ
พลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 ๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก 
จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
และท้องถิ่นอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 



๒๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

ช่วงอายุ อายุ 3-4 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 
ระยะเวลาเรียน - 

ช่วงอายุ อายุ 4-5 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 
ระยะเวลาเรียน จัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน   

ช่วงอายุ อายุ 5-6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 
ระยะเวลาเรียน จัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน 

 

 



๒๖ 
 

การจัดกิจกรรมประจำวัน 

  

  

 

 
 

 

 
ลำดับ

ที ่

 
กิจกรรมประจำวัน 

 
ปฐมวัยปีที ่2 
ชั่วโมง  : วัน 

 
ปฐมวัยปีที่ 3 
ชั่วโมง  : วัน 

  
1 

  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

  
20 นาที 

  
20 นาที 

  
2 

   
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

  
40 นาที 

  
50  นาที 

  
3 

  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

   
15 นาที 

  
20 นาที 

  
4 

   
กิจกรรมการเล่นตามมุม 

  
50 นาที 

   
50 นาที 

   
5 

 
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

  
45 นาที 

   
1 ชม. 

  
6 

   
เกมการศึกษา 

  
40 นาที 

  
40 นาที 

  
7 

   
ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน  

(การช่วยเหลือตนเองในการรับประทาน
อาหาร ดื่มนม สุขอนามัย และการนอน

พักผ่อน) 

  
2.30 ชม. 

  
2 ชม. 

  
รวม 

  
6 ชม. / วัน 

  
6 ชม. / วัน 

  
1,200 ชม./ปี 

 
1,200 ชม./ปี 



๒๗ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๑  ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย  
และมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

1. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 

1. มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุข
นิสัยที่ดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และดื่ม
น้ำสะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
๓. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
๔. การฟังนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับ
สุขนิสัยที่ดี 

1. รับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ 
2. รักษาร่างกายให้สะอาด 
3. อาหารที่มีประโยชน์ใน
ท้องถิ่น  

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
2. การฟังนิทาน เรื่องราว 
เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย 
3. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 

 

 



๒๘ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๒ กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้ 
 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่กำหนดได้ 
๒.๑.๒ กระโดดสองขา ขึ้นลงอยู่
กับท่ีได้ 
๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ 
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือและ
ลำตัวช่วย 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
2.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
4.การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง  
การจับ การโยน การเตะ 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
 

๒.๒ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได้ 
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑ ซม.ได้ 

1. การใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกัน 
2. การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 
 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. รู้จัก 
-รูปทรง 
-รูปร่าง 
-ขนาด 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 

มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
 

๑. การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
กับเรื่องตลกขำขัน และเรื่องราว/
เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่าง ๆ 
 

1. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
2. การกำกับตัวเอง 
3. ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
4. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก 
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๑. การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
กับเรื่องตลกขำขัน และเรื่องราว/
เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่าง ๆ 
๒. การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
๓. การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่ง
สวยงาม 

1. ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
2. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก อย่างเหมาะสม 

มฐ.๔ ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  

๔.๑ สนใจและมี
ความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 
 

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง 
/เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

๑. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
๓. การทำงานศิลปะ 
๔. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง 
๕. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ 

1. การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
3. ความภูมิใจในตนเอง 



๓๐ 
 

จังหวะและ ดนตรี ๖. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
๗. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

มฐ.๕ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็น
ของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน 

๑. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๓. การเล่นบทบาทสมมติ 
๔. การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๕. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน 

1. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
2. การแสดงมารยาทที่ดี 
๓. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ความสัมพันธ์ของมนุษย์
และสัตว์ 
๕. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
๖. การแสดงมารยาทที่ดี 

๕.๒ มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจและ
ชว่ยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและมี
เมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๑. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
๒. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

1. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
2. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม มฐ.๖ มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๖.๑ ชว่ยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้ชว่ยเหลอื
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
๖.๑.๓ ใชห้้องน้ำห้องส้วมโดยมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
๓. การฟังนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับ
สุขนิสัยที่ดี 

๑. วิธีระวังรักษาร่างกายให้
สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 
๒. รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 
๓. ผลไม้ท่ีควรรู้จัก เช่น
สับปะรด 

๖.๒ มีวินัยในตนอง 
 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๖.๒.๒ เข้าแถวตาลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1. การร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 
 

1. การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1. การปฏิบัติตนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใน
โรงเรียน 

มฐ.๗ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 

๑. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
๒. การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๓. การสนทนาข่าวสารและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

1. สถานศึกษา 
2. ชุมชน 
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. การรักษาสาธารณสมบัติ
ของสถานศึกษา 
5. แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 



๓๒ 
 

ด้านสังคม  ๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๒.๓ หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๑. การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
๒. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
๓. การศึกษานอกสถานที่ 
๔. การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

1. การแสดงมารยาทที่ดี 
2. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. สถานที่สำคัญในชุมชน 
เช่น วัด สถานศึกษา 
4. วันสำคัญ เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา 
เป็นต้น 
5. สัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทยและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

มฐ.๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

1. การเล่นหรือทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจาก
ผู้อื่นและภัยใกล้ตัว 
2. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา มฐ.๙ ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย  
 
 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
๙.๑.๒ เล่า เรื่องด้วยประโยค
สั้นๆ 
 

๑. การฟังเสียงต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้อม 
๒. การฟังและปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 
๓. การฟังเพลง นิทาน คำคล้อง
จอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่างๆ 
๔. การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการ 
๕. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง 

1.การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
2.การสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน 

๙.๒ อ่าน  เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษา 
๙.๒.๒ การเขียนขีดเขี่ยอย่างมี
ทิศทาง 

1. การเห็นแบบอย่างของการ
อ่านที่ถูกต้อง 
๒. การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และข้อความ 
๓. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของ
ตน หรือคำคุ้นเคย 
๔. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ
เป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
๕. การเล่นเกมทางภาษา 
 
 

1.ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การใช้หนังสือและ
ตัวหนังสือ 
2. รู้จัก ชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง การ
เปลี่ยนแปลง  



๓๔ 
 

 มฐ.๑๐ มีความ 
สามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้  
 

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งของต่างๆจากการสังเกตโดย
ใช้ประสาทสัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือ
หน้าที่การงานเพียงลักษณะ
เดียว 
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

๑. การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
 
 

1. รู้จัก  
          -ชื่อ 
          -ลักษณะ 
          -ส ี
          -ขนาด 
          -รูปร่าง 
          -น้ำหนัก 
          -จำนวน 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา  ๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้น 

๑. การบอกและแสดงตำแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง
ต่างๆ ด้วยการกระทำ ภาพวาด 
ภาพถ่าย และรูปภาพ 
๒. การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 
๓. การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจเกิดข้ึน 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก 

๑. การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
๒. การตัดสินใจและการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

มฐ.๑๑ มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑. การรับรู้ และแสดงความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
และชิ้นงาน 
๒. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวและศิลปะ 
๓. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุ 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
2. การสร้างผลงานศิลปะ 



๓๖ 
 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
2. ความภูมิใจในตนเอง
การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

ด้านสติปัญญา มฐ.๑๒ มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ และ
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๒. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆ 

๑. การแสวงหาคำตอบ
จากการเรียนรู้ด้วยตัวของ
เด็กเอง 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 
 

๑๒.๒.๑ การหาคำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้
ชี้แนะ 
๑๒.๒.๒ เชื่อมโยงคำถาม
“อะไร” ในการค้นหาคำตอบ 

๑ การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๒ การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆ 
 
 

๑.กระบวนการแสวงหา
คำตอบในการแสวงหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
๒. การเชื่อมโยงความรู้
และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๑  ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย  
และมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

1. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 

1. มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุข
นิสัยที่ดี 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด
ด้วยตนเอง 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็น
เวลา 

๑ การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุข
นิยมที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
๒ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 

1. รับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ 
2. รักษาร่างกายให้สะอาด 
3. อาหารที่มีประโยชน์ใน
ท้องถิ่น  

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
2. การฟังนิทาน เรื่องราว 
เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย 
3. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย 
4. การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์
ต่างๆ 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 

 



๓๘ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๒ กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้ 
 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกาง
แขน 
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสียการทรงตัว 
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้ 
๒.๑.๔ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้ง
สองข้าง 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
2.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
4.การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การ
จับ การโยน การเตะ 
5.การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศระดับ และพ้ืนที่ 
6. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
 

๒.๓ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๓.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นตรงได้ 
๒.๓.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๒.๓.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูจนาดเสน้
ผ่านศูนย์ ๐.๕ ซม.ได้ 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับ
สี 
2. การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืน
และภัยใกล้ตัว 
2. รู้จัก 
-รูปทรง 
-รูปร่าง 
-ขนาด 
-จำนวน 
-ส่วนประกอบ 

 

 



๓๙ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 

มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ได้ตามสถานการณ์ 

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

1. การรู้จักแสดงความคิดเห็น
ของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
2. การกำกับตัวเอง 
3. ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
4. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

๑ การเล่นบทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ 
๒ การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
๓ การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึก และความต้องการ 

1. ความภูมิใจในตนเองการ
สะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
2. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก อย่างเหมาะสม 

มฐ.๔ ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  

๔.๑ สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
 

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ 
ดนตรี 

1. การฟังเพลง การร้องเพลง 
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
2. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ 
3. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
4. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
5. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

1. การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
3. ความภูมิใจในตนเอง 



๔๐ 
 

มฐ.๕ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

1. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ 

2. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. การร่วมสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 

4. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
หรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

1. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 
2. การแสดงมารยาทท่ีดี 

๕.๒ มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและ
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

1. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. ความสัมพันธ์ของมนุษย์
และสัตว์ 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 

1. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
2. การแสดงมารยาทท่ีดี 
 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง 
 

1. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 
2. การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม มฐ.๖ มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๖.๑ ชว่ยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
๖.๑.๓ ใชห้้องน้ำห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
 

1. รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 
2. ผลไมท้ี่ควรรู้จัก เช่น
สับปะรด 

๖.๒ มีวินัยในตนอง 
 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
ด้วยตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

1. การร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 
 

1. การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

1. การปฏิบัติตนตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใน
โรงเรียน 

มฐ.๗ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 

๑ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
๒ การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
๓ การสนทนาข่าวสารและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

1. สถานศึกษา 
2. ชุมชน 
3. การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 
4. การรักษาสาธารณสมบัติ
ของสถานศึกษา 
5. แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
 



๔๒ 
 

ด้านสังคม  ๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วยตนเอง 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ หยุดเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

1. การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
2. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 

1. การแสดงมารยาทท่ีดี 
2. การมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. สถานที่สำคัญในชุมชน 
เช่น วัด สถานศึกษา 
4. วันสำคัญ เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา 
เป็นต้น 
5. สัญลักษณ์สำคัญของชาติ
ไทยและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

มฐ.๘ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเด็กท่ีแตกต่างไป
จากตน 

1 การเล่นหรือทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

1. การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจาก
ผู้อื่นและภัยใกล้ตัว 
2. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 

 

 

 

 



๔๓ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม  ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 
 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม๘.๒.๒ ยิ้มหรือ
ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

1. การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

1. ชื่อ-นามสกุล 
2. ความเป็นไทย 
3. ความสัมพันธ์ของมนุษย์ 
4. ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย
ในชีวิตประจำวัน 

 
 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดีได้ด้วยตนเอง 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
 

๑ การร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
๒ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน 
๓ การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
๔ การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
๕ การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๖ การมีส่วนร่วมในการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา 
๗ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 

1. การปฏิบัติตนเป็นสามชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
2. การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา มฐ.๙ ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย  
 
 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

1. การฟังเสียงต่างๆใน
สิ่งแวดล้อม 
2. การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการ 
3. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 
5. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการ
เล่นและการกระทำต่างๆ 
6. การรอจังหวะที่เหมาะสมใน
การพูด 
7. การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ใน
การสื่อสาร 
8. การเล่นเกมทางภาษา 

1.การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
2.การสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน 

๙.๒ อ่าน  เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ 
คำ พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตามอง
ข้อความตามบรรทัด 
๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร  

1. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
2. การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง 
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ 
3. การเห็นแบบอย่างของการ

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้หนังสือและ
ตัวหนังสือ 
2. รู้จัก ชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง การ
เปลี่ยนแปลง และ



๔๕ 
 

อ่านที่ถูกต้อง 
4. การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และข้อความ 
5. การอ่านและชี้ข้อความ โดย
กวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลงล่าง 
6. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของ
ตน หรือคำคุ้นเคย 
7. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ
เป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
8. การเล่นเกมทางภาษา 
9. การเห็นแบบอย่างของการ
เขียนที่ถูกต้อง 
10. การเขียนร่วมกันตามโอกาส 
และการเขียนอิสระ 
11. การเขียนคำท่ีมีความหมาย
กับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

 

 มฐ.๑๐ มีความ 
สามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้  
 

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส 
๑๐.๑.๒ จับคู่และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑ การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
๒ การคัดแยก การจัดกลุ่ม และ
การจำแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง 

1. รู้จัก -ชื่อ 
          -ลักษณะ 
          -ส ี
          -ขนาด 
          -รูปร่าง 
          -รูปทรง 
          -ปริมาตร 
          -น้ำหนัก 



๔๖ 
 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่ง
ลักษณะเป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ลำดับ 

๓ การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
๔ การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
๕ การจับคู่ การเปรียบเทียบ 
และการเรียงลำดับสิ่งต่างๆตาม
ลักษณะความยาว/ความสูง 
น้ำหนัก ปริมาตร 
๖ การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 

          -จำนวน 
          -สว่นประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา  ๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่
เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือ การ
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

๑ การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
๒ การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
๓ การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
๔ การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการการแก้ปัญหา 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเองและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น 
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑ การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 
๒ การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

1. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตวั 

มฐ.๑๑ มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑ การรับรู้และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
และชิ้นงาน 
๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
2. การสร้างผลงานศิลปะ 



๔๘ 
 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๒ การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ 

1. การรู้จักแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
2. ความภูมิใจในตนเอง
การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  อายุ ๔ – ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา มฐ.๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑ การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๒ การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆ 
 

๑. การแสวงหาคำตอบ
จากการเรียนรู้ด้วยตัวของ
เด็กเอง 

 

๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ 
 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการของตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “ที่ไหน” 
“ทำไม” ในการค้นหา
คำตอบ 

๑ การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
๒ การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่างๆ 
 
 

๑.กระบวนการแสวงหา

คำตอบในการแสวงหา

ความรู้โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

๒. การเชื่อมโยงความรู้

และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๑  ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย  
และมีสุขนิสัยที่ดี 

๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 
 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

1. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรักษาร่างกายให้
สะอาด 
2. การรับประทานอาหารที่
เป็นประโยชน์ 
3. การปฏิบัติตนให้มี
สุขอนามัยที่ดี 

๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุข
นิสัยที่ดี 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่ม
น้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง 
๑.๒.๒ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 
๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๑.๒.๔ ออกกำลังกายเป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 
2. การฟังนิทาน เรื่องราว 
เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย 
3. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่าง
ปลอดภัย 
4. การเล่นบทบาทสมมติ
เหตุการณ์ต่างๆ 

1. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเอง 
2. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 

 

 



๕๑ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย มฐ.๒ กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้ 
 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลังเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางเกง 
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว๒.๑.๔ รับ
ลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
2.การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3.การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
4.การเคลื่อนไหวที่ใช้การ
ประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้างการจับ 
การโยน การเตะ 
5.การเคลื่อนไหวโดยควบคุม
ตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พ้ืนที่ 
6. การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

1. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 
2. ทางการเล่นและทำสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพัง
หรือกับผู้อ่ืน 

๒.๓ ใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๓.๑ ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้งได้ 
๒.๓.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๒.๓.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง๐.๒๕ ซม.ได้ 

1. การเขียนภาพและการเล่นกับ
สี 
2. การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

1. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 
2. ทางการเล่นและทำสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพัง
หรือกับผู้อ่ืน 
3. รูปทรง 
4. รูปร่าง 
5. ขนาด 
6. จำนวน 
7. ส่วนประกอบ 

 



๕๒ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 

มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
2. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
หรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

1. การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
2. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 
3. การมีคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น 

มฐ.๔ ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  

๔.๑ สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 
 

๔.๑.๑ สนใจและมีความสุข
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะและ 
ดนตรี 

1. การฟังเพลง การร้องเพลง 
และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
2. การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ 
3. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
4. การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
5. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเล่นเครื่องเล่นดนตรี 
4. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
5. การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

 

 

 



๕๓ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
 

มฐ.๕ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

1. การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ 
2. การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. การร่วมสนทนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 
4. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมี
ความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
หรือเสียใจและการช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

1. การมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. การฟังนิทาน 
3. การสะท้อนอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม ๕.๒ มีความเมตตา 

กรุณา มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือนและ
มีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๕.๒.๒ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

๕.๓ มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่าง
สอดคล้องกบสถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง 

1. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตาม
ความสามารถของตนเอง 

1. การเล่นและทำสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม มฐ.๖ มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๖.๑ ชว่ยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๖.๑.๒ รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 
๖.๑.๓ ใช้และทำความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเอง 

1. การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจำวัน 

1. การทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนอง 
 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

1. การร่วมกำหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของห้องเรียน 
 

1. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี 
2. การเคารพสิทธิ์ของตนเองและ
ผู้อื่น 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส้ิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 

1. การปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การใช้วัสดุและสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

1. การรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มฐ.๗ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมในการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 

1. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
2.การเพาะปลูกและดูแล
ต้นไม้ 

1. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัวและโรงเรียน 
2. สถานศึกษา 
3. ชุมชน 
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. การรักษาสาธารณสมบัติของ
สถานศึกษา 



๕๕ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม  ๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ ตามกาลเทศะ 
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระมารมี 

1. การเล่นบทบาทสมมติการ
ปฏิบัติตนในความเป็นไทย 
2. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 

1. การปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีไทย 
2. การร้องเพลงชาติ 
3. เรารักระยอง 
4. สถานที่สำคัญในชุมชน 
เช่น วัด สถานศึกษา 
5. วันสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา เป็นต้น 

มฐ.๘ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 

๘.๑ ยอมรับความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 

๘.๑.๑ เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

1. การเล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

1. เล่นและทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 
 

 

 



๕๖ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสังคม  ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 
 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงานร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1. การร่วมสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

1. การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
2. การเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและโรงเรียน 
4. การมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
5. การแก้ปัญหา 
 

 
 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้างข้อตกลง
และปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย
ตนเอง 
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้
ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 
 

1. การร่วมกำหนดข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 
3. การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
4. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธี
แก้ปัญหา 
5. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา มฐ.๙ ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย  
 
 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ฟัง 
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 
 
 

1. การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม 
2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ 
3. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกีย่วกับตนเอง 
4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 
5. การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น
และการกระทำต่างๆ 
6. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการ
พูด 
7. การพูดเรียงลำดับคำเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 
8. การเล่นเกมทางภาษา 

1. การฟัง 
2. การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจำวัน 
3. รู้จัก ชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก 
จำนวน ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
4. การเรียงลำดับ 
 

๙.๒ อ่าน  เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ  สัญลักษณ์ 
คำ ด้วยการชี้ หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

1. การอ่านหนังสือภาพ นิทาน
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
2. การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง 
การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ 
3. การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่
ถูกต้อง 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
2. รู้จัก ชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก 
จำนวน ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ



๕๘ 
 

4. การสังเกตทิศทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และข้อความ 
5. การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาด
สายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา
จากบนลงล่าง 
6. การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน 
หรือคำคุ้นเคย 
7. การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ
เป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
8. การเล่นเกมทางภาษา 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
 

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง 
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเอง 

1. การเล่นเกมทางภาษา 
2. การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่
ถูกต้อง 
3. การเขียนร่วมกันตามโอกาส และ
การเขียนอิสระ 
4. การเขียนคำที่มีความหมายกับตัว
เด็ก/คำคุ้นเคย 
5. การคิดสะกดคำและเขียนเพ่ือสื่อ
ความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือและตัวหนังสือ 
2. รู้จัก ชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก 
จำนวน ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
3. การเขียน 

 มฐ.๑๐ มีความ 
สามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้  
 

๑๐.๑ มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 
 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง หรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งของ
ต่างๆจากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

1. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
2. การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่
จากมุมมองที่ต่างกัน 

1. ทักษะกระบวนการคิดรวบ
ยอด 
          -ชื่อ  
          - ลักษณะ 
          - ส ี
          - ผิวสัมผัส 



๕๙ 
 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป 
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ 
ลำดับ 

3. การบอกและแสดงตำแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ
ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย 
และรูปภาพ 
4. การเล่นกับสื่อต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรงกรวย 
5. การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการ
จำแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
6. การต่อของชิ้นเล็กเติมชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
7. การทำซ้ำ การต่อเติม และการ
สร้างแบบรูป 
8. การนับและแสดงจำนวนของสิ่ง
ต่างๆในชีวิตประจำวัน 
9. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่งต่างๆ 
10. การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
11. การบอกและแสดงอันดับที่ของ
สิ่งต่างๆ 
12. การจับคู่ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลำดับสิ่งต่างๆตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
 

          - ขนาด 
          - รูปร่าง 
          - รูปทรง 
          - ปริมาตร 
          - น้ำหนัก 
          - จำนวน 
          - ส่วนประกอบ 
          - การเปลี่ยนแปลง 
          - ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆรอบตัว 
2. การนับ 
3. การจำแนก 
4. ทิศทาง 
 

 



๖๐ 
 

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  อายุ ๕ – ๖ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านสติปัญญา  ๑๐.๒ มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำด้วยตนเอง 
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

1. การบอกและเรียงลำดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 
2. การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์
กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
3. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 
4. การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 

๑.ทักษะกระบวนการคิดเชิง
เหตุผล 
  - การคาดคะเน 
  - การเชื่อมโยงเหตุและผล 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

1. การมีส่วนร่วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
2. การตัดสินใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ปัญหา 

1. การแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อื่น 
2. ทักษะกระบวนการคิดในการ
คิดแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 

มฐ.๑๑ มี
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑ เล่น/ทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการดัดแปลงและ
แปลกใหม่จากเดิมและ 
มีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
 

1. การรับรู้และแสดงความคิด 
ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
และชิ้นงาน 
2. การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย 

๑. การสะท้อนการคดิ การรับรู้
และความรู้สึก 
๒. การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
3. การทำงานศิลปะ 
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๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ 

1. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ 

1. การเคลื่อนไหวตาม
ความคิด 
2. การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ผ่านสิ่งต่างๆ 

ด้านสติปัญญา มฐ.๑๒ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ และ
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นในการ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

1. การสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
2. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
 

๑. การแสวงหาคำตอบจาก
การเรียนรู้ด้วยตัวของเด็กเอง 
 

๑๒.๒ มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 
 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง 
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคคำถามว่า 
“เม่ือไร” อย่างไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

1. การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
2. การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
3. การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ
และแผนภูมิอย่างง่าย 

๑.กระบวนการแสวงหา
คำตอบในการแสวงหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๒. การเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี  เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่าน

การเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการ และแนวทาง
การจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

1. หลักการจัดประสบการณ์ 
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุล

และต่อเนื่อง 
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบท

ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

  ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมองที่เหมาะสม

กับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำเรียนรู้ผ่าน

ประสาสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมและรูปแบบสะเต็มศึกษา และ Active learning 

๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอความคิดโดย

ครูหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 
๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรี่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต

ของเด็ก 
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจน

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่ดีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึนในสภาพจริงโดย

ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น

รายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การ

สนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
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๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบเป็น
การช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและ
สภาพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรม
ประจำวันมีหลักการจัดและขอบข่ายกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
  ๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวันแต่
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
  วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจช่วงสัน้ประมาณ ๘-๑๒ นาที 
  วัย ๔ – ๕ ป ีมีความสนใจอยู่ได้ประมาณ   ๑๒-๑๕ นาที 
  วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจอยู่ได้ประมาณ  ๑๕- ๒๐ นาที 

๒. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 
๒๐ นาที 

  ๓. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 

 ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูผู้สอนหรือผู้
จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออก
กำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
 การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน
การนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญครูผู้สอนต้องคำนึกถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
  ๓.๒.๒ การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อ
มือ-นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับ
ช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ 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 ผ่านการเล่น
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ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันมีนิสัยรักการทำงาน ระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ  
  ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เปน็การพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความ คิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และทำกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 
  ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึกถึงหลักการจัดกิจกรรม
ทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 
  ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ เล่น
ทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

07.30 – 08.00 น. รับเด็ก  

๐๘.00 – ๐๘.๔๕ น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์  

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสุขภาพ สนทนาข่าวและเหตุการณ์ ไปห้องน้ำ  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  

๐๙.๒๐ – 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ในวงกลม  

09.30 – 09.40 น. พัก (รับประทานอาหารว่าง)  

09.40 – 10.30 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม  

๑๐.30 – 10.45 น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  

10.45 – 12.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) แปรงฟัน ปูที่นอน ไหว้พระสวดมนต์  

๑๒.๐๐ – ๑๔.30 น. นอนพักผ่อน  

๑๔.30 – ๑๔.45 น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า  

๑๔.45 – 15.00 น. ดื่มนมและรับประทานอาหารว่าง  

15.00 – ๑5.20 น. กิจกรรมเกมการศึกษา  

15.20 – 15.30 น. สรุปกิจกรรม เตรียมตัวกับบ้าน  

 

แนวทางการจัดกิจกรรมประจำวัน 

 การจัดกิจกรรมประจำวัน  ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ หรือนำนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
ประจำวันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อ  ดังนี้ 

 ๑.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย  อย่างอิสระตาม
จังหวะ  โดยใช้เสียงเพลง  คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว  ซึ่ง
จังหวะและเครื่องดนตรีประกอบ  ได้แก่  การปรบมือ  การร้องเพลง  การเคาะไม้ กรุ๋งกริ๋ง รำมะนา  กลอง  กรับ  
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เกิด
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับจุดประสงค์  ดังนี้ 

 จุดประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดีในการเคลื่อนไหว 

 ๒. เพื่อฝึกทักษะภาษา ฝึกฟังคำสั่ง และข้อตกลง 

 ๓.เพ่ือฝึกทักษะให้เกิดการฟังดนตรี  หรือจังหวะต่างๆ 



๖๖ 
 

 ๔. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียภาพ 

 ๕. เพื่อฝึกความจำและเสริมสร้างประสบการณ์ 

 ๖. เพื่อฝึกการกเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

 ๗. เพื่อพัฒนาด้านสังคม  การปรับตัวและการร่วมมือในกลุ่ม 

 ๘. เพื่อให้โอกาสเด็กได้แสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ๙. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 ๑. การเคลื่อนไหวร่างกาย 

 ๒. การฟังสัญญาณและการปฏิบัติตามข้อตกลง 

 ๓. การฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

 ๔. การฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

๕. ความมีระเบียบวินัย  

๖. การเรียนรู้จังหวะ 

๗. ความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

๘. การฝึกความจำ 

๙. การแสดงออก 

๑๐. เนื้อหาของหน่วยการสอน 

รูปแบบการเคลื่อนไหว 

 ๑. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน    เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มฝึกกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป  ลักษณะ
การจัดกิจกรรมมีจุดเน้นในเรื่องจังหวะและการเคลื่อนไหวหรือท่าทางอย่างอิสระ  การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ของเด็ก  มี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

    ๑.๑ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่  เช่น  ปรบมือ  ผงกศีรษะ  ขยิบตา  ชันเข่า  ขยับมือและแขน  มือ
และนิ้วมือ  เท้าและปลายเท้า 

    ๑.๒ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  เช่น คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบม้า  ก้าวกระโดด  เขย่ง  
ก้าวชิด 

 ๒. การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับเนื้อหา  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้นการ
ทบทวนเรื่องที่ได้รับรู้จากกิจกรรมอื่นและนำมาสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้  หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เด็กสนใจ  ได้แก่ 

   ๒.๑ การเคลื่อนไหวเลียนแบบ  เป็นการเคลื่อนไหวเลียนแบบสิ่งต่างๆ  รอบตัว เช่น การเลียนแบบ
ท่าทางสัตว์  การเลียนแบบท่าทางคน  การเลียนแบบเครื่องยนต์กลไกและเครื่องเล่น  และการเลียนแบบ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 



๖๗ 
 

   ๒.๒ การเคลื่อนไหวตามบทเพลง  เป็นการเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางประกอบเพลง  เช่น  เพลงไก่  
เพลงข้ามถนน  เพลงสวัสดี 

   ๒.๓ การทำท่าทางกายบริหารประกอบเพลงหรือคำคล้องจอง  เป็นการเคลื่อนไหวแบบกายบริหาร  
อาจจะมีท่าทางไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงหรือคำคล้องจอง  เช่น  เพลงกำมือแบมือ  เพลงออกกำลัง  คำคล้อง
จองฝนตกพรำพรำ 

   ๒.๔ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์  เป็นการเคลื่อนไหวที่ให้เด็กคิดสร้างสรรค์ท่าทางขึ้นเองหรืออาจใช้
คำถามและคำสั่ง  หรือใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  ห่วงหวาย  แถบผ้า  ริบบิ้น  ถุงทราย 

   ๒.๕ การเคลื่อนไหวและการแสดงท่าทางตามคำบรรยายที่ครูเล่า  หรือเรื่องราว หรือนิทาน 

   ๒.๖ การเคลื่อนไหวและการแสดงท่าทางตามคำสั่ง เป็นการเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางตามคำสั่งของ
ครู เช่น การจัดกลุ่มตามจำนวน  การทำท่าทางตามคำสั่ง 

   ๒.๗ การเคลื่อนไหวหรือการแสดงท่าทางตามข้อตกลง  เป็นการเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางตาม
ข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม 

   ๒.๘ การเคลื่อนไหวและการแสดงท่าทางเป็นผู้นำและผู้ตาม  เป็นการคิดท่าทางการเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กเองแล้วให้เพ่ือนปฏิบัติตาม 

