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ความนํ า
คูมอืหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สํ าหรับเด็กอายุ ๓ - ๕  ปฉบับนี้

จดัท ําขึ้นสํ าหรับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กวัย ๓-๕ ป ในสถานศึกษาหรือ
สถานพฒันาเด็กปฐมวัยไดมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็ก สามารถนํ าปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยและหลักการของหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ตองการให
เดก็วยั ๓-๕ ป  ไดพัฒนาทุกดานอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญา

เดก็อาย ุ ๓-๕ ปเปนวัยที่รางกายและสมองของเด็กกํ าลังเจริญเติบโต เด็กตองการ
ความรกั ความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด   เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา
ไดสํ ารวจ เลน ทดลอง  คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา  เลือก ตัดสินใจ  ใชภาษา
ส่ือความหมาย  คิดริเร่ิมสรางสรรค และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ผูที่รับผิดชอบจึงมีหนาที่
ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงเสริมใหเด็กสังเกต
สํ ารวจ สรางสรรค และยิ่งเด็กมีความกระตือรือรนยิ่งทํ าใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูรับผิดชอบจึงตอง
สงเสรมิ สนับสนุน ใหความรัก  ความเขาใจ  ความเอาใจใสเด็กวัยนี้เปนพิเศษ  เพราะจะเปน
พืน้ฐานทีช่วยเตรียมพรอมใหเด็กประสบความสํ าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กตอไป การนํ า
หลักสูตรสูการปฏิบัติของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแตละแหงจึงมีความสํ าคัญ             
อยางยิ่งตอการพัฒนาเด็ก และถือเปนหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองศึกษาและ
ท ําความเขาใจในเอกสารหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช ๒๕๔๖  นี้

เอกสารคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สํ าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปฉบับนี้แบงออกเปน
๒ ตอน  คือ ตอนที่ ๑ เปนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖
ประกอบดวยแนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และสาระสํ าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พทุธศกัราช ๒๕๔๖  ตอนที่ ๒ เปนการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประกอบดวยขั้นตอน
การจดัท ําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   การจัดประสบการณ  การเขียนแผนการจัดประสบการณ
ส่ือสงเสรมิพัฒนาการเด็ก  การประเมินพัฒนาการ และการจัดสภาพแวดลอมสํ าหรับเด็กปฐมวัย
นอกจากนีไ้ดเพิ่มสาระที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา บทบาทผูเกี่ยวของกับการ
บริหารจดัการหลักสูตร รวมทั้งการจัดการศึกษาสํ าหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ และการเชื่อมตอของ
การศกึษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ไวในตอนที่ ๒ อีกดวย
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ตอนที่ ๑
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

หลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
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บทที่๑
แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

หลักสตูรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จัดทํ าขึ้นโดยยึดแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ดังนี้

แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดตอไปนี้
๑. แนวคิด เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็ก  พฒันาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้ในตัวมนุษย เร่ิมตั้งแตปฏิสนธิตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใน
เชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จะมี
ความสมัพนัธและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนลํ าดับขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน  เด็กแตละคนจะ
เตบิโตและมลัีกษณะพัฒนาการแตกตางกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบงบอกถึง
การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอยางตอเนื่องในแตละวัย เร่ิมตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอายุ ๕ ป

พฒันาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํ ามาใชในการพัฒนาเด็ก  อาทิ
ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเนื่อง
เปนลํ าดบัขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะตองเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นกอน หรือ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปญญาที่อธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพัฒนาขึ้นตามอายุ
ประสบการณ คานิยมทางสังคม และสิ่งแวดลอม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายวา
เดก็จะพฒันาไดดีถาในแตละชวงอายุเด็กไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ  ไดรับความรัก
ความอบอุนอยางเพียงพอจากผูใกลชิด มีโอกาสชวยตนเอง  ทํ างานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่
จะเรียนรูในสิ่งที่ตนอยากรูรอบ ๆ ตนเอง

ดงันัน้ แนวคดิเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเปนเสมือนหนึ่งแนวทางใหผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ
ไดเขาใจเด็ก  สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของ
แตละบคุคล ในอันที่จะสงเสริมใหเด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนขึ้น

๒. แนวคิดเกี่ ยวกับการเรียนรู   การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณต  างๆที่ ได  รับ การ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผูเรียนมี
ปฏิสัมพนัธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยผูเรียนจะตองเปนผูกระทํ าใหเกิดขึ้นดวยตนเอง
และการเรียนรูจะเปนไปไดดี       ถาผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดเคลื่อนไหว  มีโอกาส
คดิริเร่ิมตามความตองการและความสนใจของตนเอง  รวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ  อบอุน
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และปลอดภัย  ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะชวยสงเสริม
การเรยีนรูของเด็ก  และเนื่องจากการเรียนรูนั้นเปนพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  ทั้ง
คนเราเรียนรูมาตั้งแตเกิดตามธรรมชาติกอนที่จะมาเขาสถานศึกษา        การจัดทํ าหลักสูตรจึงยึด
แนวคดิทีจ่ะใหเดก็ไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระ
เอือ้ตอการเรียนรู  และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก   การเลนถือเปนกิจกรรมที่สํ าคัญในชีวิตเด็กทุกคน
เดก็จะรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ไดสังเกต  มีโอกาสทํ าการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและ
คนพบดวยตนเอง  การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต  ชวยพัฒนารางกาย อารมณ
จติใจ สังคม และสติปญญา  จากการเลนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย ไดใช
ประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณ และ แสดงออกถึงตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอ่ืน
การเลนจึงเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณเรียนรูส่ิงแวดลอม เรียนรูความเปนอยูของผูอ่ืน
สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืน กับธรรมชาติรอบตัว  ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้
จงึถือ “การเลน”อยางมีจุดมุงหมาย เปนหัวใจสํ าคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก

๔. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัย
อยูหรือแวดลอมตัวเด็ก  ทํ าใหเด็กแตละคนแตกตางกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือวา
ผู สอนจํ าเปนตองเขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอ              
การเรียนรู  การพฒันาศักยภาพ  และพัฒนาการของเด็กแตละคน ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพือ่ชวยใหเด็กไดพัฒนา  เกดิการเรียนรู  และอยูใน
กลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่น มีความสุข

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห  งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผนวกกับแนวคิด
๔  ประการดังกล าวข างต น   ทํ  าใหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกํ าหนดปรัชญาการศึกษาให
สถานศกึษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดทราบถึงแนวคิด หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ป
ทัง้นีผู้รับผิดชอบจะตองดํ าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของตน และนํ าสูการปฏิบัติ
ใหเด็กปฐมวัยมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กํ าหนดในจุดหมายของหลักสูตร                  
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกํ าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไวดังนี้
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง ๕ ป บนพื้นฐานการอบรม

เลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของ             
เด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก
ความเอ้ืออาทร และ ความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม

หลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจดัท ําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ ยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้
๑. การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม  การพฒันาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ

ของ เด็ก   โดยเป นหลักสูตรที่มุงเน นการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ
สังคม และสติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่
เดก็จะไดรับตองมีความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส และ
เดก็พเิศษไดพัฒนา รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขใน
ปจจบุนั มิใชเพียงเพื่อเตรียมเด็กสํ าหรับอนาคตขางหนาเทานั้น

๒. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูจะตองอยูในสภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรยีน
ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดอยูในที่ที่สะอาด ปลอดภัย  อากาศสดชื่น  ผอนคลาย
ไมเครยีด  มีโอกาสออกกํ าลังกายและพักผอน  มีส่ือวัสดุอุปกรณ มีของเลนที่หลากหลาย เหมาะสม
กบัวยั   ใหเด็กมีโอกาสไดเลือกเลน  เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู  รวมทั้งพัฒนาการ
อยูรวมกบัคนอื่นในสังคม ดังนั้น สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึ ง เป น เสมือน
หนึ่งสังคมที่มีคุณคาสํ าหรับเด็กแตละคนจะเรียนรูและสะทอนใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความ
สํ าคญัของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย
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๓.  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ผูสอนมีความ
สํ าคัญตอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยางมาก ผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูหรือสั่งให
เดก็ทํ ามาเปนผูอํ านวยความสะดวก  ในการจัดสภาพแวดลอมประสบการณและกิจกรรมสงเสริม
พฒันาการและการเรียนรูของเด็กที่ผูสอนและเด็กมีสวนที่จะริเร่ิมทั้ง  ๒  ฝาย โดยผูสอนจะเปน
ผูสนบัสนนุ ช้ีแนะ และเรียนรูรวมกับเด็ก สวนเด็กเปนผูลงมือกระทํ า เรียนรู และคนพบดวยตนเอง
ดงันัน้  ผูสอนจะตองยอมรับ  เห็นคุณคา รูจักและเขาใจเด็กแตละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบกอน  เพื่อ
จะไดวางแผน สรางสภาพแวดลอม และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ผูสอนตองรูจักพัฒนาตนเอง  ปรับปรุงใชเทคนิคการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหเหมาะกับเด็ก

๔. การบูรณาการการเรียนรู การจดัการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการ
บูรณาการที่วา หนึง่แนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูได
หลายทักษะและหลายประสบการณสํ าคัญ ดงันัน้ เปนหนาที่ของผูสอนจะตองวางแผนการจัด
ประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ
หลากหลายประสบการณสํ าคญั อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อใหบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางที่กํ าหนดไว

๕.  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก การประเมินเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธี
การสงัเกตเปนสวนใหญ  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการ
เรียนรูของเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม ผลที่ไดจากการสังเกต
พฒันาการ จากขอมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เปนจริง   ขอมูล
จากครอบครัวของเด็ก  ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกไดวาเด็กเกิด
การเรยีนรูและมีความกาวหนาเพียงใด  ขอมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชวยผูสอนในการ
วางแผนการจัดกิจกรรม  ช้ีใหเห็นความตองการพิเศษของเด็กแตละคน ใชเปนขอมูลในการสื่อสาร
กบัพอแม ผูปกครองเด็ก  และขณะเดียวกันยังใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให
กบัเดก็ในวัยนี้ไดอีกดวย

๖. ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็ก เดก็แตละคนมีความแตกตาง
กนั  ทัง้นี ้เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา  ผูสอน  พอแม  และผูปกครองของเด็ก
จะตองมกีารแลกเปลี่ยนขอมูล  ทํ าความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ตองยอมรับและ
รวมมอืกนัรับผิดชอบ  หรือถือเปนหุนสวนที่จะตองชวยกันพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
รวมกนั  ดังนั้น  ผูสอนจึงมิใชจะแลกเปลี่ยนความรูกับพอแม ผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
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เทานัน้  แตจะตองใหพอแม ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาดวย ทั้งนี้ มิไดหมายความให
พอแม  ผูปกครองเปนผูกํ าหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความตองการ โดยไมคํ านึงถึงหลักการจัดที่
เหมาะสมกับวัยเด็ก

จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สํ าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มีความ
สัมพนัธและพฒันาอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนไปพรอมกันทุกดาน  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่
ยึดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรู
และจดักจิกรรมบูรณาการใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน โดยถือวาการเลน
อยางมจีดุมุงหมายเปนหัวใจสํ าคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก และแนวคิดเกี่ยวกับ
วฒันธรรมและสังคมที่แวดลอม ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของ
เดก็แตละคน  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดตางๆ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จึงกํ าหนดสาระสํ าคัญและโครงสรางของ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยขึ้น    ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดตอไป
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บทที่ ๒
สาระสํ าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖

(สํ าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป)
หลักการ

เปนหลักสํ าคัญในการจัดประสบการณการเรียนรู  ซ่ึงผูสอนจํ าเปนตองศึกษาหลักการของ
หลักสตูรใหเขาใจ เพราะในการจัดประสบการณใหเดก็อายุ ๓-๕ ป จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
ควบคูกับการใหการศึกษา โดยตองคํ านึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคนทั้ง
เด็กปกติ  เดก็ที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม
สติปญญา  รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู หรือเด็กที่มรีางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล
ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส  เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดาน
รางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญาอยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  บูรณาการ
ผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทั้งหา เหมาะสมกับวัย และ
ความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏสัิมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับผูเล้ียงดูหรือบุคลากร
ทีม่คีวามรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย  เพือ่ใหเด็กแตละคนไดมี
โอกาสพัฒนาตนเองตามลํ าดับขั้นของพัฒนาการสงูสุดตามศักยภาพและน ําไปใชในชีวิตประจํ าวัน
ไดอยางมีความสุข  เปนคนดีและคนเกงของสังคม  และสอดคลองกับธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ  สังคมโดยความรวมมือ
จากบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น

หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖  มีสาระสํ าคัญ ดังนี้
๑.   สงเสรมิกระบวนการเรยีนรูและพฒันาการทีค่รอบคลมุเดก็ปฐมวยัทกุประเภท
๒.   ยดึหลักการอบรมเลีย้งดแูละใหการศกึษาทีเ่นนเด็กเปนสํ าคัญ โดยคํ านึงถึงความแตกตาง
       ระหวางบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓.  พฒันาเดก็โดยองครวมผานการเลนและกจิกรรมทีเ่หมาะกบัวยั
๔.  จดัประสบการณการเรยีนรูใหสามารถด ํารงชวีติประจ ําวนัไดอยางมคีณุภาพและมคีวามสขุ
๕.   ประสานความรวมมอืระหวางครอบครวั ชุมชน และสถานศกึษาในการพฒันาเดก็
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จุดหมาย
หลักสตูรการศกึษาปฐมวยัมุงใหเดก็มพีฒันาการทีเ่หมาะสมกบัวยั   ความสามารถ และความ

แตกตางระหวางบคุคลทัง้ทางดานรางกาย  อารมณ  จติใจ สังคม และสติปญญา  เมื่อเด็กจบการศึกษา
ระดบัปฐมวยั  เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กํ าหนดไวในจุดหมาย ๑๒ ขอ
และในแตละชวงอายุผูสอนจะตองคํ านึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กดวย มาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่งึประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ จะครอบคลุมพัฒนาการดาน
รางกาย   อารมณ  จติใจ   สังคม  และสติปญญา  ดังนี้

๑.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี
๒.  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
๓.  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
๔.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
๕.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกํ าลังกาย
๖.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๗.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย
๘.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙.  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
๑๐. มคีวามสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
๑๑. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๑๒. มเีจตคติที่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู

คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัย

นั้นๆ พฒันาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกนัไปในแตละบุคคล ท้ังนี้ขึน้อยูกับ
สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณท่ีเด็กไดรับ  ผูสอนจํ าเปนตองทํ าความเขาใจ
คณุลักษณะตามวัยของเด็กอายุ ๓-๕ ป  เพื่อนํ าไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสงัเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อนํ า
ขอมลูไปชวยพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศกัยภาพ  หรือชวยเหลือเด็กไดทันทวงที
ในกรณีที่พฒันาการของเดก็ไมเปนไปตามวัย ผูสอนจํ าเปนตองหาจุดบกพรองและรีบแกไขโดยจัด



๑๓   ตค  ๔๖

๑๐

กจิกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก  ถาเด็กมีพัฒนาการสูงกวาวัย  ผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พฒันาการเต็มตามศักยภาพ

คณุลักษณะตามวัยซ่ึงเกดิในเด็กวัย ๓-๕ ปทีน่ ําเสนอตอไปนี้มีทั้งสวนที่นํ ามาจาก
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ และสวนที่คนควาเพิ่มให ซ่ึงผูสอนสามารถศึกษา
จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆเพิ่มเติมไดอีก    

คุณลักษณะตามวัย
อายุ

พัฒนาการ
อายุ ๓ ป อายุ ๔ ป อายุ ๕ ป

๑.ดานรางกาย

๑.๑ กลามเนื้อใหญ
- รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นดวย
แขนทั้งสอง
- เดินขึ้นลงบันไดไดดวยตนเอง

- กระโดดขึ้น ลงอยูกับที่ได

- ว่ิงตามลํ าพังได

- รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง

- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาได

- กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได

- ว่ิงและหยุดไดคลอง

-รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได
ดวยมือทั้งสอง
- เดินขึ้น  ลงบันไดสลับเทาได
อยางคลองแคลว
- กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยาง
ตอเนื่อง
- ว่ิงไดรวดเร็วและหยุดไดทันที

๑.๒ กลามเนื้อเล็ก
- ใชกรรไกรตัดกระดาษใหขาดได

- เขียนรูปวงกลมตามแบบได
- รอยลูกปดขนาดใหญได

-ใชกรรไกรตัดกระดาษใหอยูใน
  แนวเสนตรงตามที่กํ าหนดให
-  เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได
- รอยลูกปดขนาดเล็กได

- ใชกรรไกรตัดกระดาษใหอยูใน
แนวเสนโคงตามที่กํ าหนดได
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได
- ใชเชือกรอยวัสดุตามแบบได
-ใชกลามเนื้อเล็กไดดี  เชน           
ติดกระดุมเสื้อ  ผูกเชือกรองเทา
ฯลฯ

๑.๓  สขุภาพ
อนามัย

- มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ             
มีนํ้ าหนัก  สวนสูง และ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ

-มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
มีนํ้ าหนัก สวนสูง  และ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ

- มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ               
มีนํ้ าหนัก  สวนสูงและ
มีเสนรอบศีรษะตามเกณฑ



๑๓   ตค  ๔๖

๑๑

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ

พัฒนาการ
อายุ ๓ ป อายุ ๔ ป อายุ ๕ ป

๒.ดานอารมณ
และ จิตใจ

๒.๑ การแสดง
ออกทางดาน
อารมณ

- ชอบที่จะทํ าใหผูใหญพอใจ
และไดคํ าชม
- แสดงอารมณตามความรูสึก

- ชอบทาทายผูใหญ

- เริ่มควบคุมอารมณไดบางขณะ

- รักครู/ผูสอน

- ควบคุมอารมณไดดีขึ้น มีเหตุผล

๒.๒ ความรูสึก
ท่ีดีตอตนเอง
และผูอ่ืน

-เริ่มรูบทบาทหนาที่ของตนเอง

-เริ่มรูจักเลือกเลนสิ่งที่ตนชอบ
สนใจ

- รูบทบาทหนาที่ของตนเอง

-รูจักเลือกเลนสิ่งที่ตนชอบ สนใจ

-เริ่มรูจักช่ืนชมความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผูอื่น

- รูบทบาทหนาที่ของตนเองและ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

-รูจักเลือกเลน ทํ างานตามที่ตนชอบ
สนใจและทํ าได

- รูจักช่ืนชมในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผูอื่น

๒.๓ คุณธรรม
และจริยธรรม

-  เริ่มแสดงความรักเพื่อนและ
สัตวเลี้ยง

-ไมทํ ารายผูอื่นเมื่อไมพอใจ

- เริ่มรูวาของสิ่งใดเปนของตนและ
สิ่งใดเปนของผูอื่น

- เริ่มรูจักเก็บของเลน
- เริ่มรูจักการรอคอย

- เริ่มตัดสินใจในเรื่องงายๆได

- แสดงความรักเพื่อนและ
สัตวเลี้ยง

- ไมทํ ารายผูอื่นและทํ าใหผูอื่น
เดือดรอน

-ไมแยงหรือหยิบของของผูอื่นมา
เปนของตน
- รูจักเก็บของเลนเขาที่
- รูจักการรอคอยอยางเหมาะสม
กับวัย
- รูจักการตัดสินใจในเรื่องงายๆ
และเริ่มเรียนรูผลที่เกิดขึ้น

- แสดงความรักเด็กที่เล็กกวาและ
สัตวตางๆ

- ไมทํ ารายผูอื่นและไมทํ าใหผูอื่น
เสียใจ
-ไมหยิบของของผูอื่นมาเปนของตน

- รูจักจัดเก็บของเลนเขาที่
- รูจักการรอคอยและเขาแถวตาม
ลํ าดบักอนหลัง
- รูจักการตัดสินใจเรื่องงายๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น



๑๓  ตค  ๔๖

๑๒

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ

พัฒนาการ
อายุ ๓ ป อายุ ๔ ป อายุ ๕ ป

๓. ดานสังคม

๓.๑ การชวย
เหลือตนเอง

- ลางมือได

-รับประทานอาหารไดดวยตนเอง

-เริ่มรูจักใชหองนํ้ า  หองสวม

- แตงตัวได

- รับประทานอาหารไดดวย
ตนเอง โดยไมหกเลอะเทอะ
- รูจักทํ าความสะอาดหลังจาก
เขาหองนํ้ า  หองสวม

-  เลือกเครื่องแตงกายของตนเองได
และแตงตัวได

- ใชเครื่องมือ เครื่องใชใน
การรับประทานอาหารได

- ทํ าความสะอาดรางกายได

๓.๒ การอยู
รวมกับผูอ่ืน
และการมี
คุณธรรม
จริยธรรม

- ชอบเลนแบบคูขนาน
(เลนของเลนชนิดเดียวกันแต
ตางคนตางเลน)
- ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
- เริ่มปฏิบัติตามกฎ กติกางาย ๆ