 จากขอบข่ายของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะข้างต้น  ผู้สอนควรตระหนักถึงลักษณะของการ
เคลื่อนไหวโดยการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  ด้วยการเคลื่อนไหวลักษณะ ช้า 
เร็ว นุ่มนวล ทำท่าทางขึงขัง ร่าเริง มีความสุข หรือเศร้าโศก เสียใจ และเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีแตกต่างกัน เพื่อ
เป็นการฝึกให้เด็กได้เคลื่อนที่อิสระโดยใช้บริเวณท่ีอยู่รอบๆตัวเด็ก ได้แก่ การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลัง 
ไปข้างซ้ายและข้างขวา เคลื่อนตัวขึ้นและลง หรือหมุนไปรอบตัว โดยให้มีระดับการเคลื่อนไหวสูง กลาง ต่ำ ใน
บริเวณพ้ืนที่ที่เด็กต้องการเคลื่อนไหว 

 สื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๑. เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รำมะนา กลอง 

๒. อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว เช่น หนังสือพิมพ์ ริบบิ้น แถบผ้า ห่วงหวาย ห่วงพลาสติก ฮูลาฮูบ 
ถุงทราย 

แนวการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๑. เริ่มจากการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียม โดยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆของ
ร่างกาย สำรวจการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหว 

๒. อธิบายหรือสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดสัญญาณ การใช้เครื่องให้จังหวะ และการกำหนด
จังหวะ เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณและจังหวะ จะให้เครื่องเคาะจังหวะเป็นการกำหนดจังหวะให้
สม่ำเสมอและชัดเจน อาจจะกำหนดดังนี้ 

๒.๑ ให้จังหวะ ๑ ครั้ง สม่ำเสมอ แสดงว่า ให้เด็กเดินหรือเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ตามจังหวะ 
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๒.๒ ให้จังหวะ ๒ ครั้ง ติดกัน แสดงว่า ให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหว โดยเด็กจะต้องหยุดนิ่งจริงๆ หาก
กำลังอยู่ในท่าใด ก็ต้องหยุดนิ่งในท่านั้น จะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าไม่ได้ 

๒.๓ ให้จังหวะรัว แสดงว่า ใหเ้ด็กเคลื่อนไหวอย่างเร็ว หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ไม่ใช่การวิ่งและส่งเสียง
ดัง บางกิจกรรมอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนตำแหน่ง การทำตามคำสั่ง หรือข้อตกลง 

 ๓. ให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระตามความคิด หรือจินตนาการของตนเอง โดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย
ให้มากที่สุด ในขณะเดี่ยวกันต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหว ได้แก่ การใช้ร่างกายตนเอง การ
ใช้พื้นที่ การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ มีระดับและทิศทาง 

 ๔. ให้เด็กทดลองปฏิบัติและปฏิบัติซ้ำเพ่ือให้เด็กได้เคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ 

 ๕. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมให้เด็กได้พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้เด็กนั่งกับพ้ืนห้อง ผู้สอนเปิดเพลงเบาๆ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระ และเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากมากนัก เช่น ให้เด็กได้กระจาย
อยู่ในห้องหรือบริเวณที่ฝึก และให้เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของเด็ก 

๒. ควรให้เด็กได้แสดงออกด้วยตนเองอย่างอิสระและเป็นไปตามความนึกคิดของเด็กเองครูไม่ควรชี้แนะ 

๓. ควรเปิดโอกาสให้เด็กคิดหาวิธีเคลื่อนไหวทั้งที่ต้องเคลื่อนที่และไม่ต้องเคลื่อนที่ที่เป็นรายบุคคล เป็นคู่ 
เป็นกลุ่ม ตามลำดับตามกลุ่มไม่ควรเกิน ๕-๖ คน 

๔. ควรใช้สิ่งของที่หาได้ง่าย เช่น ของเล่น การดาษ หนังสือพิมพ์ เศษผ้า เชือก ท่อนไม้ ประกอบการ
เคลื่อนไหวและให้จังหวะ 

๕. ควรกำหนดจังหวะสัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวต่างๆ หรือเปลี่ยนท่า หรือหยุดให้เด็กทราบ 
เมื่อทำกิจกรรมทุกครั้ง เช่น เมื่อให้จังหวะ ๑ จังหวะ ให้เด็กทำท่าทาง ๑ ท่าทาง 

๖. ควรสร้างบรรยากาศอย่างอิสระ ช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น เพลิดเพลิน และรู้สึกสบายและสนุกสนาน 

๗. ควรจัดให้มีรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เพ่ือช่วยให้เด็กสนใจมากข้ึน 

๘. กรณีเด็กไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม ครูไม่ควรใช้วิธีบังคับ ควรให้เวลาและโน้มน้าวให้เด็กสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ 

๙. หลังจากเด็กได้ทำกิจกรรมแล้ว ต้องให้เด็กได้พักและผ่อนคลายอิริยาบถ โดยเปิดเพลงจังหวะช้าๆ
เบาๆ 

๑๐. การจัดกิจกรรมควรจัดตามตารางกิจวัตรประจำวัน และควรจัดให้เป็นที่น่าสนใจ เกิดความสนุกสนาน 

๒.กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

     กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การสังเกต การคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุผล โดยการฝึกปฏิบัติร่วมกันและการทำงานเป็น
กลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องทีได้เรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ดังนี้ 
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จุดประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวในหน่วยการจัดประสบการณ์ 

๒. เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด และการถ่ายทอดเรื่องราว 

๓. เพ่ือฝึกมารยาทในการฟัง การพูด 

๔. เพ่ือฝึกความมีระเบียบวินัย 

๕. เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การจากสังเกต เปรียบเทียบ 

๖. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

๗. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 

๘. เพ่ือฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

             ๙. เพ่ือฝึกให้มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

             ๑๐. เพ่ือฝึกลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ขอบข่ายสาระของกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

              สาระที่ควรเรียนรู้ สาระในส่วนนี้กำหนดเฉพาะหัวข้อไม่มีรายละเอียด ทั้งนี้เพ่ือประสงค์จะให้ผู้สอน
สามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุ่นเนื้อหาโดย
คำนึงถึงประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู้สอนสามารถนำสาระที่ควรเรียนรู้มาบูรณาการจัด
ประสบการณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้มิได้ประสงค์ให้เด็กท่องจำเนื้อหา แต่ต้องการให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้นๆมาจัดประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนี้สาระที่ควร
เรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว 
และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ดังนี้ 

              ๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ตัวเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน 
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

              ๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันสถานที่สำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สญัลักษณ์สำคัญของไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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              ๓. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและ
พลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษารักษาสาธารณสมบัติ 

              ๔. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก 
จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม          

              สื่อกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

๑. สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า 

๒. สื่อที่จำลองขึ้น เช่น ต้นไม้ ตุ๊กตาสัตว์ 

๓. สื่อประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ 

๔. สื่อ เทคโนโลยี เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ แม่เหล็ก แว่นขยาย เครื่องชั่ง 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

๕. สื่อแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา เช่น แปลงเกษตร สวนผัก สมุนไพร 
ร้านค้า สวนสัตว์ แหล่งประกอบการในท้องถิ่น 

แนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม จัดได้หลายวิธีได้แก่ 

          ๑. การสนทนาหรือการอภิปราย เป็นการพูดคุย ซักถามระหว่างเด็กกับครู หรือเด็กกับเด็ก เป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดและการฟัง โดยการกำหนดประเด็นในการสนทนาหรืออภิปรายเด็กจะได้
แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ครูหรือผู้สอนเปิดโอกาสให้เด็กซักถามโดยใช้คำถาม
กระตุ้นหรือเล่าประสบการณ์แปลกใหม่ นำเสนอปัญหาที่ท้าทายความคิด การยกตัวอย่าง การใช้สื่อประกอบการ
สนทนาหรือการอภิปรายควรใช้สื่อของจริง ของจำลอง รูปภาพ หรือสถานการณ์จำลอง 

๒. การเล่านิทาน และการอ่านนิทาน เป็นกิจกรรมที่ครูหรือผู้สอนเล่าหรืออ่านจากเรื่องราวนิทาน โดย
การใช้น้ำเสียงประกอบการเล่าแตกต่างตามบุคลิกของตัวละคร ซึ่งครูหรือผู้สอนควรเลือกสาระของนิทานให้
เหมาะสมกับวัย สื่อที่ใช้อาจเป็นหนังสือนิทาน หนังสือภาพ แผ่นภาพ หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ หรือการแสดงท่าทาง
ประกอบการเล่าเรื่อง โดยครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น ในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้าง เหตุการณ์ใน
นิทานเรื่องนี้เกิดท่ีไหน เวลาใด หรือ ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทาน นิทานเรื่องนี้มีปัญหาอะไรบ้าง และเด็กๆ
ชอบเหตุการณ์ใดในนิทานเรื่องนี้มากที่สุด 

๓.การสาธิต เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยแสดงหรือทำสิ่งที่ต้องการให้เด็กได้
สังเกตการเรียนรู้ตามข้ันตอนของกิจกรรมนั้นๆ และเด็กได้อภิปรายและร่วมกันสรุปการเรียนรู้ การสาธิตใน
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บางครั้งอาจให้เด็กอาสาสมัครเป็นผู้สาธิตร่วมกับครูหรือผู้สอน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น การเพาะ
เมล็ดพืช การประกอบอาหาร การเป่าลูกโป่ง การเล่นเกมการศึกษา 

๔.การทดลอง/ปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้รับประสบการตรง จากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง 
การคิดแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษา สงเสริมให้เด็กเกิดข้อ
สงสัย สืบค้นคำตอบด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างง่าย สรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง 
และสรุปการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆ เช่น การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฝึกการ
สังเกตการไหลของน้ำ 

๕. การประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ทดสอบและปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

ต้ม นึ่ง ผัด ทอด หรือการรับประทานสด เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารการ
รับรู้รสชาติและกลิ่นของอาหารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและการทำงานร่วมกัน เช่นการทำอาหารจากไข่ 

 ๖. การเพาะปลูก เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้
การบูรณาการจะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยทำความเข้าใจความต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลก และช่วยให้เด็ก
เข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยการสังเกต เปรียบเทียบ และการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ๗. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่ให้เด็กได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงนอก
ห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา หรือ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุด สวนสมุนไพร วัด ไปรษณีย์ 
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่เด็ก โดยครูและเด็กร่วมกันวางแผนศึกษาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้การ
เดินทาง และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการไปศึกษานอกสถานที่  

 ๘. การเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมให้เด็กสมมติตนเองเป็นตัวละคร และแสดงบทบาทต่างๆตามเนื้อ
เรื่องในนิทาน เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้สึกของเด็กในการแสดง เพ่ือให้เด็กเข้าใจเรื่องราว 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นๆ ควรใช้สื่อประกอบการเล่นสมมติ เช่น หุ่นสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะ
รูปคนและสัตว์รูปแบบต่างๆ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ของจริงชนิดต่างๆ 

 ๙. การร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จังหวะ และการ
แสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงหรือคำคล้องจอง ครูหรือผู้สอนควรเลือกให้เหมาะกับวัยของเด็ก 

 ๑๐. การเล่นเกม เป็นกิจกรรมที่นำเกมการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็น
กลุ่ม เกมที่นำมาเล่นไม่ควรเน้นการแข่งขัน 

 ๑๑. การแสดงละคร เป็น กิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลำดับเรื่องราว การเรียงลำดับเหตุการณ์ 
หรือเรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาในการสื่อสารของตัวละคร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ
บุคลิกลักษณะของตัวละครที่เด็กสมบทบาท สื่อที่ใช้ เช่น ชดุการแสดงที่สอดคล้องกับบทบาทที่ได้รับ บทสนทนาที่
เด็กใช้ฝึกสนทนาประกอบการแสดง 

 ๑๒. การใช้สถานการณ์จำลอง เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ี
ครูหรือผู้สอนกำหนด เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการแก้ไขปัญหา เช่น น้ำท่วม โรคระบาด พบคนแปลกหน้า 
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ข้อเสนอแนะ 

๑. การจัดกิจกรรมควรให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและมีโอกาสค้นพบด้วย
ตนเองให้มากที่สุด 

๒. ผู้สอนควนยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็กและให้โอกาสเด็กได้ฝึกคิดแสดงความคิดเห็น ฝึก
ตั้งคำถาม 

๓. การจัดกิจกรรมอาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม เพื่อช่วยให้เด็กสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น 

๔. ในขณะที่เด็กทำกิจกรรม หรือหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้สอนควรใช้คำถามปลายเปิดที่ชวนให้
เด็กคิด หลีกเลี่ยงการใช้คำถามที่มีคำตอบ “ใช่”  “ไม่ใช่” หรือมีคำตอบให้เด็กเลือกและผู้สอนควรให้เวลาเด็กคิด
คำตอบ 

๕.ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมใจของเด็กและ
ความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ เช่น กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การประกอบอาหาร การปลูกพืช อาจใช้
เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ 

๖. ควรสรุปสิ่งต่างๆท่ีได้เรียนรู้ให้เด็กเข้าใจ ซึ่งครูหรือผู้สอนอาจใช้คำถาม เพลง คำคล้องจอง เกมการ
เรียนรู้ แผนภูมิ แผนผังกราฟฟิก  ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๓.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงาม และส่งเสริมกระตุ้นให้เด็ก
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมอ่ืนที่
เหมะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและสอดคล้องกับจุดประสงค์ดังนี้ 

จุดประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมือ และตาให้ประสานสัมพันธ์กัน 

๒. เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลิน ชื่นชมในสิ่งที่สวยงาม 

๓. เพ่ือส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

๔. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกและความมั่นใจในตนเอง 

๕. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม 

๖. เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษา 

๗. เพ่ือฝึกทักษะการสังเกต และการแก้ปัญหา 

๘. เพ่ือส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

ขอบข่ายการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

     การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

     ๑. การวาดภาพและระบายสี เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียน หรือสีไม้ การวาดภาพด้วยสีน้ำ 
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     ๒. การเล่นกับสีน้ำ เช่น การหยดสี การเทสี การเป่าสี ละเลงสีด้วยนิ้วมือ 

     ๓. การพิมพ์ภาพ เช่น การพิมพ์ภาพด้วยพืช การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆ 

     ๔. การปั้น เช่น การปั้นดินเหนียว การปั้นแป้งปั้น การปั้นดินน้ำมัน การปั้นแป้งขนมปัง 

     ๕. การพับ ฉีก ตัด ปะ เช่น การพับใบตอง การฉีกกระดาษเส้น การตัดภาพต่างๆ 

    ๖. การปะติดวัสดุ 

     ๗. การประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์เศษวัสดุ การร้อย การสาน 

สื่อกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

๑. การวาดภาพและระบายสี 

๑.๑ สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ 

๑.๒ พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒) 

๑.๓ กระดาษ 

๑.๔ เสื้อคลุม หรือผ้ากันเปื้อน 

๒. การเล่นกับสี  

            ๒.๑ การเป่าสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ำ 

            ๒.๒ การหยดสี มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ำ 

            ๒.๓ การพับสี มี กระดาษ สีน้ำ พู่กัน 

            ๒.๔ การเทสี มี กระดาษ สีน้ำ 

            ๒.๕ การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ำ แป้งเปียก 

๓. การพิมพ์ภาพ 

      ๓.๑ การพิมพ์ต่างๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้ ก้านกล้วย 