- รูจักทํ างานที่ไดรับมอบหมาย

- เลนรวมกับผูอื่นได

-  เริ่มชวยเหลือผูอื่น
-ปฏิบัติตามกฏ กติกาที่ตกลง
รวมกัน

- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย

- เลนหรอืท ํางานรวมกนัในกลุมยอยได

- รูจักการใหและการรับ
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา

- ต้ังใจทํ างานที่ไดรับมอบหมาย
จนสํ าเร็จ

๓.๓ การ
อนุรักษ
วัฒนธรรมและ
สิง่แวดลอม

 - เริ่มรูจักแสดงความเคารพ

-  ทิ้งขยะไดถูกที่
- ไมทํ าลายสิ่งของเครื่องใช

-  รูจักแสดงความเคารพ

-  ทิ้งขยะไดถูกที่
-  รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน

- แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับ
โอกาส
-ทิ้งขยะไดถูกที่
-ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบตัว



๑๓  ตค  ๔๖

๑๓

คุณลักษณะตามวัย (ตอ)
อายุ

พัฒนาการ
อายุ ๓ ป อายุ ๔ ป อายุ ๕ ป

๔.ดานสติปญญา -ฟงแลวปฏิบัติตามคํ าสั่งงายๆได
- บอกชื่อของตนเองได

- รูจักใชคํ าถาม “อะไร”

-ขีดเขี่ยเสนอยางอิสระได

-จับคูสีตาง ๆ ไดประมาณ ๓-๔ สี
-ยังคิดสิ่งที่เปนนามธรรมไมได

-จํ  าแนกสิ่งต างๆดวยประสาท
สัมผัสทั้งหา
-อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว

- วาดภาพตามความพอใจของตน

- สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวย
ประโยคสั้น ๆ ได
-เลียนแบบทาทางการเคลือ่นไหวตาง ๆ

- เรียนรูจากการสังเกตและ
เลียนแบบผูอื่น

- ฟงแลวปฏิบัติตามคํ าสั่งที่ตอเนือ่งได
-บอกชื่อ นามสกุลของตนเองได

-ชอบถาม “ทํ าไม”

- เขียนภาพและสัญลักษณตามความ
ตองการของตนเองได
- ช้ีและบอกสีไดประมาณ ๔-๖ สี
-พูดเกี่ยวกับ “เมื่อวานนี้”  “วันนี้”
“พรุงนี้”
- จํ าแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาท
สัมผัสทั้งหาได
- สํ ารวจและทดลองเลนกับของเลน
หรือสิ่งของตาง ๆ ตามความคิดของ
ตนได
-วาดภาพตามความคิดสรางสรรค
ของตนได
- เลานิทานหรือเรื่องราวตาม
จินตนาการได
- เคลื่อนไหวทาทางตามความคิด
สรางสรรคและจินตนาการได
- เรียนรูจากการสังเกต ฟงดวย
ตนเอง

- ฟงแลวนํ ามาเลาถายทอดได
- บอกชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูของ
ตนเอง ได
-ชอบถาม “ทํ าไม”  “อยางไร”              
“ที่ไหน”
- เขียนช่ือ นามสกุลของตนเองตาม
แบบได
-บอกและจํ าแนกสีตาง ๆ ได
-บอกเวลา “เมื่อวานนี้”  “วันนี้”
“พรุงนี้”
- จํ าแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัส
ทั้งหา ไดดี
-ใชสิง่ของรอบ ๆ  ตัวเปนสิง่สมมตใินการเลน  /
เลนบทบาทสมมติตามจินตนาการ

-  วาดภาพตามความคิดสรางสรรค
ของตนได
- เลานิทาน  เลาสิ่งที่ตนคิดหรือเรื่อง
ราวตามจินตนาการได
-  เคลื่อนไหวทาทางตามความคิด
สรางสรรคและจินตนาการได

คุณลักษณะตามวัยที่สํ าคัญๆของเด็กปฐมวัยที่ยกมากลาวขางตนนี้เปนสิ่งที่ผู สอนตอง
ตระหนกั เพราะเด็กในแตละชวงอายุมีลักษณะสํ าคัญที่เดนแตกตางกันไป     ถาผูสอนไมเขาใจยอม
ท ําใหการพัฒนาเด็กไมเกิดผลตามจุดหมายของหลักสูตรได อาทิ   เด็ก ๓ ขวบชอบยึดตนเองเปน
ศนูยกลาง การจัดสื่อ วัสดุใหเด็กวัยนี้ตองมีเพียงพอที่จะสนองความตองการ ไมเกิดการรอคอยนาน
จนเกนิไป หรือเด็ก  ๓  ขวบตองการการฝกกลามเนื้อใหญเพิ่มขึ้น เนื่องจากรางกายอยูในชวงที่ตอง



๑๓  ตค  ๔

๑๔

พฒันาทางกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก เร่ิมรูจักใชพลัง สามารถควบคุมรางกายได การจัด
จกัรยานสามลอใหเด็ก ๓   ขวบไดขี่เลนจึงเหมาะสมกับวัย  หรือเด็ก ๔ ขวบชอบทาทายผูใหญ
ซ่ึงผูสอนจํ าเปนตองเขาใจและควรใหเด็กไดรับรูเร่ืองขอบเขตและวินัยในการเลนอยางสมํ่ าเสมอ   
ดังนั้นพัฒนาการเด็กทุกดานจึงมีความสํ าคัญเทาเทียมกันและเด็กตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในสภาพบรรยากาศที่เอื้ออํ านวยตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  ดงัไดกลาวไวขางตน

โครงสรางของหลักสูตร
เพือ่ใหการจัดการศึกษา เป นไปตามหลักการ จดุหมายที่กํ าหนดไวใหสถานศึกษาและ

ผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ ในการจดัหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงกํ าหนด
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
อายุตํ่ ากวา ๓ ป
อายุ ๓-๕ ป

ประสบการณสํ าคัญ สาระที่ควรเรียนรู
 ดานรางกาย  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 ดานอารมณและ จิตใจ
 ดานสังคม

 เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดลอมเด็ก

สา ะการเรียนรู

ยุ
ร

ชวงอา
 ดานสติปญญา  ธรรมชาติรอบตัว
 สิง่ตางๆรอบตัวเด็ก

ขึ้นอยูกับอายุเด็กท่ีเร่ิมเขารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา
ระยะเวลาเรียน
๖



๑๓  ตค  ๔๖

๑๕

๑. การจัดชั้นหรือกลุมเด็ก  ใหยดึอายเุปนหลักและอาจเรียกชื่อแตกตางกันไปตาม
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแล เชน   กลุมเด็กที่มีอายุ  ๓ ป  อาจเรียกชื่อ อนุบาล ๑ กลุมเด็กที่มีอายุ
๔ ป อาจเรียกชื่ออนุบาล ๒    กลุมเด็กที่มีอายุ  ๕   ป อาจเรียกชื่อ อนุบาล ๓ หรือเด็กเล็ก ฯลฯ

๒. ระยะเวลาเรียนใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก ๑-๓ปการศึกษาโดยประมาณ
ทัง้นีข้ึน้อยูกับอายุของเด็กที่เร่ิมเขารับการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา

๓. สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  สํ าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป
ประกอบดวย ๒ สวน คือประสบการณสํ าคัญและสาระที่ควรเรียนรู   ทั้งสองสวนใชเปนสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ   เพือ่สงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สตปิญญา ซ่ึงจํ าเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยผูสอนหรือผูจัดการศึกษาอาจจัด
ในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้ง
ตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓.๑ ประสบการณสํ าคัญ จะชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทํ าอะไร
เรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว อยางไร  และทกุประสบการณมีความสํ าคัญตอพัฒนาการของเด็ก ชวยแนะ
ผูสอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็ก ประสบการณสํ าคัญที่กํ าหนด
ไวในหลักสูตรมีความสํ าคัญตอการสรางองคความรูของเด็ก ตัวอยางเชน เด็กเขาใจความหมายของ
พืน้ที ่ ระยะ ผานประสบการณสํ าคัญการบรรจุและเทออก ดังนั้นผูสอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมให
เดก็เลนบรรจุทราย/นํ้ าลงในภาชนะหรือถายเททราย/นํ้ าออกจากภาชนะตางๆ ขณะเลนทราย
เลนนํ้ า เด็กจะเรียนรูผานประสบการณสํ าคัญซํ้ าแลวซ้ํ าอีก มีการปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ ผูใหญ
และเด็กอื่น ฯลฯ ผูสอนที่เขาใจและเห็นความสํ าคัญจะยึดประสบการณสํ าคัญเปนเสมือนเครื่องมือ
สํ าหรับการสงัเกตพัฒนาการเด็ก  แปลการกระทํ าของเด็ก ชวยตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสื่อ และชวย
วางแผนกิจกรรมในแตละวัน



๑๓  ตค  ๔๖

๑๖

ประสบการณสํ าคัญสํ าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป จะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ
๓.๑.๑ ประสบการณสํ าคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนให

เดก็ไดมโีอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย  รักษาความปลอดภัย พัฒนากลามเนื้อใหญและ
กลามเนื้อเล็ก ดังนี้
ประสบการณสํ าคัญ(ดานรางกาย) ตวัอยางกิจกรรม

การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ
• การเคล่ือนไหวอยูกับท่ี เชน  ตบมือ  ผงกศีรษะ  ขยิบตา  เคาะเทา  เคลื่อนไหวมือและ

แขน  มือและนิ้วมือ เทาและปลายเทาอยูกับที่ ฯลฯ
และ การเคล่ือนไหวเคลื่อนท่ี เชน  คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด ควบมา กาวกระโดด

เคลื่อนที่ไปขางหนา-ขางหลัง   ขางซาย-ขางขวา  ฯลฯ
• การเคล่ือนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ เชน เคลื่อนไหวพรอมเชือก ผาแพร ฯลฯตามจินตนาการหรือ

ตามคํ าบรรยายของผูสอน  ฯลฯ
• การเลนเครื่องเลนสนาม เชน เลนปนปายเครื่องเลน ขี่จักรยานสามลอ ฯลฯ
การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก
• การเลนเครื่องเลนสัมผัส เชน รอยลูกปด ตอภาพตัดตอ ฯลฯ
• การเขียนภาพและการเลนกับสี เชน เขียนภาพดวยสีเทียน สีนํ้ า  เปาสี ทับสีฯลฯ
• การปนและประดิษฐ สิ่งตางๆ เชน ปนดินเหนียว ดินนํ้ ามัน ประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ
• การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน เชน เลนทราย นํ้ า ตอกอนไม/บล็อก/พลาสติกสรางสรรค ฯลฯ
การรักษาสุขภาพ
• การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย เชน  ลางมือกอนรับประทานอาหาร ทํ าความสะอาดหลังจาก