      ๓.๒ แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืนๆ เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง 

      ๓.๓ กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์ (สีน้ำ สีฝุ่น ฯลฯ) 

๔. การปั้น เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่างๆ ไม้นวดแป้ง 

๕. การพับ ฉีก ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก ปลายมน 
กาวน้ำหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ 

๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่างๆมีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว กรรไกร 
สี ผ้าเช็ดมือ 

๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย 

๘. การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว 
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แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 ๑. เตรียมจัดโต๊ะและอุปกรณ์ให้พร้อมและพอเพียงก่อนทำกิจกรรมโดยจัดไว้หลายๆกิจกรรมและอย่าง
น้อย ๓-๕กิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีอิสระในการเลือกทำกิจกรรมที่สนใจ 

 ๒. ควรสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม เพ่ือฝึกให้เด็กมีวินัยในการอยู่ร่วมกัน 

๓. การจัดให้เด็กทำกิจกรรม ควรให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างมีระเบียบและทยอยเข้าทำกิจกรรมโดยจัด
โต๊ะละ ๕-๖ คน 

๔. การเปลี่ยนและหมุนเวียนทำกิจกรรม ต้องสร้างข้อตกลงกับเด็กให้ชัดเจน เช่น หากกิจกรรมใดมีเพ่ือน
ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ให้คอยจนกว่าจะมีที่ว่างหรือให้ทำกิจกรรมอ่ืนก่อน 

๕. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ หรือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ใหม่ ครูจะต้องอธิบายวิธีการทำวิธีการใช้ วิธีการ
ทำความสะอาด และการเก็บของเข้าท่ี 

๖. เมื่อทำงานเสร็จหรือหมดเวลา ควรเตือนให้เด็กเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เข้าที่และช่วยกัน
ดูแลห้องให้สะอาด 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรจัดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กทำทุกวัน วันละ ๓-๕ กิจกรรมและให้เด็กเลือกทำอย่าง
น้อย ๑-๒ กิจกรรมตามความสนใจ ควรเน้นกระบวนการทางศิลปะของเด็กและไม่เน้นให้เด็กทำเหมือนกันทั้งห้อง 

๒. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ควรพยายามหาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ก่อนเป็นอันดับแรก 

๓. ก่อนให้เด็กทำกิจกรรมต้องอธิบายวิธีใช้วัสดุที่ถูกต้องให้เด็กทราบพร้อมทั้งสาธิตให้ดูจนเข้าใจ เช่น การ
ใช้พู่กันหรือกาว จะต้องปาดพู่กันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะท่ีใส่ เพ่ือไม่ให้กาวหรือสีไหลเลอะเทอะ  

๔. ควรให้เด็กทำกิจกรรมอิสระ หรือเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือฝึกการวางแผน และการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน 

๕. ควรแสดงความสนใจ และชื่นชมผลงานของเด็กทุกคน และนำผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดง
ที่ป้ายนิเทศ 

 ๖. หากพบว่าเด็กคนใดสนใจทำกิจกรรมเดียวทุกครั้ง ควรชักชวนให้เด็กเปลี่ยนทำกิจกรรมอ่ืนบ้างเพราะ
กิจกรรมสร้างสรรค์แต่ละประเภทพัฒนาเด็กแต่ละด้านแตกต่างกัน และเมื่อเด็กทำตามที่แนะนำได้ ควรให้แรง
เสริมทางบวกทุกครั้ง 

๗. เมื่อเด็กทำงานเสร็จ ควรให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำหรือภาพที่วาด โดยครูหรือผู้สอนบันทึกเรื่องราวที่
เด็กเล่าและวันที่ที่ทำ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าและระดับพัฒนาการของเด็ก โดยเขียนตัวบรรจงและให้เด็กเห็น
ลีลามือในการเขียนที่ถูกต้อง 

๘. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลสังเกตพัฒนาการของเด็ก 

๔. กิจกรรมการเล่นตามมุม 

กิจกรรมการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่น หรือมุมประสบการณ์ หรือ
กำหนดเป็นพื้นที่เล่นที่จัดไว้ในห้องเรียน ซึ่งพ้ืนที่หรือมุมต่างๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความ
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สนใจและความต้องการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย เด็กอาจจะเลือกทำกิจกรรมที่ครูจัดเสริมขึ้น 
เช่น เกมการศึกษา เครื่องเล่นสัมผัส โดยจัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้ 

จุดประสงค์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 

๒.เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีวินัยเชิงบวก รู้จักการรอคอย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และให้อภัย 

๓.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู และสิ่งแวดล้อม 

๔.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 

๕.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 

๖.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสำรวจ การสังเกต และการทดลอง 

๗.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

๘.เพ่ือส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย 

๙.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กฝึกคิด วางแผน และตัดสินในการทำกิจกรรม 

๑๐.เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑๑.เพ่ือฝึกการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม 

๑. เปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และเล่นตามมุมเล่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่าง
อิสระ 

๒. การจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ควรจัดอย่างน้อย ๓-๔ มุม ดังตัวอย่างมุมเล่นหรือมุม
ประสบการณ์ ดังนี้ 

๒.๑ มุมบล็อก เป็นมุมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ผ่านการสร้าง 

๒.๒ มุมหนังสือ เป็นมุมที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จากการฟัง การพูด การอ่าน การเล่าเรื่อง หรือ
การยืม-คืนหนังสือ 

๒.๓ มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษา เป็นมุมที่เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ผ่านการเล่น
ทดลองอย่างง่าย 

๒.๔ มุมเครื่องเล่นสัมผัส เป็นมุมที่เด็กจะได้ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การสร้างสรรค์ 
เช่น การร้อย การสาน การต่อเข้า การถอดออก ฯลฯ 

๒.๕ มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของแต่ละอาชีพหรือแต่ละหน้าที่ที่เด็ก
เลียนแบบบทบาท 
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สื่อกิจกรรมการเล่นตามมุม 

    ๑.มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเป็นมุมเล่นต่างๆ เช่น 

๑.๑ มุมบ้าน 

     ๑) ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจำลอง เช่น เตา กระทะ ครก กาน้ำ เขียงมีด 
พลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง 

     ๒) เครื่องเล่นตุ๊กตา เสื้อผ้าตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา 

     ๓) เครื่องแต่งบ้านจำลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง หมอนอิง หวี ตลับแป้ง กระจกขนาด
เห็นเต็มตัว 

     ๔) เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่
ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว 

     ๕) โทรศัพท์ เตารีดจำลอง ที่รีดผ้าจำลอง 

     ๖) ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

๑.๒ มุมหมอ 

     ๑) เครื่องเล่นจำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง เสื้อคลุมหมอ 

     ๒) อุปกรณ์สำหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย เช่น กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 

     ๓) เครื่องชั่งน้ำหนัก วักส่วนสูง 

๑.๓ มุมร้านค้า 

     ๑) กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้ว 

     ๒) ผลไม้จำลอง ผักจำลอง 

           ๓) อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจำลอง ฯลฯ 

  ๔) ป้ายชื่อร้าน 

     ๕) ป้ายชื้อผลไม้ ผักจำลอง 

๒.มุมบล็อก 

 ๒.๑ ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน เช่น บล็อกตัน บล็อกโต๊ะ จำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ ชิ้น
ขึ้นไป 

๒.๒ ของเล่นจำลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ 

๒.๓ ภาพถ่ายต่างๆ 

 ๒.๔ ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรืแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด 

๓.มุมหนังสือ 
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 ๓.๑ หนังสือภาพนิทาน หนังสือภาพที่มีคำและประโยชน์สั้นๆพร้อมภาพ 

 ๓.๒ ชั้นหรือที่วางหนังสือ 

     ๓.๓ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เสื่อ พรม หมอน 

     ๓.๔ สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 

     ๓.๕ อุปกรณ์สำหรับการเขียน 

        ๓.๖ อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเสียง แผ่นนิทานพร้อมหนังสือนิทาน หูฟัง 

๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 

     ๔.๑ วัสดุต่างๆจากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ 

     ๔.๒ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ เครื่อง
ชั่ง 

แนวการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม 

๑. แนะนำมุมเล่นใหม่ เสนอแนะวิธีใช้ การเล่นของเล่นบางชนิด 

๒. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่น 

๓. ครูเปิดโอกาสให้เด็กคิด วางแผน ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระ เลือกทำกิจกรรมที่จัดข้ึนตาม
ความสนใจของเด็กแต่ละคน 

๔. ขณะเด็กเล่น/ทำงาน ครูอาจชี้แนะหรือมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กได้ 

๕. เด็กต้องการความช่วยเหลือและคอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กพร้อมทั้งจดบันทึก
พฤติกรรมที่น่าสนใจ 

๖. เตือนให้เด็กทราบล่วงหน้าก่อนหมดเวลาเล่นประมาณ ๓-๔ นาที 

๗. ให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ขณะเด็กเล่น ครูต้องสังเกตความสนใจในการเล่นของเด็ก หากพบว่ามุมใด เด็กส่วนใหญ่ไม่
สนใจที่จะเล่นควรเปลี่ยนหรือจัดสื่อในมุมเล่นใหม่ เช่น มุมบ้าน อาจดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม 
หรือ เปลี่ยนเป็นมุมร้านค้า มุมเสริมสวย ฯลฯ 

๒. หากมุมใดมีจำนวนเด็กในมุมมากเกินไปควรเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเล่นมุมใหม่ 

๓. หากเด็กเลือกมุมเล่นมุมเดียวเป็นระยะเวลานาน ควรชักชวนให้เด็กเลือกมุมอ่ืนๆ ด้วยเพ่ือให้
เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆด้วย 

๔. การจัดสื่อหรือเครื่องเล่นในแต่ละมุม ควรมีการทำความสะอาด และสับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม
เป็นระยะโดยคำนึงถึงลำดับขั้นการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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๕. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

     กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอนห้องเรียนเพื่อเคลื่อนไหว
ร่างกายออกกำลัง และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักโดย
จัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ดังนี้ 

 จุดประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด 

๔. เพ่ือปรับตัว เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

๕. เพ่ือเรียนรู้การระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

๖. เพ่ือฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๗. เพ่ือส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมรอบตัว 

๘. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนก ฯลฯ 

ขอบข่ายของกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

ลักษณะกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่ครูควรจัดให้เด็กได้เล่น ได้แก่ 

๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

เครื่องเล่นสนาม หมายถึง เครื่องเล่นที่เด็กอาจปีนป่าย หมุน ซึ่งทำออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น  

๑. เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย หรือตาข่ายสำหรับปีนเล่น 

๒. เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว เช่น ม้าไม้ ชิงช้า ม้านั่งโยก ไม้กระดก 

๓. เครื่องเล่นสำหรับหมุน เช่น ม้าหมุน พวงมาลัยรถสำหรับหมุนเล่น 

๔. ราวโหนขนาดเล็กสำหรับเด็ก 

๕. ต้นไม้สำหรับเด็กทรงตัว หรือไม้กระดานแผ่นเดียว 

๖. เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน เช่น รถสามล้อ รถลากจูง 

๒. การเล่นทราย 

                 ทรายเป็นสิ่งที่เด็กๆ  ชอบเล่น ทั้งทรายแห้ง ทรายเปียก นำมาก่อเป็นรูปต่างๆ ได้และสามารถนำ
วัสดุอื่นมาประกอบการเล่นตกแต่งได้ เช่น กิ่งไม้ เปลือกหอย พิมพ์ขนม ที่ตักทราย 

                 ปกติบ่อทรายจะอยู่กลางแจ้ง โดยอาจจัดให้อยู่ได้ร่มเงาของต้นไม้หรือสร้างหลังคาทำขอบกั้น เพ่ือมิ
ให้ทรายกระจัดกระจาย  บางโอกาสอาจพรมน้ำให้ชื้นเพื่อเด็กจะได้ก่อเล่น นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปิดก้ันมิให้สัตว์
เลี้ยงลงไปทำความสกปรกในบ่อทรายได้ 
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๓. การเล่นน้ำ 

                   เด็กท่ัวไปชอบเล่นน้ำมาก การเล่นน้ำนอกจากสร้างความพอใจและคลายความเครียดให้
เด็กแล้วยังทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อีกด้วย เช่น เรียนรู้ทักษะการสังเกต จำแนกเปรียบเทียบปริมาตร 

         อุปกรณ์ท่ีใส่น้ำอาจเป็นถังท่ีสร้างข้ึนโดยเฉพาะหรืออ่างน้ำวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูง
พอที่เด็กจะยืนได้พอดี และควรมีผ้าพลาสติกกันเสื้อผ้าเปียกให้เด็กใช้คลุมระหว่างเล่น 

๔. การเล่นสมมติในบ้านตุ๊กตาหรือบ้านจำลอง 

                 เป็นบ้านจำลองสำหรับให้เด็กเล่น  จำลองแบบจากบ้านจริงๆ อาจทำด้วยเศษวัสดุประเภทผ้าใบ  
กระสอบป่าน  ของจริงที่ไม่ใช้แล้ว เช่น หม้อ เตา ชาม อ่าง เตารีด เครื่องครัว ตุ๊กตาสมมติ เป็นบุคคลในครอบครัว 
เสื้อผ้าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผลัดเปลี่ยน มีการตกแต่งบริเวณใกล้เคียงให้เหมือนบ้านจริงๆ บางครั้งอาจจัดเป็น
ร้านขายของ สถานที่ทำการต่างๆ เพื่อให้เด็กเล่นสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง 

๕. การเล่นในมุมช่างไม้ 

          เด็กต้องการออกแรงเคาะ  ตอก  กิจกรรมการเล่นในมุมช่างไม้นี้จะช่วยในการพัฒนา
กล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยฝึกการใช้มือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา นอกจากนี้ยังฝึกให้รักงานและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

๖. การเล่นเกมการละเล่น 

                          กิจกรรมการเล่นเกมการละเล่นที่จัดให้เด็กเล่น เช่น เกมการละเล่นของไทย เกมการละเล่น
ของท้องถิ่น เช่น มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  แม่งู  โพงพาง ฯลฯ การละเล่นเหล่านี้ ต้องใช้บริเวณท่ีกว้าง  การเล่น
อาจเล่นเป็นกลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ก็ได้ ก่อนเล่นครูอธิบายกติกาและสาธิตให้เด็กเข้าใจ ไม่ควรนำเกมการละเล่นที่มี
กติกายุ่งยากและเน้นการแข่งขันแพ้ชนะ มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสร้าง
ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง 

 แนวการจัดกิจกรรม 

  ๑.เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง 

  ๒.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเล่นให้พร้อม 

  ๓.สาธิตการเล่นเครื่องเล่นสนามบางชนิด 

  ๔.ให้เด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจและให้เวลาเล่นนานพอสมควร 