เขาหองนํ้ า หองสวม รับประทานอาหารกลางวันที่ครบหาหมู
การนอนกลางวัน เลนอิสระ  เลนเครื่องเลนสนาม  ดูแลรักษา
ความสะอาดของของเลน   ฯลฯ

การรักษาความปลอดภัย
• การรักษาความปลอดภัยของตนเอง

และผูอ่ืนในกิจวัตรประจํ าวัน
เชน เลนเครื่องเลนที่ถูกวิธี  การระวังรักษาตนขณะเจ็บปวยเปน
ไขหวัด  ฯลฯ



๑๓  ตค  ๔๖

๑๗

๑.๒ ประสบการณสํ าคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  เปนการสนับสนุนให
เดก็ไดแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริงแจมใส ไดพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฎิบัติกิจกรรม
ตางๆ  ดังนี้
ประสบการณสํ าคัญ(ดานอารมณและจิตใจ) ตวัอยางกิจกรรม

ดนตรี
• การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี เชน ทํ าทาตามจังหวะ  เสียงดนตรี ฯลฯ

• การเลนเครื่องดนตรีงาย ๆ เชน เลนเครื่องดนตรีประเภทเคาะ  ประเภทตี   ฯลฯ

• การรองเพลง เชน รองเพลงผัก ผลไม เพลงแปรงฟน ฯลฯ
สุนทรียภาพ
• การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม เชน เขียนภาพตามความคิดสรางสรรค  แสดงความ

คิดเห็นตอผลงานศิลปะ ฯลฯ
• การแสดงออกอยางสนกุสนานกบัเรือ่งตลก ข ําขนั และ

เร่ืองราว/เหตกุารณท่ีสนกุสนานตางๆ
เชน ฟง/เลาเรื่องราว/เหตุการณสนุกสนานตางๆและ
เลนบทบาทสมมติ ฯลฯ

การเลน
• การเลนอสิระ เชน เลนอิสระตามมุมเลนในหองเรียน เลนอิสระ

กลางแจง ฯลฯ
• การเลนรายบคุคล   การเลนเปนกลุม เชน  ทํ าศิลปะเปนรายบุคคล ศิลปะแบบรวมมือ

เลนเสรี  เลนอิสระในมุมเลนเปนรายบุคคลหรือ
กลุมยอย ฯลฯ

• การเลนในหองเรยีนและนอกหองเรยีน เชน เลนตามมุมเลนในหองเรียน เลนกลางแจง ฯลฯ
คุณธรรมจริยธรรม
• การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ เชน ไปทํ าบุญที่วัด มัสยิด โบสถ ฯลฯ



๑๓   ตค  ๔๖

๑๘

๓.๑.๓ ประสบการณสํ าคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสังคม   เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆผานการเรียนรู
ทางสงัคม เชน การเลน การทํ างานกับผูอ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวัน  การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
ฯลฯ  ดังนี้

ประสบการณสํ าคัญ(ดานสังคม) ตวัอยางกิจกรรม
การเรียนรูทางสังคม
• การปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันของตนเอง เชน แตงตัว ลางมือ รับประทานอาหาร  ฯลฯ

• การเลนและการทํ างานรวมกับผูอ่ืน เชน แบงกลุม๒-๔ คน รวมกันประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ

• การวางแผน ตัดสินใจเลือก  และลงมือปฏิบัติ เชนวางแผนเลือกทํ ากิจกรรมศิลปะ  ทํ างานศิลปะตามที่
วางแผนไว ฯลฯ

• การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก  ความสนใจ และความ
ตองการของตนเองและผูอ่ืน

เชน เลือกทํ ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
เลือกมุมเลนตามความสนใจของตน ฯลฯ

• การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน

เชน สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณในนิทาน
แสดงความคิดเห็น/รับฟงความคิดเห็นของเด็กอื่น ฯลฯ

• การแกปญหาในการเลน เชน เลนเกมการศึกษา    แกปญหา/ขอขัดแยงขณะเลน
อิสระกับเด็กอื่น ฯลฯ

• การปฏบิตัติามวฒันธรรมทองถิน่ท่ีอาศยัอยูและความเปนไทย เชน รดนํ้ าดํ าหัว  ทํ าบุญตักบาตรในวันสํ าคัญตางๆ ฯลฯ



๑๓  ตค  ๔๖

๑๙

๓.๑.๔  ประสบการณสํ าคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา   เปนการสนับสนุนใหเด็ก
ไดรับรู เรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว   ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ผานการคิด การใชภาษา  การสังเกต
การจ ําแนกและเปรียบเทียบ  จํ านวน  มิติสัมพันธ(พื้นที่/ระยะ) และเวลา ดังนี้

ประสบการณสํ าคัญ(ดานสติปญญา) ตวัอยางกิจกรรม
การคิด
• การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง  ฟง  สัมผัส ชิมรส

และดมกลิ่น
เชน ชิมรสผลไม  สัมผัสผิววัตถุเรียบ-ขรุขระ ฯลฯ

• การเลียนแบบการกระทํ าและเสียงตาง ๆ เชน  เคลื่อนไหวเลียนแบบทาทางสัตวชนิดตางๆ
บุคคลที่ชอบเลียนเสียงสัตว ฯลฯ

• การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตางๆ กับ
สิง่ของหรอืสถานที่จริง

เชน   ใชบล็อกกอสรางเปนสวนสัตวหลังจากไป
ทศันศกึษาที่สวนสัตว  ปนดินเปนตัวสัตวตางๆ ฯลฯ

• การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน
และผลงาน

เชน  เขียนภาพระบายสี  ปนดิน ฯลฯ

• การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ  ตาง ๆ เชน ประดิษฐเศษวัสดุ เคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคโดย
ใชวัสดุประกอบ ฯลฯ

การใชภาษา
• การแสดงความรูสึกดวยคํ าพูด เชน ใหเด็กพูดแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ความ

เขาใจในสิ่งตางๆ ฯลฯ
• การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง 

หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
เชน ใหเด็กเลน/ทํ างานรวมกันเปนกลุม ฯลฯ

• การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความ
สมัพันธของสิ่งตาง ๆ

เชนใหเด็กอธิบายสิ่งตางๆที่ตนสนใจหรือส่ิงที่คิด ฯลฯ

• การฟงเรื่องราวนิทาน คํ าคลองจอง คํ ากลอน เชน ฟงนิทาน/เร่ืองราวตางๆ/คํ าคลองจอง/ค ํากลอน ฯลฯ
• การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณท่ี

สื่อความหมายตอเดก็  เขียนภาพ   เขียนขีดเขี่ย
เขียนคลายตัวอักษร  เขียนเหมือนสัญลักษณ
เขียนชือ่ตนเอง

เชน เขียนภาพ เขียนชื่อตนเอง เขียนบัตรอวยพร
เขยีนภาพนิทาน/เร่ืองนิทาน  ฯลฯ



๑๓  ตค  ๔๖

๒๐

ประสบการณสํ าคัญ(ดานสติปญญา) ตวัอยางกิจกรรม
การใชภาษา(ตอ)
• การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณท่ี

สื่อความหมายตอเด็ก  อานภาพหรือสัญลักษณ
จากหนังสือนิทาน/เร่ืองราวที่สนใจ

เชน อานนิทาน อานปายและสัญลักษณที่เด็กสนใจ
อานนิทานใหเพื่อนฟง  ฯลฯ

การสังเกต การจํ าแนก และการเปรียบเทียบ
• การสํ ารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของ

สิง่ตาง ๆ
เชน สํ ารวจวัตถุส่ิงของตางๆและสนทนาเกี่ยวกับลักษณะ
ของวัตถุส่ิงของนั้นๆ   เก็บรวบรวมวัตถุส่ิงตางๆที่สนใจ
และสนทนารวมกัน ฯลฯ

• การจับคู  การจํ าแนก และการจัดกลุม เชน จับคูความเหมือนความตางของสิ่งตางๆ  จํ าแนกชนิด
ของผัก/ผลไม/เครื่องใชตางๆ ฯลฯ

• การเปรียบเทียบ เชน ใชวัตถุของจริงเปรียบเทียบยาว-ส้ัน ฯลฯ
• การเรียงลํ าดับสิง่ตางๆ เชน เรียงลํ าดับขนาดลูกบอล เรียงลํ าดบัขนาดดนิสอ ฯลฯ
• การคาดคะเนสิ่งตางๆ เชน คาดคะเนชื่อเร่ืองนิทาน ฯลฯ
• การตั้งสมมติฐาน เชน ตั้งสมมติฐานกอนทดลอง  จม-ลอย  ฯลฯ
• การทดลองสิ่งตางๆ เชน จม-ลอย แมเหล็กกับวัตถุตางๆ   หนกั-เบา  การปลกูพชื

ฯลฯ
• การสืบคนขอมูล เชนใหเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่     สัมภาษณบุคคล

ตางๆ   ฯลฯ
• การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่

หลากหลาย
เชน ใหเด็กสํ ารวจกอนไมรูปทรงตางๆและนํ ามากอสราง
เปนเกาอี้ โตะ โทรศัพทหรือส่ิงตางๆ ฯลฯ

จํ านวน
• การเปรียบเทียบจํ านวน มากกวา นอยกวา เทากัน เชนจดัสื่อ วัสดุของจริงใหเด็กเปรียบเทียบจํ านวน

ประกอบอาหาร ช่ัง ตวงสวนผสม ฯลฯ
• การนับสิ่งตาง ๆ เชน นบัจาน/ชาม นบัถวยนํ ้า รวบรวมสิง่ตางๆ และนบัจ ํานวน  ฯลฯ
• การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง เชน จับคูถวยกับจานรอง ชอนกบัสอม  แผนรองปนกบัดนิ

ฯลฯ
• การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํ านวนหรือปริมาณ เชน จัดสื่อ อุปกรณใหเดก็เลน นบัจ ํานวนเพิม่ขึน้หรือลดลง   ฯลฯ
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ประสบการณสํ าคัญ(ดานสติปญญา) ตวัอยางกิจกรรม
มิติสัมพันธ (พื้นท่ี/ระยะ)
• การตอเขาดวยกัน  การแยกออก   การบรรจุ และ

การเทออก
เชน เลนทราย-นํ้ า กอสรางบล็อก ฯลฯ

• การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมอง
ท่ีตาง ๆ กัน

เชน ใหเด็กเลนปนปายเครื่องเลนสนาม ลอดอุโมงค และ
สนทนากบัเด็กเกี่ยวกับพื้นที่/ระยะจากมุมมองตางๆ ฯลฯ

• การอธิบายในเรื่องตํ าแหนงของสิง่ตางๆที่
สัมพันธกัน

เชน สํ ารวจสิ่งตางๆที่คุนเคยและอธิบายตํ าแหนงที่อยูของ
ส่ิงนั้นๆ ฯลฯ

• การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนท่ีของคน
และสิ่งตางๆ

เชน เลนสํ ารวจสถานที่ที่คุนเคยและอธิบายถึงทิศทาง
ระยะทางของสถานที่นั้นๆ ฯลฯ

• การสือ่ความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด
ภาพถาย และรูปภาพ

เชน ใหเด็กเขียนภาพดวยสีเทียน สีนํ้ า ดูหนังสือภาพกับ
เด็ก ฯลฯ

เวลา
• การเริ่มตนและการหยุดการกระทํ าโดยสัญญาณ เชน เคลื่อนไหวเร็ว-ชาและหยุดตามจังหวะสัญญาณ

ทดลองขี่จักรยานสามลอและหยุดตามสัญญาณ  ฯลฯ
• การเปรียบเทียบเวลา  เชน  ตอนเชา ตอนเย็น         

เม่ือวานนี้  พรุงนี้ ฯลฯ
เชน เชื่อมโยงระยะเวลากับการกระทํ าและเหตุการณตางๆ
ทบทวนกิจวัตรประจํ าวันที่ทํ า ฯลฯ

• การเรียงลํ าดับเหตุการณตาง ๆ เชน ใหเด็กทํ ากิจกรรมประจํ าวันตามลํ าดับอยางสมํ่ าเสมอ
ทกุวัน  เลนเกมเรียงลํ าดับเหตุการณ ฯลฯ

• การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู เชน สังเกตอากาศแตละวัน  สนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ฯลฯ
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๓.๒ สาระที่ควรเรียนรู สาระในสวนนี้กํ าหนดเฉพาะหัวขอไมมีรายละเอียดทั้งนี้
เพือ่ประสงคจะใหผูสอนสามารถกํ าหนดรายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ
ความสนใจของเด็ก   อาจยืดหยุนเนื้อหาไดโดยคํ านึงถึงประสบการณ  และสิ่งแวดลอมในชีวิตจริง
ของเด็ก ผูสอนสามารถนํ าสาระที่ควรเรียนรูมาบูรณาการ จัดประสบการณตางๆใหงายตอการ
เรียนรู  ทัง้นี้มิไดประสงคใหเด็กทองจํ าเนื้อหา  แตตองการใหเด็กเกิดแนวคิดหลังจากนํ า
สาระการเรยีนรูนั้นๆมาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กํ าหนดไว นอกจากนี้
สาระที่ควรเรียนรูยังใชเปนแนวทางชวยผูสอนกํ าหนดรายละเอียดและความยากงายของเนื้อหาให
เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก สาระที่ควรเรียนรูประกอบดวยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เร่ืองราว
เกีย่วกบับุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก  ดังนี้

๓.๒.๑ เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เดก็ควรรูจักชื่อ  นามสกุล  รูปราง หนาตาของตน          
รูจกัอวยัวะตางๆ และวธีิระวงัรักษารางกายใหสะอาด  ปลอดภยั  มสุีขอนามยัทีด่ ี  เรียนรูที่จะเลนและ
ท ําสิง่ตางๆดวยตนเองคนเดียวหรือกับผูอ่ืน   ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  และ
แสดงมารยาทที่ดี   ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเองแลว  เดก็ควรจะเกิดแนวคิดดังนี้

 ฉนัมช่ืีอตัง้แตเกิด   ฉันมีเสียง  รูปรางหนาตาไมเหมือนใคร  ฉันภูมิใจที่เปน
ตวัฉันเอง  เปนคนไทยที่ดี  มีมารยาท  มีวินัย  รูจักแบงปน  ทํ าสิ่งตาง  ๆ   ดวยตนเอง  เชน  แตงตัว
แปรงฟน รับประทานอาหาร  ฯลฯ

 ฉนัมอีวัยวะตาง  ๆ  เชน ตา หู จมูก ปาก  ขา  มือ  ผม นิ้วมือ  นิ้วเทา ฯลฯ
และ ฉนัรูจักวิธีรักษารางกายใหสะอาด  ปลอดภัย  มีสุขภาพดี

 ฉนัตองรับประทานอาหารที่มีประโยชน  ออกกํ าลังกาย และพักผอน เพื่อ
ใหรางกายเจริญเติบโต

 ฉนัเรยีนรูขอตกลงตาง ๆ  รูจักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผูอ่ืนเมื่อทํ างาน   เลนคนเดียว  และเลนกับผูอ่ืน

 ฉนัอาจรูสึกดีใจ  เสียใจ  โกรธ  เหนื่อย  หรืออ่ืน ๆ   แตฉันเรียนรูที่จะ
แสดงความรูสึกในทางที่ดี และเมื่อฉันแสดงความคิดเห็น หรือทํ าสิ่งตาง ๆดวยความคิดของตนเอง
แสดงวาฉันมีความคิดสรางสรรค  ความคิดของฉันเปนสิ่งสํ าคัญ แตคนอื่นก็มีความคิดที่ดีเหมือน
ฉันเชนกัน
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๓.๒.๒    เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก   เดก็ควรไดมีโอกาสรูจัก
และรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว   สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลตางๆที่เด็กตองเกี่ยวของ
หรือมโีอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจํ าวัน ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวเด็กควรเกิด
แนวคิด ดังนี้

 ทกุคนในครอบครัวของฉันเปนบุคคลสํ าคัญ ตองการที่อยูอาศัย  อาหาร
เสือ้ผา  และยารักษาโรค  รวมทั้งตองการความรัก  ความเอื้ออาทร  ชวยดูแลซึ่งกันและกัน  ชวยกัน
ท ํางานและปฏิบัติตามขอตกลงภายในครอบครัว  ฉันตองเคารพ เชื่อฟงพอแมและผูใหญในครอบครัว
ปฏิบตัตินใหถูกตองตามกาลเทศะ  ครอบครัวของฉันมีวันสํ าคัญตาง ๆ  เชน  วันเกิดของบุคคลใน
ครอบครัว  วันทํ าบุญบาน ฯลฯ  ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน

 สถานศึกษาของฉันมีช่ือ  เปนสถานที่ที่เด็กๆมาทํ ากิจกรรมรวมกันและ
ท ําใหไดเรียนรูส่ิงตางๆมากมาย สถานศกึษาของฉันมีคนอยูรวมกันหลายคน ทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ   ชวยกันรักษาความสะอาดและทรัพยสมบัติของสถานศึกษา
สวนครรัูกฉนัและเอาใจใสดูแลเด็กทุกคน  เวลาทํ ากิจกรรมฉันและเพื่อนจะชวยกันคิด  ชวยกันทํ า
รับฟงความคิดเห็น  และรับรูความรูสึกซึ่งกันและกัน

 ทองถ่ินของฉันมีสถานที่ บุคคล แหลงวิทยากร แหลงเรียนรูตางๆที่
สํ าคญั  คนในทองถ่ินที่ฉันอาศัยอยูมีอาชีพที่หลากหลาย  เชน ครู แพทย  ทหาร  ตํ ารวจ   ชาวนา
ชาวสวน  พอคา  แมคา  ฯลฯ   ทองถ่ินของฉันมีวันสํ าคัญของตนเอง  ซ่ึงจะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่
แตกตางกันไป

 ฉนัเปนคนไทย มีวันสํ าคัญของชาติ   ศาสนา และ พระมหากษัตริย  มี
วฒันธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยาง  ฉันและเพื่อนนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อที่
เหมอืนกนัหรือแตกตางกันได  ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี ฉันภูมิใจที่ฉันเปนคนไทย

๓.๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เดก็ควรจะไดรูจักสิ่งมีชีวิตที่เปนตนไม  ดอกไม  สัตว
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน   ฤดูกาล  กลางวนั  กลางคนื  ฯลฯ
แนวคดิทีค่วรใหเกิดหลังจากเด็กเรียนรูธรรมชาติรอบตัว  มีดังนี้

 ธรรมชาติรอบตัวฉันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตตองการ
อากาศ แสงแดด นํ้ าและอาหารเพื่อเจริญเติบโต  ส่ิงมีชีวิตสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะอากาศ
ฤดกูาล และยังตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน   สํ าหรับสิ่งไมมีชีวิต  เชน  นํ้ า  หิน  ดิน  ทราย ฯลฯ
มรูีปราง  สี  ประโยชน  และโทษตางกัน

 ลักษณะอากาศรอบตัวแตละวันอาจเหมือนหรือแตกตางกันได  บางครั้ง
ฉนัทายลกัษณะอากาศไดจากสิ่งตางๆ รอบตัว  เชน  เมฆ  ทองฟา  ลม  ฯลฯในเวลากลางวันเปน
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ชวงเวลาทีด่วงอาทิตยขึ้นจนดวงอาทิตยตก  คนสวนใหญจะตื่นและทํ างาน สวนฉันไปโรงเรียน
หรือเลน เวลากลางคืนเปนชวงเวลาที่ดวงอาทิตยตกจนดวงอาทิตยขึ้น ฉันและคนสวนใหญจะนอน
พักผอนตอนกลางคืน

 ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน   เชน    ตนไม  สัตว  นํ้ า  ดิน  หิน
ทราย  อากาศ  ฯลฯ   เปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับชีวิตตองไดรับการอนุรักษ   ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึน้รอบๆตัวฉัน  เชน  บานอยูอาศัย  ถนนหนทาง  สวนสาธารณะ  สถานที่ตาง ๆ ฯลฯ  เปนสิ่งที่ใช
ประโยชนรวมกัน  ทกุคนรวมทั้งฉันชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอมและรักษาสาธารณสมบัติโดย
ไมทํ าลายและบํ ารุงรักษาใหดีขึ้นได

๓.๒.๔  สิ่งตาง  ๆ รอบตัวเด็ก  เดก็ควรจะไดรูจักสิ่งของเครื่องใช  ยานพาหนะ
และการสือ่สารตาง ๆ  ที่ใชอยูในชีวิตประจํ าวันของเด็ก  ทั้งนี้เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวเด็กควร
เกดิแนวคิด ดังนี้

 ส่ิงตางๆรอบตัวฉันสวนใหญมีสี ยกเวนกระจกใส พลาสติกใส
นํ ้าบรสุิทธิ์  อากาศบริสุทธิ์  ฉันเห็นสีตางๆดวยตา  แสงสวางชวยใหฉันมองเห็นสี  สีมีอยูทุกหน
ทกุแหงที่ฉันสามารถเห็น ตามดอกไม  เสื้อผา  อาหาร  รถยนต  และอื่น ๆ  สีที่ฉันเห็นมีช่ือเรียก
ตางๆกัน  เชน แดง  เหลือง นํ้ าเงิน  ฯลฯ   สีแตละสีทํ าใหเกิดความรูสึกตางกัน  สีบางสีสามารถใช
เปนสัญญาณ  หรือสัญลักษณส่ือสารกันได