๕.ครูควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย (ไม่ควรจัดกิจกรรมพละศึกษา) เช่น การเล่นน้ำ เล่น 
ทราย เล่นบ้านตุ๊กตา เล่นในมุมช่างไม้ เล่นบล็อกกลวง เครื่องเล่นสนาม เกมการละเล่น เล่นอุปกรณ์กีฬาสำหรับ
เด็ก เล่นเครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน เล่นของเล่นพื้นบ้าน (เดินกะลา ฯลฯ) 
  ๖.ขณะเด็กเล่นครูต้องคอยดูแลความปลอดภัยและสังเกตพฤติกรรมการเล่น การอยู่ร่วมกันกับ
เพ่ือนของเด็กอย่างใกล้ชิด 

  ๗.เมื่อหมดเวลาควรให้เด็กเก็บของใช้หรือของเล่นให้เรียบร้อย 
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  ๘.ให้เด็กทำความสะอาดร่างกายและดูแลเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยหลังเล่น 

 ข้อเสนอแนะ 

1. หมั่นตรวจตราเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้การได้
ดีอยู่เสมอ 

2. ให้โอกาสเด็กเลือกเล่นกลางแจ้งอย่างอิสระทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาท ี

3. ขณะเด็กเล่นกลางแจ้ง ครูต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือระมัดระวังความปลอดภัยในการเล่น 
หากพบว่าเด็กแสดงอาการเหนื่อย อ่อนล้า ควรให้เด็กหยุดพัก 

4. ไม่ควรนำกิจกรรมพละศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษามาใช้สอนกับเด็กระดับปฐมวัยเพราะ
ยังไม่เหมาะสมกับวัย 

5. หลังจากเลิกกิจกรรมกลางแจ้ง ควรให้เด็กได้พักผ่อนหรือนั่งพัก ไม่ควรให้เด็กรับประทาน
อาหารกลางวันหรือดื่มนมทันที เพราะอาจทำให้เด็กอาเจียน เกิดอาการจุกแน่นได้ 

๖.เกมการศึกษา 

     เกมการศึกษา (Didactic games) เป็นเกมท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญาช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้
เป็นพื้นฐานการศึกษา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต 
คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ 
เกมการศึกษาที่เหมาะสมจะช่วยฝึกทักษะความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสำหรับเด็กวัย 
3-6 ปี มีจุดประสงค์ ดังนี้ 

จดุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบ 
2. เพ่ือฝึกการแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ 

3. เพ่ือส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตัดสินใจแก้ปัญหา 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

5. เพ่ือส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

6. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ประเภทของเกมการศึกษา  

๑. เกมจับคู่ เช่น จับคู่ภาพเหมือน จับคู่ภาพกับเงา จับคู่ภาพกับโครงร่าง จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ใน 

ภาพหลัก จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม จับคู่ภาพที่สมมาตร จับคู่ภาพแบบ
อนุกรม ฯลฯ 

๒. เกมต่อภาพให้สมบูรณ์ (ligsaws) หรือภาพตัดต่อ 

๓. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) 

๔. เกมเรียงลำดับ 
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๕. เกมการจัดหมวดหมู่ 

๖. เกมการศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต้) 

๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ (เมตริกเกม) 

๘. เกมพ้ืนฐานการบวก 

๙. เกมหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด 

สื่อเกมการศึกษา 

๑. เกมจับคู่ เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการสังเกตสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกันซึ่งอาจเป็นการเปรียบเทียบ 

ภาพต่างๆ แล้วจัดเป็นคู่ๆ ตามจุดมุ่งหมายของเกมแต่ละชุด เกมประเภทจับคู่นี้สามารถแบ่งได้หลายแบบ ดังนี้ 

๑.๑ เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกันหรือจับคู่สิ่งของเดียวกัน 

๑.๒ เกมจับคู่ภาพสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน 

๑.๓ เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่ขาดหายไป 

๑.๔ เกมจับคู่ภาพที่สมมาตรกัน 

๑.๕ เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันแบบอุปมาอุปไมย 

๑.๖ เกมจับคู่แบบอนุกรม 

๒. เกมภาพตัดต่อ 

๒.๑ ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่างๆ เช่น ผลไม้ ผัก 

๒.๒ ภาพตัดต่อแบบมิติสัมพันธ์ 

๓. เกมจัดหมวดหมู่ 

๓.๑ ภาพสิ่งต่างๆ ที่นำมาจัดเป็นพวก ๆ 

๓.๒ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 

๓.๓ ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

๔. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) 

๔.๑ โดมิโนภาพเหมือน 

๔.๒ โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

  5. เกมเรียงลำดับ 

   ๕.๑ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 

   ๕.๒ เรียงลำดับขนาด 

  ๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ลอตโต) 

  ๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
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  ๘. เกมพ้ืนฐานการบวก 

       แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

๑. แนะนำกิจกรรมใหม่ 

๒. สาธิต / อธิบาย วิธีเล่นเกมอย่างเป็นขั้นตอนตามประเภทของเกม 

๓. ให้เด็กหมุนเวียนเข้ามาเล่นเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล 

๔. ขณะที่เด็กเล่นเกม ครูเป็นเพียงผู้แนะนำ 

๕. เมื่อเด็กเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อย ควรให้เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองหรือ 

ร่วมกันตรวจกับเพ่ือน หรือครูเป็นผู้ช่วยตรวจ 

๖. ให้เด็กนำเกมที่เล่นแล้วเก็บใส่กล่อง เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นเกมชุดอ่ืน 

ข้อเสนอแนะ 

๑. การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาในระยะแรก ควรเริ่มสอนโดยใช้ของจริง เช่น การจับคู่ 

กระป๋องแป้งที่เหมือนกัน หรือการเรียงลำดับกระป๋องแป้งตามลำดับ สูง – ต่ำ 

๒. การเล่นเกมในแต่ละวัน อาจจัดให้เล่นทั้งเกมชุดใหม่และเกมชุดเก่า 

๓. ครูอาจให้เด็กหมุนเวียนเข้ามาเล่นเกมกับครูทีละกลุ่ม หรือสอนทั้งชั้นตามความเหมาะสม 

๔. ครูอาจให้เด็กท่ีเล่นได้แล้ว มาช่วยแนะนำกติกาการเล่นในบางโอกาสได้ 

๕. การเล่นเกมการศึกษา นอกจากใช้เวลาในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาในตารางกิจกรรมประ 

จำวันแล้วอาจให้เด็กเลือกเล่นอิสระในช่วงเวลากิจกรรมการเล่นตามมุมได้ 

๖. การเก็บเกมที่เล่นแล้ว อาจเก็บใส่กล่องเล็กๆ หรือใส่ถุงพลาสติกหรือใช้ยางรัดแยกแต่ละเกม  

แล้วจัดใส่กล่องใหญ่รวมไว้เป็นชุด 
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสำคัญต่อเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะ
เรียนรู้  ค้นคว้า  ทดลอง  และต้องการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมีความสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถ
เรียนรู้จากการเล่นที่เป็น ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าจึงจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของหลักสูตร เพ่ือส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก   

การจัดสภาพแวดล้อมคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๑.ความสะอาด  ความปลอดภัย 

๒.ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 

๓.ความสะดวกในการทำกิจกรรม 

๔.ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 

๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อและเครื่องเล่น 

 ๖.บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

  หลักสำคัญในการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความ
เป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข ซึ่งอาจจัดแบ่งพ้ืนที่ให้
เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 

  ๑.  พ้ืนที่อำนวยความสะดวกเพ่ือเด็กและผู้สอน 

   ๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน 

   ๑.๒ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

           ๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก 

           ๑.๔ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 

   ๑.๕ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 

  ๒.  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ท่ีเด็กสามารถจะ
ทำงานได้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจาก
กิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 
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  ๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของ
ห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ   

มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะฯ ลฯ ที่สำคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์
ในมุมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวัน 
เพ่ือให้โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาทีการจัดมุมเล่นต่างๆ  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓-๕  มุม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ของห้อง 

๓.๒ ควรได้มีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก 

๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น เด็ก 
เรียนรู้เรื่องผีเสื้อ ผู้สอนอาจจัดให้มีการจำลองการเกิดผีเสื้อล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุม
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
   ๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็น
เจ้าของ  อยากเรียนรู้ อยากเข้าเล่น 

   ๓.๕  ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้อง
จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อย 

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  

คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่อง
เล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษา
ความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก บริเวณสนามเด็กเล่น ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 

สนามเด็กเล่น  

มีพ้ืนผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่สำหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พื้นดิน
สำหรับขุด ที่เล่นน้ำ บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามสำหรับปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้
ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่น
ดูแลเรื่องความสะอาด 

ที่นั่งเล่นพักผ่อน  

จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการความสงบ หรืออาจจัดเป็น
ลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองบริเวณธรรมชาติ  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หาก
บริเวณสถานศึกษา มีไม่มากนัก อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ควรมีสื่อท้ังที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ   ที่เป็นสื่อของจริง   สื่อธรรมชาติ  สื่อที่อยู่ใกล้ตัว
เด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม  สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้านสื่อที่เอ้ือให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยการจัดการใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง  ภาพถ่าย    ภาพโครงร่าง และ 
สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความ
ต้องการของเด็กที่หลากหลาย  ตัวอย่างสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 

กิจกรรมเสรี /การเล่นตามมุม 

๑. มุมบทบาทสมมติ  อาจจัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 

 ๑.๑   มุมบ้าน 

❖ ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก  หรือของจำลอง  เช่น  เตา  กระทะ  ครก  กาน้ำ   

           เขียง  มีดพลาสติก  หม้อ  จาน  ช้อน  ถ้วยชาม  กะละมัง  ฯลฯ 

❖ เครื่องเล่นตุ๊กตา   เสื้อผ้าตุ๊กตา   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตา 

❖ เครื่องแต่งบ้านจำลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โต๊ะเครื่องแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว 

                หวี  ตลับแป้ง  ฯลฯ 

❖ เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ  ที่ใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหาร  ตำรวจ   

          ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง  รองเท้า  กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 

❖ โทรศัพท์ เตารีดจำลอง    ที่รีดผ้าจำลอง 

❖ ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

 ๑.๒  มุมหมอ 

- เครื่องเล่นจำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย  เช่น   หูฟัง  

                    เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ 

❖ อุปกรณ์สำหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 ๑.๓  มุมร้านค้า 

❖ กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้ว 

❖ อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจำลอง  ฯลฯ 

๒.  มุมบล็อก  

❖  ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน  จำนวนตั้งแต่  ๕๐  ชิ้นขึ้นไป 

❖  ของเล่นจำลอง  เช่น  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
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❖ ภาพถ่ายต่างๆ 

       - ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น  ลังไม้หรือพลาสติก  แยกตามรูปทรง   ขนาด         

 ๓. มุมหนังสือ 

❖ หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพที่มีคำและประโยคสั้น ๆพร้อมภาพ 

❖ ชั้นหรือที่วางหนังสือ 

❖ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ 

❖ สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 

❖ อุปกรณ์สำหรับการเขียน 

❖ อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

๔. มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 

❖ วัสดุต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  เช่น  เมล็ดพืชต่าง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 

❖ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เข็มทิศ   

                    เครื่องชั่ง  ฯลฯ 

๕.มุมอาเซียน 

❖ ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 

❖ คำกล่าวทักทายของแต่ละประเทศ 

❖ ภาพการแต่งกายประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์    ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

๑. การวาดภาพและระบายสี 

 - สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ำ 

  - พู่กันขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  ๑๒ ) 

 - กระดาษ 

 - เสื้อคลุม  หรือผ้ากันเปื้อน 

๒. การเล่นกับสี 

❖ การเป่าสี  มี  กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ำ 

❖ การหยดสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ำ 

❖ การพับสี  มี กระดาษ สีน้ำ พู่กัน 

❖ การเทสี  มี กระดาษ  สีน้ำ 

❖ การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ำ แป้งเปียก 
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๓. การพิมพ์ภาพ 

❖ แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย ฯลฯ 

❖ แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง  ฯลฯ 

❖ กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ำ  สีฝุ่น  ฯลฯ) 

๔.การปั้น  เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแป้ง  ฯลฯ 

๕.การพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 

ปลายมน กาวน้ำหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

๖. การประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว  
กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

๗. การร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 

๘.การสาน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 

๙. การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์   พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ  ผู้เล่นสามารถนำมาต่อเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความต้องการ 

๑๐.การสร้างรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือก ผูกดึงให้เป็น
รูปร่างต่าง ๆ   

เกมการศึกษา  ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 

๑. เกมจับคู่ 

❖ จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน 

❖ จับคู่ภาพเงา 

❖ จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก 

❖ จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน  สิ่งที่ใช้คู่กัน 

❖ จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย 

❖ จับคู่ภาพกับโครงร่าง 

❖ จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป 

❖ จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน 

❖ จับคู่ภาพที่ซ่อนกัน 

❖ จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 

❖ จับคู่ภาพที่สมมาตรกัน 

❖ จับคู่แบบอุปมาอุปไมย 
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❖ จับคู่แบบอนุกรม 

๒. เกมภาพตัดต่อ 

❖ ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

๓. เกมจัดหมวดหมู่ 

❖ ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาจัดเป็นพวก ๆ   

❖ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 

❖ ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 

๔. เกมวางภาพต่อปลาย  (โดมิโน) 

❖ โดมิโนภาพเหมือน 

❖ โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

๕. เกมเรียงลำดับ 

❖ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 

❖ เรียงลำดับขนาด 

๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ล็อตโต้) 

๗. เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 

๘. เกมพื้นฐานการบวก 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

๑.สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เสื้อผ้า ฯลฯ 

๒. สื่อที่จำลองข้ึน เช่น ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ 

๓. สื่อประเภทภาพ  เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ 

๔. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์   

กิจกรรมกลางแจ้ง ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 

๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 

๓. ที่เล่นน้ำ มีภาชนะใส่น้ำหรืออ่างน้ำวางบนขาตั้งที่ม่ันคง  ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี  เสื้อคลุมหรือ
ผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  กรวยกรอกน้ำ   ตุ๊กตายาง  ฯลฯ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  รำมะนา  กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบการ
เคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้า  ห่วง  
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๒. หวาย     ถุงทราย  ฯลฯ 

การเลือกสื่อ   มีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้ 

๑. เลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน 

๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 

๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 

๔. มีวิธีการใช้ง่าย และนำไปใช้ได้หลายกิจกรรม 

๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 

๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 

๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 

๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 

๙. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก  และส่งเสริมการคิดเป็น ทำเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความม่ันใจ 

การจัดหาสื่อ   สามารถจัดหาได้หลายวิธี  คือ 

๑. จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่งต่างๆ เช่น ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ         สถานศึกษา
เอกชน ฯลฯ 

๒.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามลำดับความจำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 

๓.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
นั้นๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นป้ายโฆษณา รูปภาพจากหนังสือนิตยสารต่าง ๆ  เป็นต้น 

ขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อสำหรับเด็ก  มีดังนี้ 

๑. สำรวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

๒. วางแผนการผลิต โดยกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
เด็ก สื่อนั้นจะต้องมีความคงทนแข็งแรง ประณีตและสะดวกต่อการใช้ 

๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว้ 

๔. นำสื่อไปทดลองใช้หลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาข้อดี ข้อเสียจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