 ส่ิงตาง ๆ  รอบตัวฉันมีช่ือ  ลักษณะตาง ๆ  กัน  สามารถแบงตามประเภท
ชนิด  ขนาด  สี  รูปราง  พื้นผิว  วัสดุ  รูปเรขาคณิต  ฯลฯ

 การนบัสิง่ตาง ๆ ทํ าใหฉันรูจํ านวนสิ่งของ  และจํ านวนนับนั้นเพิ่มหรือ
ลดได  ฉันเปรียบเทียบสิ่งของตางๆ ตามขนาด  จํ านวน  นํ้ าหนัก  และจัดเรียงลํ าดับสิ่งของตาง ๆ
ตามขนาด  ตํ าแหนง  ลักษณะที่ตั้งได

 คนเราใชตวัเลขในชวีติประจ ําวนั  เชน   เงนิ  โทรศพัท  บานเลขที ่ฯลฯ
ฉนัรวบรวมขอมลูงาย ๆ  น ํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยน ําเสนอดวยรูปภาพ  แผนภมู ิ   แผนผงั
แผนที ่ ฯลฯ

 ส่ิงที่ชวยฉันในการชั่ง ตวง วดั  มีหลายอยาง  เชน  เครื่องชั่ง  ไมบรรทัด
สายวดั  ถวยตวง  ชอนตวง  เชือก  วัสดุ  ส่ิงของอื่น ๆ  บางอยางฉันอาจใชการคาดคะเนหรือ
กะประมาณ

 เครือ่งมือเครื่องใชมีหลายชนิดและหลายประเภท  เชน  เครื่องใชในการ
ท ําสวน การกอสราง เครื่องใชภายในบาน  ฯลฯ  คนเราใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆชวยอํ านวยความ
สะดวกในการท ํางาน  แตขณะเดียวกันตองระมัดระวังในเวลาใชเพราะอาจเกิดอันตรายและเกิด
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๒๕

ความเสยีหายไดถาใชผิดวิธีหรือใชผิดประเภท  เมื่อใชแลวควรทํ าความสะอาด และเก็บเขาที่ให
เรียบรอย

 ฉันเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งไดดวยการเดินหรือใชยานพาหนะ  
พาหนะบางอยางที่ฉันเห็นเคลื่อนที่ไดโดยการใชเครื่องยนต ลม ไฟฟา หรือคนเปนผูทํ าใหเคลื่อนที่
คนเราเดินทางหรือขนสงไดทั้งทางบก  ทางนํ้ า  ทางอากาศ   พาหนะที่ใชเดินทาง  เชน  รถยนต
รถเมล  รถไฟ   เครื่องบิน  เรือ  ฯลฯ  ผูขับขี่จะตองไดรับใบอนุญาตขับขี่และทํ าตามกฏจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคน และฉันตองเดินบนทางเทา ขามถนนตรงทางมาลาย  สะพานลอย  หรือ
ตรงทีม่สัีญญาณไฟ  เพื่อความปลอดภัยและตองระมัดระวังเวลาขาม

 ฉนัติดตอส่ือสารกับบุคคลตางๆไดหลายวิธี  เชน โดยการไปมาหาสู
โทรศพัท  โทรเลข  จดหมาย  จดหมายอิเลคทรอนิคส   ฯลฯ  และฉันทราบขาวความเคลื่อนไหว
ตางๆ รอบตัวดวยการสนทนา  ฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน  และอานหนังสือ  หนังสือเปนสื่อในการ               
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกไปยังผูอาน ถาฉันชอบอานหนังสือ ฉันก็จะมีความรู           
ความคดิมากขึ้น   ฉันใชภาษาทั้งฟง  พูด  อาน  เขียน  เพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจํ าวัน
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๒๖

ตอนที่ ๒
การจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
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๒๗

บทที่ ๓
การจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

สถานศกึษาเปนหนวยงานที่จัดการศึกษา เปนแหลงของการแสวงหาความรู จึงตองมี
หลักสูตรเปนของตนเองคือหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกดาน  
หลักสตูรสถานศึกษาจึงประกอบดวยมวลประสบการณตางๆที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานํ าสภาพตางๆที่เปน
ปญหา จุดเดน   เอกลักษณของชุมชน   สังคม   ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
ทีพ่งึประสงค  เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว   ชุมชน   สังคม และประเทศชาติ   มากํ าหนด
เปนสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กบนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลาง และเพิ่มเติมสาระ
ตามความถนัด   ความสนใจของเด็กปฐมวัย  โดยความรวมมือของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน
มกีารก ําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
เพือ่น ําไปสูการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็ก
ข้ันตอนการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

๑.ศึกษาทํ าความเขาใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖
และเอกสารหลักสูตรอื่นๆ  รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปจจุบัน ปญหา
ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน

๒.รวมกันจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีขอเสนอแนะเปนแนวทางจัดทํ า
ตามหัวขอ  ดังนี้

๒.๑   วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย หรือ จดุหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
๒.๒  โครงสรางหลักสูตร

๒.๒.๑   สาระการเรียนรูรายป
๒.๒.๒  เวลาเรียน

๒.๓   การจัดประสบการณ
๒.๔   การสรางบรรยากาศการเรียนรู
๒.๕   ส่ือและแหลงการเรียนรู
๒.๖    การประเมินพัฒนาการ
๒.๗   การบริหารจัดการหลักสูตร
๒.๘   อ่ืนๆ

รายละเอียดที่เสนอแนะมีดังนี้
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๒๘

๒.๑ วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย หรือจุดหมาย(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค)
• วิสัยทัศน สถานศกึษาปฐมวัยจํ าเปนตองกํ าหนดวิสัยทัศนซ่ึงเปนการคิดไป

ขางหนา เปนอนาคตที่พึงประสงค เปนภาพที่พึงปรารถนาในอนาคตที่วางอยูบนพื้นฐานความจริง
มเีอกลักษณเปนของสถานศึกษาของตน ทํ าใหบุคลากรที่เกี่ยวของเกิดศรัทธา/ความคิดในการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั ทั้งนี้การกํ าหนดวิสัยทัศนกับนโยบายควรเปนการกํ าหนดรวมกันระหวาง
บคุลากรในสถานศึกษา พอแม ผูปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศนที่
ปรารถนาใหสถานศึกษาปฐมวัยพัฒนาเด็ก   วิสัยทัศนที่ดีตองมีความชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย
ของสถานศึกษาและมีระยะเวลาที่แนนอน

• ภารกิจ หรือ พันธกิจ  สถานศึกษาปฐมวัยจํ าเปนตองกํ าหนดงานหลักที่สํ าคัญ
หรือวธีิด ําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในระยะเวลาที่แนนอน

• เปาหมาย  เปนการกํ าหนดความคาดหวังดานคุณภาพที่เกิดกับผูเรียน และการ
ด ําเนนิงานดานอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖(หลักสูตรแกนกลาง) และวิสัยทัศนที่สถานศึกษา
ก ําหนด  การกํ าหนดเปาหมายสามารถกํ าหนดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

• จดุหมาย หรือ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  เปนการกํ าหนดความ
คาดหวงัทีจ่ะเกดิกับเด็กหลังจากจบหลักสูตรแลว  ในบางกรณีอาจกํ าหนดรวมอยูในเปาหมาย
แตถาเปาหมายกํ าหนดในภาพรวม อาจแยกออกมากํ าหนดเปนจุดหมายตางหากได ซ่ึงจะมองใน
ลักษณะที่เปนองคประกอบที่สํ าคัญของหลักสูตร กลาวคือ เปนจุดหมายของหลักสูตรโดยตรง

การกํ าหนดจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคจะกํ าหนดโดย       
น ําจดุหมายของหลักสูตรแกนกลาง มากํ าหนดเปนจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยตรง และ
สถานศกึษาอาจกํ าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นอีกดวย

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษาทุกมาตรฐาน จํ าเปน
ตองน ํามาวเิคราะหและกํ าหนดตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงคในแตละชั้นป  ใหเห็นภาพชัดเจน
ดงัตัวอยางตอไปนี้
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ตวัอยางการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค (กํ าหนดตัวบงชี้และ
               สภาพที่พึงประสงค)
มาตรฐานที่ ๑  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี

ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค
ตวัอยางตัวบงชี้

๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕   ขวบ
ตวับงชี้ท่ี ๑
มนีํ ้าหนัก  สวนสูง และ
เสนรอบศีรษะตามเกณฑ

  นํ ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑ
เสนรอบศีรษะตามเกณฑ

ยอมรับประทานอาหารที่
มีประโยชน

รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไดบางชนิด

 รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนไดหลายชนิด

 ลางมือได ลางมือหลังจากใช
หองนํ้ า หองสวม

 ลางมือหลังจากใช
หองนํ้ า หองสวม และ
กอนรับประทานอาหาร

 บอกความตองการ
เมื่อจะขับถาย ขบัถายเปนเวลา

 พักผอนเปนเวลา

ตวับงชี้ท่ี ๒
รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย

 ปฏิบัติตนใหปลอดภัย ระมดัระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน
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มาตรฐานที่ ๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน

ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค
ตวัอยางตัวบงชี้

๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕  ขวบ
ตวับงชี้ท่ี ๑
เคลื่อนไหวร างกายอย าง
คลองแคลวและทรงตัวไดดี

วิง่แลวหยุดได วิ่ งและหยุดได  โดย       
เสียการทรงตัวเล็กนอย

 วิ่งอยางรวดเร็วและหยุด
ได โดยไมเสียการทรงตัว

กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได กระโดดขาเดยีวอยูกับที่ได กระโดดขาเดียวไป
ขางหนาไดอยางตอเนื่อง

เดินขึ้นบันไดสลับเทาได เดินขึ้น ลงบันได
สลับเทาได

เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทา
ไดอยางคลองแคลว

เดนิตามแนวที่กํ าหนดได  เดินตอเทาไปขางหนา
ตามแนวได

เดินตอเทาถอยหลังตาม
แนวได

ตวับงชี้ท่ี ๒
ใชมือไดอยางคลองแคลว โยนลูกบอลได โยนลูกบอลไปขางหนาได โยนลูกบอลไปขางหนา