๕.  นำสื่อที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง 

การใช้สื่อ  ดำเนินการดังนี้ 

๑.การเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอน  คือ 

๑.๑  เตรียมตัวผู้สอน 

❖ ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
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❖ เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 

❖ จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่น ๆ  ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 

❖ ทดลองใช้สื่อก่อนนำไปใช้จริง 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 

❖ ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 

❖ เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 

❖ ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ไม่ใช่ทำลาย เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่                          

๑.๓  เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนนำไปใช้ 

❖ จัดลำดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพ่ือความสะดวกในการสอน 

❖ ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 

❖ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับสื่อ 

๒.การนำเสนอสื่อ เพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม / 
กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๒.๑   สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

 ๒.๒  ใช้สื่อตามลำดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ 

 ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน  เพราะจะทำให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมที่สอน 

 ๒.๔   ผูส้อนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อที่ใช้กับเด็ก ผู้สอนไม่ควรยืน หันหลังให้เด็ก  
จะตอ้งพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจ ของเด็ก  พร้อมทั้งสำรวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้  เพ่ือนำไปปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น 

๒.๕เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 

ข้อควรระวังในการใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 

๒.ขนาด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก เป็นอันตราย
ต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใหญ่และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป เด็ก
อาจจะนำไปอมหรือกลืนทำให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก  ลูกแก้วเล็ก  ฯลฯ   

๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เป็นสัน 

๔.  น้ำหนัก ไม่ควรมีน้ำหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว  อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก 

๕.  สื่อหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 

๖.  สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 

การประเมินการใช้สื่อ 
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ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้นำมาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้ 

๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 

๓. สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 

๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

การเก็บ รักษา และซ่อมแซมสื่อ    

การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก  โดยดำเนินการดังนี้ 

๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือจัดวาง
ไว้ด้วยกัน  

๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 

๓.  ภาชนะท่ีจัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพื่อให้
สะดวกในการขนย้าย 

๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ  เพ่ือเด็กจะได้เก็บ
เข้าท่ีได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง ภาพถ่ายหรือ
สำเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรคำติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จำนวนครบถ้วนหรือไม่ 

๖. ซ่อมแซมสื่อชำรุด และทำเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด 

การพัฒนาสื่อ 

การพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอื่นควรได้สำรวจข้อมูล  สภาพ
ปัญหาต่างๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

๒. รักษาความสะอาดของสื่อ  ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ำได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้สะอาด 
เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 

๓.  ถ้าเป็นสื่อท่ีผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบการใช้สื่อนั้น 
โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจำนวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุงพร้อม
สื่อที่ผลิต 
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๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ทั้งสื่อเสริมพัฒนาการและเป็นของเล่น
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

 แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญ คือ เป็นแหล่งการศึกษาตามความสนใจและความต้องการตามอัธยาศัย ปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน การสืบเสาะหาความรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ด้วย
ประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ขอเสนอ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ในชุมชน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดในชุมชนและธรรมชาติ
ดังนี้ 
  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  

- โรงเรียนบ้านมาบยางพร 
- วัดบ้านมาบยางพร 
- องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- กลุ่มแม่บ้านอบต.มาบยางพร 
- ตลาดมาบยางพร 

  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนอีกประเภทหนึ่ง เป็นสถาบันของชุมชนที่มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการทำมาหากิน
ในชุมชน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญในวัด หรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ทำบุญตามประเพณี ตลาด ร้าน
ขายของชำ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนชาวบ้าน ลานนวดข้าว สถานีอนามัย ป่าทุกแห่งล้วนเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิด
กว้างสร้างบรรยากาศและจินตนาการการเรียนรู้ของเด็ก 

 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

- มุมการเรียนรู้ต่างๆ 
- สนามเด็กเล่น 
- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
- สวนวิทยาศาสตร์ 
- สวนวรรณคดี 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ห้องวิทยาศาสตร์ 
- สวนหินและแร่ 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- เรือนพยาบาล 
- หอพระพุทธรูป 
- สวนอาชีพ 
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สถานที่สำคัญต่างๆ 

- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านเพ 
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระเทพฯระยอง 
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตำบลสองสลึง 

 
การประเมินพัฒนาการ 
  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อตนเอง และเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดให้
เด็กในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือ
เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์
ที่เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมา
พิจารณา ปรับปรุงวางแผล การจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่

ควรใช้แบบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 
สำหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม 

การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ  
 

ประเภทของการประเมินพัฒนาการ 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ (Obejetive) ซึ่งตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช....หมายถึง จุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่
พึงประสงค์ ๒) การจัดประสบการณการเรียนรู้ (Leanning) ซึ่งเป็นกระบวนการได้มาของความรู้หรือทักษะผ่าน
การกระทำสิ่งต่างๆที่สำคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดให้หรือท่ีเรียกว่า ประสบการณ์สำคัญ ในการ
ช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจถึงประสบการณ์ท่ีเด็กปฐมวัยต้องทำเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และช่วยแนะผู้สอนในการ
สังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กและ ๓) การประเมินผล(Evaluation) เพ่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดข้ึนบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตาม
ธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เรียกว่า สภาพที่พึงประสงค์ ที่ใช้เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินพัฒนาการเด็ก 
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กท้ังนี้ประเภทของการประเมินพัฒนาการ อาจแบ่งได้เป็น 
๒ ลักษณะ คือ 
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๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน     
 การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้    

  ๑.๑) การประเมินความก้าวหน้าของเด็ก (Formative Evaluation) หรือการประเมินเพ่ือพัฒนา 
(Formative Assessment) หรือการประเมินเพ่ือเรียน (Assessment for Learning) เป็นการประเมินระหว่าง
การจัดระสบการณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระหว่างทำกิจกรรม
ประจำวัน/กิจวัตรประจำวันปกติอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วนำมาใช้ในการส่งเสริม
หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของเด็ก และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินพัฒนาการกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ก็ขาดประสิทธิภาพ เป็นการประเมินผลเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ควรส่งเสริม ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้า
แต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การใช้แฟ้มสะสมงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปของประเด็นที่กำหยด สิ่งที่สำคัญที่สุดใน
การประเมินความก้าวหน้าคือ การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในลักษณะการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเพ่ิมพูน ปรับเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการ
ให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 
  ๑.๒) การประเมินผลสรุป (Summatie Evaluation) หรือ การประเมินเพ่ือตัดสินผลพัฒนาการ 
(Summatie Assessment) หรือการประเมินสรุปผลของการเรียนรู้ (Assessment of Learning) เป็นการ
ประเมินสรุปพัฒนาการ เพ่ือตัดสินพัฒนาการของเด็กว่ามีความพร้อมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ เพ่ือเป็นการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ดังนั้น ผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญกับการประเมินความก้าวหน้าของเด็กในระดับห้องเรียนมากกว่าการ
ประเมินเพ่ือตัดสินผลพัฒนาการของเด็กเม่ือสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา 

๒) แบ่งตามระดับของการประเมิน 
การแบ่งตามระดับของการประเมิน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

 ๒.๑) การประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินพัฒนาการที่อยู่ในกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพ่ือพัฒนาเด็กและตัดสินผลการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา จากกิจกรรมหลัก/หน่วยการเรียนรู้(Unit) ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ผู้สอน
ประเมินผลพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์
ของหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์ การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึง
ความก้าวหน้า แต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล การแสดงกริยาอาการต่างๆของเด็กตลอดเวลาที่จัดประสบการณ์
เรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบและประเมินว่าเด็กบรรลุตามสภาพที่พึงประสงค์ละตัวบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุสภาพ
ที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้เพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สอนควรสรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการว่า เด็กมีผลอันเกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมหรือสะสมผลการประเมินพัฒนาการในกิจกรรมประจำวัน/กิจวัตรประจำวัน/หน่วยการ
เรียนรู้ หรืผลตามรูปแบบการประเมินพัฒนาการที่สถานศึกษากำหนด เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลใช้ปรังปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมินพัฒนาในระดับสถานศึกษาต่อไปอีกด้วย 
 ๒.๒) การประเมินพัฒนาการระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคลเป็นรายภาค/รายปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาว่าส่งผลตาการเรียนรู้ของเด็กตามเป้าหมายหรือไม่ เด็กมีสิ่งที่ต้องการได้รับการพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับสถานศึกษาไปเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงการหรือวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการจัดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการพัฒนา



๙๕ 
 

คุณภาพเด็กต่อผู้ปกครอง นำเสนอคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธรณชน 
ชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 อนึ่ง สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับประเทศนั้นหากเขต
พ้ืนที่การศึกษาใดมีความพร้อม อาจมีการดำเนินงานในลักษณะของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยเข้ารับการ
ประเมินก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยขอให้ถือปฏิบัติตามหลักการการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประเมินพัฒนาการ 
 การดำเนินงานประเมินพัฒนาการของสถานศึกษานั้น ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินพัฒนาการและร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด ดังนี้ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการประเมินพัฒนาการ 
ผู้สอน ๑. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และแนวการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
๒. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรม
ประจำวัน/กิจวัตรประจำวัน 
๓. จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพัฒนาการ และบันทึกผลการประจำวัน/
กิจวัตรประจำวัน 
๔. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการ แปลผลและสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้น
ปีการศึกษา 
๕. สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเรียนลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
ประจำชั้น 
๖. จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
๗. เสนอผลการประเมินพัฒนาการต่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ๑.กำหนดผู้รับผิดชอบงานประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร และวางแนวทางปฏิบัติการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๒. นิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินการประเมินพัฒนาการให้บรรลุเป้าหมาย 
๓. นำผลการประเมินพัฒนาการไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑. ให้ความร่วมมือกับผู้สอนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กท่ีสังเกตได้จากท่ีบ้านเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการแปลผลที่เที่ยงตรงของผู้สอน 
๒. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะท้อนให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กในปกครองของตนเอง 
๓. ร่วมกับผู้สอนในการจัดประสบการณ์หรือเป็นวิทยากรท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑. ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแนวปฏิบัติในการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

๑. ส่งเสริมการจัดทำเอกสารหลักฐานว่าด้วยการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้สอนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตลอดจนความเข้าใจใน
เทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
๔. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการและการจัดทำเอกสารหลักฐาน 
๕. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่ดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัดและให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ 



๙๗ 
 

แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในการจัดประสบการณ์ทุกขั้นตอนโดยเริ่ม
ตั้งแต่การประเมินพฤติกรรมของเด็กก่อนการจัดประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบัติกิจรรม และ
การประเมินพฤติกรรมเด็กเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ พฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กท่ีได้รับการประเมินนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ผู้สอนวางแผนและออกแบบไว้ การประเมินพัฒนาการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ี
จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กบรรลุตามเป้าหมายเพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กต่อไป สถานศึกษาควรมีกระบวนการประเมินพัฒนาการและการ
จัดการอย่างเป็นระบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่
แท้จริงของเด็กสอดคล้องตามหลักการประเมินพัฒนาการ รวมทั้งสะท้อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 
มีดังนี้ 

๑. หลักการสำคัญของการดำเนินการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยควรคำนึงถึงหลักสำคัญของการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 ๑.๒ การประเมินพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กและสรุปผล
การประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๓ การประเมินพัฒนาการต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัว
บ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์แต่ละวัยซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๑.๔ การประเมินพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องดำเนินการด้วย
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้านสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดับอายุของเด็ก โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือ
ได้ 
 ๑.๕ การประเมินพัฒนาการพิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับอายุ และ
รูปแบบการจัดการศึกษา และต้องดำเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๖ การประเมินพัฒนาการต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้สะท้อนและตรวจสอบผลการ
ประเมินพัฒนาการ 
 ๑.๗ สถานศึกษาควรจัดทำเอกสารบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นเรียนและ
ระดับสถานศึกษา เช่น แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประ
เมนพัฒนาการประจำชั้น เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินและรายงานผลพัฒนาการและสมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน เพ่ือเป็นการสื่อสารข้อมูลการพัฒนาการเด็กระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 

๒. ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัยเป็นมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนตัวเด็กเม่ือจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน 
ดังนั้น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่พึงประสงค์กำหนด ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา



๙๘ 
 

ปฐมวัย แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมได้ ขอบเขต
ของการประเมินพัฒนาการประกอบด้วย 
 ๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน 
 ๒.๒ วธิีและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 

๒.๑ สิ่งที่จะประเมิน 
 การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี มีเป้าหมายสำคัญคือ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จำนวน ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
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 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่  ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม
กับวัย 
 สิ่งที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
การรู้จักรักษาความปลอดภัย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเล่นและการออกกำลังกาย และการใช้มืออย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความสนใจ/ความสามารถ/
และมีความสุขในการทำงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการทำงาน ความซื่อสัตย์สุจริต
และรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัดอดออม และพอเพียง 
 ด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยในตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้า และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักษาความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๙๙ 
 

 ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด 
การเล่น/การทำงานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

๒.๒ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละครั้งควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 
วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยมีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสังเกตและการบันทึก การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบคือ การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่ การสังเกต
อย่างมจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือ การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกต
ในขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดข้ึนและผู้สอนจดบันทึกไว้การสังเกตเป็น
วิธีการที่ผู้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ต้องมีการบันทึก ผู้สอนควรทราบว่าจะบันทึก
อะไรการบันทึกพฤติกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องนำมาบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็ก
สามารถใช้แบบง่ายๆคือ 
 ๑.๑ แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผู้บันทึกต้อง
บันทึกวัน เดือน ปีเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปี ที่ทำการบันทึกแต่ละครั้ง 
 ๑.๒ การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการศึกษา ข้อดีของการ
บันทึกรายวันคือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนได้พิจารณาปัญหาของเด็ก
เป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้เชียวชาญมีข้อมูลมากข้ึนสำหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะได้รับคำปรึกษาเพ่ือลดปัญหาและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วยชี้ให้เห็นข้อเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์
ไก้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓ แบบสำรวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด 
 ๒. การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็น และพัฒนาการด้านภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือ
บันทึกรายวัน 
 ๓. การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเพ่ือไม่ให้
เกิดความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนควรใช้คำถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระจะทำให้
ผู้สอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กแต่ละคนและค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดยบันทึก
ข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ 
 การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- กำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
- กำหนดคำพูด/คำถามที่จะพูดกับเด็ก ควรเป็นคำถามที่เด็กสามารถตอบโต้หลากหลาย ไม่ผิด/ถูก 
การปฏิบัติขณะสัมภาษณ์ 
- ผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
- ผู้สอนควรสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นไม่เคร่งเครียด 
- ผู้สอนควรเปิดโอกาสเวลาให้เด็กมีโอกาสคิดและตอบคำถามอย่างอิสระ 
- ระยะเวลาสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน ๑๐-๒๐ นาท ี

  



๑๐๐ 
 

 ๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดเก็บ
รวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน (portfolio) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆรวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต่ละด้าน นอกจากนี้ยังรวม
เครื่องมืออื่นๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟ้ม
ผลงาน เพื่อผู้สอนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง การเก็บผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการ
ประเมินผลถ้างานแต่ละชิ้นถูกรวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอนและไม่มีการนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
เด็กหรือปรับปรุงการสอนของผู้สอน ดังนั้นจึงเป็นแต่การสะสมผลงานเท่านั้น เช่นแฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ 
จะเป็นเพียงแค่แฟ้มผลงานที่ไม่มีการประเมิน แฟ้มผลงานนี้จะเป็นเครื่องมือการประเมินต่อเนื่องเมื่องานที่สะสม
แต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่งบอกความก้าวหน้า ความต้องการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องที่
สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็ก 
 ผู้สอนสามารถใช้แฟ้มผลงานอย่างมีคุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็กอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอในแฟ้มผลงานเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ลูกของตนมีเพ่ิมข้ึน จาก
ผลงานชิ้นแรกกับชิ้นต่อๆมาข้อมูลในแฟ้มผลงานประกอบด้วย ตัวอย่างผลงานการเขียดเขียน การอ่าน และข้อมูล
บางประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก เช่นจำนวนเล่มของหนังสือที่เด็กอ่าน ความถี่ของการเลือกอ่านที่มุม
หนังสือในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพของความงอก
งามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่าการประเมินโดยการให้เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของ
การเลือกชิ้นงานแต่ละชิ้นงานที่สะสมในแฟ้มผลงาน เช่น เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น 
เป็นชิ้นงานที่แสดงความต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการคัดสรร
ชิ้นงานที่บรรจุลงในแฟ้มผลงานของเด็ก 

๕. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใช้ทั่วๆไป ได้แก่ น้ำหนัก 
ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี้  
 ๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติในกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้สำหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม 
วิธีการใช้กราฟมีขั้นตอน ดังนี้ 
 เมื่อชั่งน้ำหนักเด็กแล้ว นำน้ำหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการเจริญเติบโตของ
เด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด อ่านข้อความบนแถบสีนั้น ซึ่งแบ่งภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่มคือ 
น้ำหนักท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำหนักมากเกนเกณฑ์ น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ข้อควรระวังสำหรับผู้ปกครองและผู้สอน
คือ ควรดูแลน้ำหนักเด็กอย่างให้แบ่งเบนออกจากเส้นประเมินมิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสน้ำหนักมากเกินเกณฑ์หรือ
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้ 
 
 ข้อควรคำนึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 
  -เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอ้วน บางคนช่วงครึ่งหลัง
ของขวบปีแรก น้ำหนักเด็กจะขึ้นช้า เนื่องจากห่วงเล่นมากข้ึนและความอยากอาหารลดลง 
ร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก 
  -ภาวะโภชนาการเป็นตัวสำคัญที่เก่ียวข้องกับขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว 
  -กรรมพันธุ์ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่คนใดคนหนึ่ง ถ้าพ่อหรือแม่เตี้ย ลูกอาจเตี้ยและพวกนี้
อาจมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้และมักจะเป็นเด็กที่ทานอาหารได้น้อย 
 ๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามัย เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดสิ่งปกติขอร่างกายที่
จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะประเมินสุขภาพอนามัย ๙ รายการคือ ผมและศีรษะ 
หูและใบหู มือและเล็บมือ เท้าและเล็บเท้า ปาก ลิ้นและฟัน จมูก ตา ผิวหนังและใบหน้า และเสื้อผ้า 

 



๑๐๑ 
 

๒.๓ เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  
 การสร้างเกณฑ์หรือพัฒนาเกณฑ์หรือกำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้สอนควรให้
ความสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้อ  ดังนี้  
 ๑. การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคนใดบ้างในแต่ละวัน 
กำหนดพฤติกรรมที่สังเกตให้ชัดเจน จัดทำตารางกำหนดการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้สอนต้อง
เลือกสรรพฤติกรรมที่ตรงกับระดับพัฒนาการของเด็กคนนั้นจริงๆ 
 ๒. ในกรณีที่ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก ผู้สอนอาจเลือกสังเกตเฉพาะเด็กที่ทำได้ดีแล้วและเด็กที่ยังทำ
ไม่ได้ ส่วนเด็กปานกลางให้ถือว่าทำได้ไปตามกิจกรรม 
 ๓. ผู้สอนต้องสังเกตจากพฤติกรรม คำพูด การปฏิบัติตามข้ันตอนในระหว่างทำงาน/กิจกรรม และ
คุณภาพของผลงาน/ชิ้นงาน ร่องรอยที่นำมาใช้พิจารณาตัดสินผลของการทำงานหรือการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
  ๑) เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม/ทำงาน ถ้าเด็กไม่ชอบ ไม่ชำนาญจะใช้เวลามาก มีท่าทางอิดออด 
ไม่กล้า ไม่เต็มใจทำงาน 
  ๒) ความต่อเนื่อง ถ้าเด็กยังมีการหยุดชะงัก ลังเล ทำงานไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าเด็กยังไม่ชำนาญ
หรือยังไม่พร้อม 
  ๓) ความสัมพันธ์ ถ้าการทำงาน/ปฏิบัตินั้นๆมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่ราบรื่น ท่าทางมือและเท้า
ไม่สัมพันธ์กัน แสดงว่าเด็กยังไม่ชำนาญหรือยังไม่พร้อม ท่าที่แสดงออกจึงไม่สง่างาม 
  ๔) ความภูมิใจ ถ้าเด็กยังไม่ชื่นชม ก็จะทำงานเพียงให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่มีความภูมิใจใน
การทำงาน ผลงานจึงไม่ประณีต 
 ๒.๓.๑ ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 การให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กท้ังในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาควร
กำหนดในทิศทางหรือรูปแบบเดียวกัน สถานศึกษาสามารถให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กที่
สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่จะประเมิน เป็นระบบ
ตัวเลข เช่น ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือเป็นระบบท่ีใช้คำสำคัญ เช่น ดี พอดี หรือ ควรส่งเสริม ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ตัวอย่างเช่น 
 

ระบบตัวเลข ระบบที่ใช้คำสำคัญ 
๓ ดี 
๒ พอใช้ 
๑ ควรส่งเสริม 

 
สถานศึกษาอาจกำหนดระดับคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ระบบที่ใช้คำสำคัญ 
๑ หรือ ควรส่งเสริม เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม ยัง

มั่นใจ และกลัวไม่ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือต้อง
คอยอยู่ใกล้ๆ ค่อยๆให้เด็กทำทีละข้ันตอน พร้อมต้องให้กำลังใจ 

๒ หรือ พอใช้ เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่อง เด็กกล้าทำมากขึ้นผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอนต้อง
คอยแก้ไขในบางครั้ง หรือคอยให้กำลังใจให้เด็กฝึกปฏิบัติมากข้ึน 

๓ หรือ ดี เด็กแสดงได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงได้เองโดยไม่ต้อง
กระตุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี 

 



๑๐๒ 
 

ตัวอย่างคำอธิบายคุณภาพ 
 พัฒนาการด้านร่างกาย : สุขภาพอนามัย            พัฒนาการด้านร่างกาย : กระโดดเท้าเดียว 

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑หรือ ควรส่งเสริม ส่งเสริมความสะอาด ๑หรือ ควรส่งเสริม ทำได้แต่ไม่ถูกต้อง 
๒ หรือ พอใช้ สะอาดพอใช้ ๒ หรือ พอใช้ ทำได้ถูกต้อง แต่ไม่คล่องแคล่ว 
๓ หรือ ดี สะอาด ๓ หรือ ดี ทำได้ถูกต้อง และคล่องแคล่ว 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ : ประหยัด 

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑หรือ ควรส่งเสริม ใช้สิ่งของเครื่องใช้เกินความจำเป็น 
๒ หรือ พอใช้ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดเป็นบางครั้ง 
๓ หรือ ดี ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดตามความจำเป็นทุกครั้ง 
 พัฒนาการด้านสังคม : ปฏิบัติตามข้อตกลง 

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑หรือ ควรส่งเสริม ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
๒ หรือ พอใช้ ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยมีผู้ชี้นำหรือกระตุ้น 
๓ หรือ ดี ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา : เขียนชื่อตนเองตามแบบ  

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคุณภาพ 
๑หรือ ควรส่งเสริม เขียนชื่อตนเองไม่ได้ หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นตัวอักษร 
๒ หรือ พอใช้ เขียนชื่อตนเองได้ มีอักษรบางตัวกลับหัว กลับด้านหรือสลับที่ 
๓ หรือ ดี เขียนชื่อเองได้ ตัวอักษรไม่กลับหัว ไม่กลับด้านไม่สลับที่ 
 
 ๒.๓.๒ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช... กำหนดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยต่อปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
และสมดุล ผู้สอนควรมีเวลาในการพัฒนาเด็กและเติมเต็มศักยภาพของแด็ก เพ่ือให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงพัฒนาการของเด็กต่อเนื่องมีการประเมินซ้ำพฤติกรรมนั้นๆ
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน เพ่ือยืนยันความเชื่อม่ันของผลการประเมินพฤติกรรมนั้นๆ และนำผลไปเป็นข้อมูล
ในการสรุปการประเมินสภาพที่พึงประสงค์ของเด็กในแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ นำไปสรุปการประเมินตัวบ่งชี้และ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลำดับ 
 อนึ่ง การสรุประดับคุณภาพของการประเมินพัฒนาการเด็ก วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและสะดวกไม่
ยุ่งยากสำหรับผู้สอน คือการใช้ฐานนิยม (Mode) ในบางครั้งพฤติกรรม หรือสภาพที่พึงประสงค์หรือตัวบ่งชี้นิยม
มากว่า ๑ ฐานนิยม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เมื่อมีระดับคุณภาพซ้ำมากกว่า ๑ ระดับ 
สถานศึกษาอาจตัดสินสรุปผลการประเมินพัฒนาการบนพ้ืนฐาน หลักพัฒนาการและการเตรียมความพร้อม หาก
เป็นภาคเรียนที่ ๑ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาเด็กให้พร้อมมากข้ึน หากเป็นภาคเรียนที่ ๒ สถานศึกษาควรเลือกตัดสินใจใช้ฐานนิยมที่มีระดับคุณภาพสูง
กว่าเพื่อตัดสินและการส่งต่อเด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๒.๓.๓ การเลื่อนชั้นอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา เด็กจะได้รับการเลื่อนชั้นโดยเด็กต้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ัง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งต่อยอดการพัฒนาให้กับเด็กใน
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ระดับสูงขึ้นต่อไป และเนื่องจากการศึกษาระดับอนุบาลเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่นับเป็นการศึกษาภาค
บังคับ จึงไม่มีการกำหนดเกณฑ์การจบชั้นอนุบาล การเทียบโนการเรียน และเกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น และหากเด็กมี
แนวโน้มว่าจะมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปัญหา และ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมตำบล นักจิตวิทยา 
ฯลฯ เข้าร่วมดำเนินงานแก้ปัญหาได้ 
 อย่างไรก็ตาม ทักษะที่นำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างชั้นอนุบาลกับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ควรพิจารณามีทักษะดังนี้ 
 ๑. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง แต่งกายได้เอง เก็บของเข้าท่ีเมื่อ
เล่นเสร็จและช่วยทำความสะอาด รู้จักร้องขอให้ช่วยเมื่อจำเป็น 
 ๒. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ วิ่งได้อย่างราบรื่น วิ่งก้าวกระโดดได้ กระด้วยสองขาพ้นจากพ้ืน ถือ
จับ ขว้าง กระดอนลูกบอลได้ 
 ๓. ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ ใช้มือหยิบจับอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพคนมีแขน ขา และ
ส่วนต่างๆของร่างกาย ตัดตามรอยเส้นและรูปต่างๆ เขียนตามแบบอย่างได้ 
 ๔. ทักษะภาษาการรู้หนังสือ ได้แก่ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ฟังและปฏิบัติตามคำชี้แจงงง่ายๆ ฟังเรื่องราวและ
คำคล้องจองต่างๆอย่างสนใจ เข้าร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเรื่องต่างๆ รู้จักผลัดกันพูดโต้ตอบ เล่าเรื่องและ
ทบทวนเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆ ตามลำดับเหตุการณ์เล่าเรื่องจากหนังสือภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล อ่าน
หรือจดจำคำบางคำที่มีความหมายต่อตนเอง เขียนชื่อตนเองได้ เขียนคำที่มีความหมายต่อตนเอง 
 ๕. ทักษะการคิด ได้แก่ แลกเปลี่ยนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจำภาพและวัสดุที่เหมือนและต่างกันได้ 
ใช้คำใหม่ๆในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังเปรียบเทียบจำนวนของวัตถุ ๒ 
กลุ่ม โดยใช้คำ “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากัน” อธิบายเหตุการณ์/เวลา ตามลำดับอย่างถูกต้อง รู้จักเชื่อมโยง
เวลากับกิจวัตรประจำวัน 
 ๖. ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้แก่ ปรับตัวตามสภาพการณ์ ใช้คำพูดเพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งนั่งได้นาน ๕-
๑๐ นาที เพื่อฟังเรื่องราวหรือทำกิจกรรม ทำงานจนสำเร็จ ร่วมมือกับคนอ่ืนและรู้จักผลัดกันเล่น ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เมื่อกังวลหรือตื่นเต้น หยุดเล่นและทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ทำได้ ภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง 

๓. การายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพท่ีแตกต่างไปตามพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้าน ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
  ๓.๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  ๑) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
  ๒) เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบใน
การกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๒ ข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
  ๓.๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน  ประกอบด้วย เวลาเรียนแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการตาม
หน่วยการจัดประสบการณ์ สมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
และสารนิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
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สถานศึกษา ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็กเพ่ือนำไปในการ
วางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก 
  ๓.๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ัง ๑๒ ข้อตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนและคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแจ้งให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้เกิดพัฒนาการอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งนำไปจัดทำเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๓.๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ัง ๑๒ ข้อ ตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลที่ศึกษานิเทศก์/ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
เด็กและมาตรฐานการศึกษา 
  ๓.๓ ลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานได้
หลายรูปแบบให้เหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคล้องกับการให้ระดับผลการประเมินพัฒนาการโดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการรายงานและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รายงานแต่ละฝ่ายลักษณะข้อมูลมีรูปแบบ 
ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข หรอืคำท่ีเป็นตัวแทนระดับคุณภาพพัฒนาการของเด็กท่ีเกิดจากการ
ประมวลผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้แก่  
  - ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี ๓ ระดับ คือ ๓  ๒  ๑ 
  - ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช้” และ “ควรส่งเสริม”  
  ๓.๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เปน็รายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อความให้เป็นภาพแผนภูมิ
หรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กว่าดีขึ้น หรือควรได้รับการพัฒนาอย่างไร 
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้สอนสังเกตพบ เพ่ือ
รายงานให้ทราบว่าผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่ และผู้ปกครองทราบว่าเด็กมีความสามารถ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างไร เช่น  
  - เด็กรับลูกบอลที่กระดอนจากพ้ืนด้วยมือทั้ง ๒ ข้างได้โดยไม่ใช้ลำตัวช่วยและลูกบอลไม่ตกพ้ืน 
  - เด็กแสดงสีหน้า ท่าทางสนใจ และมีความสุขขณะทำงานทุกช่วงกิจกรรม 
  - เด็กเล่นและทำงานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
  - เด็กจับหนังสือไม่กลับหัว เปิด และทำท่าทางอ่านหนังสือและเล่าเรื่องได้ 
  ๓.๔ เป้าหมายของการรายงาน 
  การดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือประสานงานกัน
พัฒนาเด็กทางตรงและทางอ้อม ให้มีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องควรได้รับการายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล 
ผู้สอน -วางแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็ก 