ไดอยางมีเปาหมาย
รับลูกบอลโดยใชมือ
ทัง้สองและลํ าตัวชวย

รับลูกบอลไดโดยไมใช
ลํ าตัวชวย

รับลูกบอลที่กระดอน
จากพื้นได

ลากเสนมีลักษณะเปน
วงกลม

เขียนรูปสี่ เห ล่ียม          
มีมุมชัดเจน

เขียนรูปเปนสามเหลี่ยม
มีมุมชัดเจน

ตดักระดาษขาดจากกันได ตดักระดาษตามแนวเสน
ได

 ตัดกระดาษตามแนวเสน
ไดโดยไมมีรอยหยัก

 รอยวสัดทุีม่รูีขนาดใหญได   รอยวสัดทุีม่รูีขนาดเลก็ได  รอยวสัดทุีม่รูีขนาดเลก็ได



๑๓  ตค  ๔๖

๓๑

มาตรฐานที่ ๓ มสีุขภาพจิตดี  และมีความสุข
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕  ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
แสดงออกทางอารมณอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ

 ราเริง แจมใส  อารมณดี

  เร่ิมแสดงออกทางอารมณ
ไดเหมาะสมกบับางสถานการณ

  แสดงออกทาง
อารมณไดเหมาะสม
กับบางสถานการณ

 แสดงออกทางอารมณได
เหมาะสมกับสถานการณ

ตวับงชี้ท่ี ๒
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน

เร่ิมมีความมั่นใจในตนเอง มี ค ว ามมั่ น ใ จ ใน     
ตนเอง

มีความมั่นใจในตนเองและ
กลาแสดงออก

พงึพอใจในตนเอง  ช่ืนชม
ความสามารถและผลงาน
ของตนเอง

พงึพอใจในตนเอง
ช่ืนชมความสามารถ
และผลงานของตนเอง
และผูอ่ืนไดบาง

พงึพอใจในตนเอง   ช่ืนชม
ความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผูอ่ืน



๑๓  ตค  ๔๖

๓๒

มาตรฐานที่ ๔ มคุีณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓   ขวบ ๔   ขวบ ๕  ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
มี วิ นั ย ใ น ต นเองและมีความ     
รับผิดชอบ

 เร่ิมรูจักเก็บของเลน
ของใช

เก็บของเลน ของใชเขาที่ได จัดเก็บของเลนของใชเขาที่
ไดเรียบรอย

ท ํางานที่ไดรับมอบหมาย  รับ ผิดชอบงานที่ ได  รับ    
มอบหมายจนสํ าเร็จ

มุงมั่นที่จะทํ างานให
สํ าเร็จดวยตนเอง

ตวับงชี้ท่ี ๒
ซ่ือสัตยสุจริตและยอมรับความ  
ผิดพลาดของตนเองและผูอ่ืน

เร่ิมรูวาของสิง่ใดเปนของ
ตนเองและสิง่ใดเปนของผูอ่ืน

ไมแยงหรือหยิบของผูอ่ืนมา
เปนของตนเอง

ไมหยิบของผูอ่ืนมาเปน
ของตนเอง

 เร่ิมรูจักการขอโทษ รูจักขอโทษและใหอภัย  รูจักขอโทษและใหอภัย
ตวับงชี้ท่ี ๓
มคีวามเมตตากรุณา
และชวยเหลือแบงปน

เร่ิมแสดงความรักเพื่อน
และสัตว

 แสดงความรกัเพือ่นและสตัวเล้ียง  แสดงความรักเพื่อน
เด็กทีเ่ล็กกวาและสตัวตางๆ

 เร่ิมแบงปนสิ่งของ  แบงปนและเริ่มชวยเหลือ
ผูอ่ืน

แบงปนและใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน

ตวับงชี้ท่ี ๔
รูจักประหยัด ไมทํ าลายสิ่งของเครื่องใช รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน รูจักใชส่ิงของ/เครื่องใช   

/ นํ้ า/ไฟอยางประหยัด



๑๓  ตค  ๔๖

๓๓

มาตรฐานที่ ๕ ชืน่ชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกํ าลังกาย
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓   ขวบ ๔    ขวบ ๕  ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
สนใจและมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

 สนใจและมีความสุขขณะทํ างานศิลปะ

 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง  ดนตรี  และ
           การเคลื่อนไหว

 สนใจ  ช่ืนชม  และ
มีความสุขกับเสียงเพลง
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ตวับงชี้ท่ี ๒
แสดงออกทางดานศิลปะ  ดนตรี
และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

 สรางสรรคผลงานศิลปะ
  แสดงทาทาง / เคลื่อนไหว  ประกอบเพลง  จังหวะ  และดนตรี

ตวับงชี้ท่ี ๓
รักการออกกํ าลังกาย  สนใจและมีความสุขในการชม / เลน / ออกกํ าลังกาย

มาตรฐานที่ ๖ ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓  ขวบ ๔    ขวบ ๕  ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
ปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันไดดวย 
ตนเอง

 เร่ิมแตงตัวดวยตนเอง แตงตัวไดดวยตนเอง เลือกเครื่องแตงกายของ
ตนเองและแต งตัวด วย  
ตนเอง

รับประทานอาหาร
ไดดวยตนเอง

รับประทานอาหารได 
ด  วยตนเองโดยไม หก
เลอะเทอะ

รับประทานอาหารด วย
ตนเองอยางถูกวิธี



๑๓   ตค  ๔๖

๓๔

มาตรฐานที่ ๗ รกัธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓   ขวบ ๔   ขวบ ๕  ขวบ

 สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว
                                        ทิ้งขยะถูกที่

 ไมทํ าลายสาธารณสมบัติ

ตวับงชี้ท่ี ๑
ดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

ชวยดแูลรักษาสิง่แวดลอมรอบตวั
  แสดงความเคารพได

            รูจักกลาวคํ าขอบคุณ  และ ขอโทษ
ตวับงชี้ท่ี ๒
มีสัมมาคารวะและมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตาม

กาละเทศะ

มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของ
สงัคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค
ตวัอยางตัวบงชี้

๓   ขวบ ๔    ขวบ ๕   ขวบ
ตวับงชี้ท่ี ๑
เลนและทํ างานรวมกับผูอ่ืนได   เร่ิมรูจักรอคอย  รูจักรอคอย รอคอยตามลํ าดับกอน-หลังได

เร่ิมเลนกับเด็กอื่น  เลนรวมกับเด็กอื่นได  เลนหรือท ํางานรวมกนัเปนกลุมได
  เร่ิมปฏิบัติตาม
ขอตกลงงาย ๆ

                    ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน

 เร่ิมรูจักการเปนผูนํ า
ผูตาม

  เปนผูนํ าผูตามที่ดี

ตวับงชี้ท่ี ๒
ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข



๑๓  ตค  ๔๖

๓๕

มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕   ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
สนทนาโตตอบ /
เลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ

สนทนาโตตอบ / เลาเรื่อง
ดวยประโยคสั้น ๆ

 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่อง
เปนประโยคอยางตอเนื่อง

 สนทนาโตตอบ / เลาเปน
เร่ืองราวได

ฟงและปฏิบัติตามค ําสัง่งาย ๆ ฟงแลวปฏิบัติตามคํ าสั่งที่
ตอเนื่องได

 ฟงแลวนํ ามาถายทอดได

ตวับงชี้ท่ี ๒
อ  า น เ ขี ย น ภ า พ แ ล ะ
สัญลักษณได

สนใจเรื่ องที่ ผู  อ่ืนอ  าน     
ใหฟง

เปดและทํ าทาอานหนังสือ เปดและทํ าทาอ านหนังสือ
พรอมทัง้เลาเรื่องไปดวย

 ขีดเขี่ยเสนอยางอิสระได  ขีดเขียนเปนเสนคลาย
ตวัหนังสือ

เขียนชื่อของตนเอง / คํ า /         
ขอความที่ลอกแบบหรือจํ ามา

มาตรฐานที่ ๑๐ มคีวามสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓   ขวบ ๔   ขวบ ๕   ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
มคีวามคิดรวบยอด
ในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ

จ ําแนกสิ่งของ ไดตามสี
รูปทรง

 จํ าแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง   ขนาด

  จํ าแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง  ขนาด  นํ้ าหนัก

ตวับงชี้ท่ี ๒
แก ป ญหาในการเล น
หรือทํ ากิจกรรมตางๆ

 ขอความช วยเหลือเมื่อมี
ปญหา

พยายามแกปญหาดวย
ตนเองหลงัจากไดรับค ําชีแ้นะ

 พยายามหาวธีิแกปญหาดวยตนเอง

เร่ิมตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ

รูจักตัดสินใจในเรื่องงายๆ
และเริม่เรยีนรูผลทีเ่กดิขึน้

ตดัสินใจในเรื่องงาย ๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น



๑๓  ตค  ๔๖

๓๖

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕   ขวบ

ตัวบงชี้ท่ี ๑
ทํ  างานศิลปะตามความคิดของ    
ตนเอง

 สรางผลงานตาม
ความคิดของตนเอง

 สรางผลงานตามความคิดของ
ตนเองโดยมรีายละเอยีดเพิม่ขึน้

 สรางผลงานตามความคิดของตนเอง
โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึน้และแปลกใหม

ตัวบงชี้ท่ี ๒
แสดงท าทางตามความคิดของ    
ตนเอง

แ ส ด ง ท  า ท า ง ต า ม
จินตนาการ

แสดงท าทางตามความคิด
จินตนาการอยางอิสระ

 แสดงทาทาง  เลนบทบาทสมมติ
ตามจินตนาการและความคิดสราง
สรรค

ตัวบงชี้ท่ี ๓
เลาเรื่องราวหรือนิทานตามความ
คิดของตนเอง

เลาเรือ่งตามจินตนาการ   เลานทิานหรอื
เรือ่งราวตามจินตนาการได

  เลานิทาน  เลาสิ่งที่ตนคิด  หรือ
เลาเรื่องราวตามจินตนาการได

มาตรฐานที่ ๑๒ มเีจตคติท่ีดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตวัอยางสภาพที่พึงประสงค

ตวัอยางตัวบงชี้
๓  ขวบ ๔   ขวบ ๕  ขวบ

ตวับงชี้ท่ี ๑
สนใจเรียนรูส่ิงตางๆ
รอบตัว

ร  วมกิ จกรรมด  วยความ  
สนใจระยะเวลาสั้น ๆ

รวมกิจกรรมดวยความสนใจ
ไดนานขึ้นอยางมีความสุข

รวมกิจกรรมดวยความสนใจ     
ตัง้แตตนจนจบอยางมีความสุข

มีความสนใจชอบใหอาน
หนังสือใหฟง

มคีวามสนใจในการอาน
เขียน

รักหนังสือและมีความสนใจใน
การอาน  เขียน

ตวับงชี้ท่ี ๒
แสวงหาคํ าตอบดวย
วธีิการที่หลากหลาย

ใชคํ าถามได  ถามคํ าถามเกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจ

 ถามคํ าถาม / แสดงความคิด
เหน็เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