-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา -ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 
พ่อ แม่ และผู้ปกครอง -รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
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-ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมต่างๆของเด็ก 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้น
สังกัด 

-ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด 

  ๓.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้ 
   ๓.๕.๑ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการในดอกสารหลักฐานการศึกษา  ข้อมูล
จากแบบรายงาน สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก เช่น 
  - แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น 
  - แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
  -สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  -สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 
  ฯลฯ 
   ๓.๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  สามารถรายงานได้
หลายวิธี เช่น    
  - รายงานคุณภาพการศึกษาปฐมวัยประจำปี 
  - วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา 
  -จดหมายส่วนตัว 
  -การให้คำปรึกษา 
  -การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - การให้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษา 
ภารกิจของผู้สอนในการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนและระหว่างการจัดกิจกรรมประจำวันและกิจวัตรประจำวัน ผู้สอนต้องไม่แยกการประเมินพัฒนาการ
ออกจากการจัดประสบการณ์ตามตารางประจำวัน ควรมลีักษณะการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียน 
(Classroom Assessment) ซึ่งหมายถึง กระบวนการและการสังเกต การบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน/กิจกรรมประจำวันตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผู้สอนควรจัดทำข้อมูลหลักฐาน
หรือเอกสารอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย แล้วนำมาวิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการว่าเด็กรู้อะไร สามารถทำ
อะไรได้ และจะทำต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนั้น
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน/กิจกรรมประจำวันและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
 ดังนั้น ข้อมูลที่เกิดจากการประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย 
ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด วิธีดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรการจัดประสบการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการประเมินพัฒนาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนที่มีความถูกต้อง ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สะท้อนผลและสภาพความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบ
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กับเป้าหมายของการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๑. ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 การประเมินพัฒนาการเด็กของผู้สอนระดับปฐมวัยจะมีข้ันตอนสำคัญๆคล้ายคลึงกับการประเมิน
การศึกษาท่ัวไป ขั้นตอนต่างๆอาจปรับลด หรือเพ่ิมได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับการจัดประสบการณ์ หรืออาจสลับลำดับก่อนหลังได้บ้าง ขั้นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยสรุปควรมี 
๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับหน่วยการจัดประสบการณ์ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานการ
ประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วถึง  
 ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้สอนต้องทำคือ การ
กำหนดการประเด็นการประเมิน ได้แก่ สภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละวัยของเด็กท่ีเกิดจากกาจัดประสบการณ์ในแต่ 
การจัดประสบการณ์  มากำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ย่อยของกิจกรรมตาม
ตารางประจำวัน ๖กิจกรรมหลัก หรือตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่กำหนด ผู้สอนต้องวางแผนและออกแบบ
วิธีการประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม บางครั้งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การ
พูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการที่ผู้สอนเลือกใช้ต้องมีความหมายหลากหลาย หรือมากว่า ๒ วิธีการ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะต้องกำหนดเกณฑ์การ 
ประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินในขั้นตอนที่ ๒ อาจใช้แนวทางการกำหนดเกณฑ์ท่ี 
กล่าวมาแล้วข้างต้นในส่วนที่ ๒ เป็นเกณฑ์การประเมินแยกส่วนของแต่ละพฤติกรรมและเกณฑ์สรุปผลการ 
ประเมิน พร้อมกับจัดทำแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัด
ประสบการณ์นั้นๆ  
 ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนออกแบบ/วางแผนและทำการสังเกต 
พฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงาน/ชิ้นงานของ
เด็ก อย่างเป็นระบบ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ทั่วถึงครบทุกคน สอดคล้องและตรงประเด็นการ
ประเมินที่วางแผนไว้ในขั้นตอนที่ ๔ บันทึกลงในเครื่องมือที่ผู้สอนพัฒนาหรือจัดเตรียมไว้  
 การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์นั้น   
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม อาจให้ระดับคุณภาพ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ หรือให้คำสำคัญ 
ที่เป็นคุณภาพ เช่น ดี พอใช้ ควรส่งเสริม ก็ได้ ทั้งนี้ควรเป็นระบบเดียวกันเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ในระยะต้นควรเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการประเมินเพ่ือ
ตัดสิ้นพัฒนาการเด็ก หากผลการประเมินพบว่า เด็กอยู่ในระดับ ๑ พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดผู้สอนต้องทำความ
เข้าใจว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการเร็วหรือช้า ผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ส่งเสริมในหน่วยการจัดประสบการณ์
ต่อไปอย่างไร ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการในแต่ละหน่วยการจัดประสบการณ์ของ
ผู้สอน จึงเป็น การสะสมหรือรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล หรือรายกลุ่มนั่นเอง 
เมื่อผู้สอนจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ตามที่วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของแต่ละภาค
เรียน 
 ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่เป็นผู้ประเมิน ควรดำเนินดาร ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินพัฒนาการเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอน
จะบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กลงในแบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงค์ของ
หน่วยการจัดประสบการณ์หน่วยที ๑ จนถึงหน่วยสุดท้ายของภาคเรียน 
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  ๒) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินประจำภาคเรียนหรือภาคเรียนที่ ๒ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ผู้สอนจะนำผลการประเมินพัฒนาการสะสมที่รวบรวมไว้จากทุกหน่วยการเรียนรู้สรุปลงในสมุดบันทึกผลประเมิน
พัฒนาการประจำชั้น และสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการนำข้อมูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนซึ่งเป็นครูประจำชั้นจะสรุปผล
เพ่ือตัดสินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติการตัดสิน และแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมกับครูประจำชั้นจะจัดทำ
รายงานผลการประเมินประจำตัวนักเรียน นำข้อมูลไปใช้สรุปผลการประเมินคุณภาพเด็ก ของระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็ก สรุปได้ตามแผนภาพ 

แผนภาพ ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละข้ันตอน มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำข้อมูลจากการ
วิเคราะห์การเรียนรู้รายปีในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมาตรวจสอบความถี่ของตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ว่า
เกิดข้ึนกับเด็กตามหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใดบ้าง  
 ขั้นตอนที่ ๑.๑ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๑.๒ ตรวจสอบความถ่ีเพ่ือตรวจสอบจำนวนครั้งของตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ว่าวางแผนให้เกิด
พัฒนาการในหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใดบ้างจากหลักสูตรสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีการประเมิน โดยกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ท่ีวิเคราะห์ไว้ในขั้นตอน
ที่ ๑.๒ มากำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ๖ กิจกรรมหลัก 
  ๒.๑ การเขียนหรือกำหนดจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการจัดประสบการณ์  
  ๒.๒ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ผู้สอนจะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะประเมินตามแผนการจัดกิจกรรม พร้อมทำเกณฑ์การประเมินและสรุปผลการ
ประเมิน พร้อมจัดทำแบบบันทึกผลหลังสอนประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ 

ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการเป็นการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้ ผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการประเมินผลงานชิ้นงานของเด็กอย่างเป็น
ระบบ ไปพร้อมๆกับกิจกรรมให้เด็ก เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กทุกคน และบันทึกลงแบบบันทึกผลหลังสอน
ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ ที่จัดเตรียมไว้ 

ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลเมื่อสิ้นสุดหน่วยการจัดประสบการณ์ ผู้สอนจะตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการประเมินในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กหลังการจัดประสบการณ์ลงใน
แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ประจำหน่วยการจัดประสบการณ์ และเก็บสะสมเพ่ือนำได้สรุปผลในการ
ตัดสินพัฒนาการเด็กในภาพรวมเม่ือสิ้นปีการศึกษา โดยผู้สอนจะนำผลการประเมินพัฒนาสะสมที่รวบรวมไว้ทุกหน่วย
การเรียนรู้ มาสรุปลงในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้นและสรุปผลพัฒนาการรายด้านทั้งชั้นเรียน 
ทั้งนี้การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ ผู้สอนควรใช้ ฐานนิยม (Mode) จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมิน
มากที่สดุ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรุปรายงานผลและการนำข้อมูลไปใช้ ครูประจำชั้นจะสรุปผลเพื่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง๔ ด้าน และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
ตัดสินและแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมกับครูประจำชั้นจะจัดทำรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กรายบุคคล รายภาค และรายปีต่อผู้ปกครองในสมุดรายงานปรำตัวเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ หลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน  พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 ๑.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด                          
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี้ 
  ๑.๑  ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๒ คัดเลือกบุคลากรที่ทำงานกับเด็ก เช่น ผู้สอน  พี่เลี้ยง อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
หลักของบุคลากร  ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย                            
                         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 ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ การปฏิบัติต่อเด็ก 
 ๑.๒.๗ มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของเด็กและตัดสินปัญหา
ต่างๆอย่างมีเหตุผลด้วยความ เป็นธรรม                      
 ๑.๒.๘  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
  ๑.๓  ส่งเสริมการจัดบริการทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค และ
ปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ๑.๔  ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  ๑.๕  เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กำหนดวิสัยทัศน์  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กทุกช่วงอายุ 
  ๑.๖  สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๗ จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  งานวิชาการหลักสูตร อย่างเป็นระบบและมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๘  สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ที่เอ้ืออำนวยต่อ 
การเรียนรู้ 
  ๑.๙  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร  โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
  ๑.๑๐  กำกับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผลจากการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพเด็ก 
  ๑.๑๑  กำกับ  ติดตาม  ให้มีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้  เพื่อนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคมและให้มี
ความทันสมัย 
 



๑๑๐ 
 

 ๒.  บทบาทผู้สอนปฐมวัย 
  การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสำคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
เด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น  ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญ
ยิ่งที่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนจึงควรมีบทบาท / หน้าที่  ดังนี้ 
  ๒.๑  บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๒.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กท่ีเด็กกำหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเองและผู้สอนกับ
เด็กร่วมกันกำหนด  โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 
   ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทางวิชาการในการ
ผลิตกระทำ  หรือหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรู้อย่างมีเหตุผล 
   ๒.๑.๓ กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด  แก้ปัญหา  ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการศึกษาท่ี
นำไปสู่การใฝ่รู้  และพัฒนาตนเอง   
   ๒.๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทำกิจกรรมได้
เต็มศักยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
   ๒.๑.๕ สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้  
และกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๖ ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๗ ใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและเด็กในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 
   ๒.๑.๘  จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ 
 ๒.๒  บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 
   ๒.๒.๑  สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม 
และ สติปัญญา 
   ๒.๒.๒  ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
   ๒.๒.๓  ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น  มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก   
   ๒.๒.๔  ฝึกการเรียนรู้หน้าที่  ความมีวินัย  และการมีนิสัยที่ดี 
   ๒.๒.๕  จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
   ๒.๒.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒.๓  บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 
   ๒.๓.๑ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบท
สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
   ๒.๓.๒ ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก           
   ๒.๓.๓  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวนการเรียนรู้  
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   ๒.๓.๔ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้มีวิสัยทัศน์และ
ทันสมัยทันเหตุการณใ์นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
  ๒.๔  บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร 
     ๒.๔.๑ ทำหน้าที่วางแผนกำหนดหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรียนรู้ 



๑๑๑ 
 

   ๒.๔.๒  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ทั้ง
กายและใจ  เปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทำงาน และเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
   ๒.๔.๓ ประเมินผลการใช้หลักสูตร  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น 
 
 ๓.  บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กท่ีผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสารกัน
ตลอดเวลา  เพ่ือความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก  ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ควรมีบทบาทหน้าที่  ดังนี้ 
  ๓.๑  มีส่วนรว่มในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ กำหนด                             
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพ 
  ๓.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๔  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น 
  ๓.๕  อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  
ของเด็ก 
  ๓.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยประสานความร่วมมือกับผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมี คุณธรรมนำไปสู่
การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๓.๘  มีส่วนรว่มในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  
 ๔. บทบาทของชุมชน 
 การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้ชุมชนมีบทบาทใน
การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น 
ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคม / 
ชมรมผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการของ
สถานศึกษา 
  ๔.๓  เป็นศูนย์การเรียนรู้  เครือข่ายการเรียนรู้  ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์
จริง 
  ๔.๔  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
  ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 
  ๔.๖ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน  และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
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  ๔.๗ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
ทำหน้าที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ( เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ) 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วน
ของโคตรสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสมกับสภาพ 
บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภทเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดโดยดำเนินการดังนี้ 

๑. เป้าหมายคุณภาพเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระ
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาเด็ก สถานศึกษาหรือผู้จัดการ
ศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือ
นำไปทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

๒. การประเมินพัฒนาการ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีพิการอาจต้องมีการปรับ
การประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพเด็ก ทั้งวิธีการเครื่องมือที่ใช้ หรือกลุ่มเด็กท่ีมีจุดเน้นเฉพาะด้าน 

 

การเชื่อมตอ่ของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑  
การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง บุคลากรทุกฝ่าย

จะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาท้ังสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆทั้งระบบ การเชื่อมต่อของ
การศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้นำในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยต้อง
ศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือทำความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการท่ีจะเอ้ือต่อการเชื่อมโยง
การศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมต่อการศึกษา ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดประชมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสอง
ระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือครูทั้งสองระดับจะได้เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 

 ๑.๒ จัดหารเอกสารด้านหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ครูและบุคลากรอ่ืนๆ
ได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอบรม ดู
งาน ซึ่งไม่ควรจัดให้เฉพาะครูในระดับเดียวกันเท่านั้น 
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๑.๔ จัดเอกสารเผยแพร่ตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 ๑.๕ จัดให้มีการพบปะ หรือการทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในระหว่าง
ที่เด็กอยู่ในระดับปฐมวัย เพ่ือพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียน การสอนของบุตรหลาน
ตนได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๖ จัดกิจกรรมให้ครูทั้งสองระดับได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กในบางโอกาส 
 ๑.๗ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง คือ ก่อนเด็กเข้าเรียนระดับปฐมวัยศึกษา
และก่อนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจ การศึกษาทั้งสองระดับและให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ๒. ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับปฐมวัย นอกจากจะต้องศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ของตนแล้ว ควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้าง
ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอ่ืนๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยครูอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจะทำให้ครู
ระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 
 ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้
เด็กเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับครูตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืน 
 ๓. ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่๑ ของตนให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับครูและห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้อง
เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระเช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 ๓.๔ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ และ
เข้าใจว่าถึงแม้เด็กจะอยู่ในระดับประถมศึกษาแล้วแต่เด็กยังต้องการความรักความเอาใจใส่ การดูแลและการ
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ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากระดับปฐมวัย และควรให้ความร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก 
เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 
 

การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระจาย
อำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาใน
ระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคมจำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขตพ้ืนที่ทุกระดับละทุกอาชีพ การกำกับดูแลประเมินผลต้องมีการ
รายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนำข้อมูลจากรายงานผลมาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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