 แสวงหาคํ าตอบ /ขอสงสัย
ตาง ๆ

 แสวงหาคํ าตอบ/ขอสงสัย 
ดวยวิธีการตาง ๆ

แสวงหาคํ าตอบ/ขอสงสัย  ดวย
วธีิการตาง ๆ ที่หลากหลาย

เ ร่ิมเชื่อมโยงความรู และ
ทกัษะตาง ๆ   ใชในชวีติประจ ําวนั

เชื่อมโยงความรู และทักษะ   
ตาง ๆ  ใชในชวีติประจ ําวนัได

เชื่อมโยงความรูและทกัษะตาง ๆ
ใชในชวีติประจ ําวนัไดดี



๑๓  ตค  ๔๖

๓๗

๒.๒  โครงสรางหลักสูตร
๒.๒.๑  สาระการเรียนรูรายป
การกํ าหนดสาระการเรียนรูรายป สถานศึกษาสามารถทํ าไดโดยยึดจุดหมายหรือ

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตรแกนกลาง)เปนหลัก 
ในการกํ าหนดสาระการเรียนรูรายป

สาระการเรียนรู ประกอบดวย สาระที่ควรเรียนรูและประสบการณสํ าคัญ  ผู จัดทํ า
ห ลั กสู ต รสถานศึกษาจะตองวางแผนลวงหนาวาเด็กแตละชวงวัยควรจะเ รี ยน รู  อะไรและดวย
ประสบการณสํ าคัญใดบางเพื่อใหบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษา
ก ําหนด  โดยอาศัยความรูความเขาใจในคุณลักษณะตามวัย/พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  หลักการจัด
การศกึษาปฐมวัย และประสบการณของผูสอน  มาชวยกํ าหนดสาระที่ควรเรียนรูรายปแยกตามชวง
อาย ุ ๓ ขวบ  ๔ ขวบ  ๕ ขวบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับอายุที่สถานศึกษาจัดอยู และกํ าหนด
ประสบการณสํ าคัญที่คาดวาเด็กควรจะไดเรียนรูสาระตางๆผานประสบการณสํ าคัญนั้นๆ      ทั้งนี้
ผูจัดทํ าหลักสูตรควรตรวจสอบสาระที่ควรเรียนรูอีกครั้งวาครอบคลุมหัวเร่ืองที่ระบุไวในหลักสูตร
แลวหรือไมและทํ าเชนเดียวกับประสบการณสํ าคัญ



๑๓  ตค  ๔๖

๓๘

ตัวอยางตารางการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายปสํ าหรับเด็ก ๔ ขวบ
ตัวอยาง

สภาพที่พึงประสงค
ตัวอยางสาระการเรียนรูพัฒนาการ มาตรฐาน ตัวอยาง

ตัวบงชี้
๔   ขวบ สาระที่ควรเรียนรู ประสบการณสํ าคัญ

ระบุ
พัฒนาการวา
เปนดานใด
อาทิ
พัฒนาการ
ดานรางกาย/
พัฒนาการ
ดานอารมณ
และจิตใจ/
พัฒนาการ
ดานสังคม/
พัฒนาการ
ดานสติปญญา

นํ ามาตรฐานที่ระบุใน
จุดหมายของ
หลักสูตรมาใส โดย
พิจารณาใหตรงกับ
พัฒนาการ เชน
ในชองแรกระบุ
พัฒนาการดาน
รางกาย  ในชอง
มาตรฐานควรนํ า
มาตรฐานที่ระบุไวใน
จุดหมายขอ ๑ หรือ ๒
มาใสใหตรงกัน

ระบุตัวบงช้ีที่จะเปน
ตัววัดเพื่อใหเกิด
มาตรฐาน(ไดจากการ
ที่บุคลากรใน
สถานศึกษารวมกัน
กํ าหนดจากมาตรฐาน
ของหลักสูตร)

ระบุสภาพที่
พึงประสงค หรือ
ความสามารถ หรือ
พฤติกรรมของเด็ก
แตละวัย   โดยให
สอดคลองกับ
ตัวบงช้ี ที่กํ าหนดไว
แลว

กํ าหนดสาระที่ควรเรียนรู
สํ าหรับเด็กโดยยึด
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคและ
ตัวบงช้ีที่สถานศึกษา
กํ าหนดเปนหลัก และเมื่อ
วิเคราะหครบทุก
มาตรฐานแลวควรจะได
ตรวจสอบใหครอบคลุม
สาระที่หลักสูตรกํ าหนด
ไว ทั้ง ๔ เรื่อง (อนึ่งสาระ
ที่ควรเรียนรู ไมจํ าเปน
ตองมีครบทุกมาตรฐาน
ถาไมสามารถกํ าหนด
สาระได  ใหเวนไวแตตอง
กํ าหนดประสบการณ
สํ าคัญ)

กํ าหนดประสบการณ
สํ าคัญที่คาดวาเด็กจะ
ไดใชประสบการณนั้น
ในการเรียนรูสาระ
ตางๆที่กลาวมาแลว
เทานั้น(ไมจํ าเปนตอง
ทุกประสบการณ
สํ าคัญ แตเมื่อเด็กได
เรียนรูตลอดปแลว เด็ก
ไดผานประสบการณ
สํ าคัญทุกขอ)โดยนํ ามา
จากหลักสูตรแกน
กลาง ซึ่งไดจัดกลุม
ประสบการณสํ าคัญไว
ภายใตพัฒนาการแตละ
ดาน ดังนั้นตองให
สอดคลองกับ
พัฒนาการที่กํ าหนดไว
ในชองแรกของตาราง
การวิเคราะห
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ตัวอยางสาระการเรียนรูรายปสํ าหรับเด็ก  ๔  ขวบ
สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูพัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบงชี้

๔ ขวบ สาระที่ควรเรียนรู ประสบการณสํ าคัญ
ดานรางกาย มาตรฐานที่ ๑

รางกายเจริญเติบโต
ตามวัยและ
มีสุขนิสัยที่ดี

ตัวบงชี้ท่ี ๑
รู  จั ก รั ก ษ า สุ ข ภ าพ
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย

๑.รับประทานอาหารที่
มีประโยชนไดบางชนิด
๒.ลางมือหลังจากใช   
หองนํ้ าหองสวม
๓ .ระมั ด ระ วั งคว าม  
ปลอดภัยของตน เอง
และผูอื่น

๑.อาหารที่มี
ประโยชน
๒.ความสะอาดของ
รางกาย
๓.ความปลอดภัย

๑.การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย

๒ .การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผูอื่นในกิจวัตร
ประจํ าวัน

ดานอารมณ
และ จิตใจ

มาตรฐานที่ ๔
มีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม

ตัวบงชี้ท่ี ๑
มีวินัยในตนเองและ   
มีความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมายจนสํ าเร็จ

ความรับผิดชอบ
ในหองเรียน

การเลนในหองเรียนและ
นอกหองเรียน

ดานสังคม มาตรฐานที่ ๖
ชวยเหลือตนเองได
เหมาะสมกับวัย

ตัวบงชี้ท่ี ๑
ปฏิบติักิจวัตรประจ ําวัน
ไดดวยตนเอง

๑.แตงตัวไดดวยตนเอง
๒ .รับประทานอาหาร
ได ด  วยตนเองไม หก
เลอะเทอะ

๑.การแตงกาย
๒.การรับประทาน
อาหาร

การปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวัน
ของตนเอง

ดาน
สติปญญา

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดและ
แกปญหาได
เหมาะสมกับวัย

ตัวบงชี้ท่ี ๑
มีความคิดรวบยอดใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ

จํ าแนกสิ่งของไดตามสี
รูปทรง ขนาด

๑. สี
๒.รูปทรงเรขาคณิต
๓.ขนาดใหญ- เล็ก

๑.การรูจักสิ่งตางๆดวยการ
มอง ฟง สัมผัส ชิมรสและ
ดมกลิ่น
๒.การจับคู การจํ าแนก และ
การจัดกลุม

เมือ่ไดโครงสรางหลักสูตรเปนรายปแลว กอนนํ าไปจัดประสบการณในหองเรียน
ควรนํ าสาระการเรียนรูรายปที่วิเคราะหไวพรอมกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือตัวบงชี้
ในแตละพฒันาการมาจัดเปนหนวยการจัดประสบการณตลอดป ในกรณีที่สถานศึกษาใชรูปแบบ
การจัดประสบการณแบบหนวย  (Unit)                เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณแตละสัปดาห
เมือ่ก ําหนดหนวยการจัดประสบการณตลอดปแลว เปนหนาที่ของผูสอนในแตละชั้นเรียนจัดทํ า
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แผนการจดัประสบการณของตน ซ่ึงจะนํ าไปสูรายละเอียดของการสอนในแตละชั้น (ดูรายละเอียด
วธีิการในบทที่ ๕ การเขียนแผนการจัดประสบการณ )

๒.๒.๒ กํ าหนดเวลาเรียน
           เวลาเรยีนส ําหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยูกับสถานศึกษาแตละแหง สวนใหญจะจัด

๒ ภาคเรยีน : ๑ ปการศึกษา   หรือ  ๒๐๐ วัน : ๑ ปการศึกษา ในแตละวันจะใชเวลา ๕-๖ ช่ัวโมง
โดยประมาณ

เมือ่สถานศึกษาปฐมวัยกํ าหนดโครงสรางหลักสูตรแตละชวงอายุ อันประกอบ
ดวยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงค  สาระการเรียนรูรายป
และเวลาเรยีนแลว  เพื่อใหเด็กบรรลุจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
หลักสตูรกํ าหนด  ผูสอนควรคํ านึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็กเปนสํ าคญั เพราะประสบการณที่
เดก็ไดรับบางอยางอาจตองใชเวลา  มาตรฐานบางขออาจไมปรากฏชัดเจนในชวงอายุ ๓ ขวบหรือ           
๔ ขวบ   แตอาจไปปรากฏชัดเจนในชวงอายุ ๕ ขวบ         นอกจากนี้สาระที่ควรเรียนรูทั้ง ๔  เร่ืองใน
แตละปควรยึดหลักการเรียนรูเร่ืองที่อยูใกลตัวเด็กกอน ควรประกอบดวยสาระที่ควรเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางและสาระที่ควรเรียนรูอันเกิดจากความสนใจของเด็กปฐมวัยซ่ึงผูสอนไมได   
วางแผนไวลวงหนา      ดังนั้นสถานศึกษาปฐมวัยจึงสามารถยืดหยุนสาระที่ควรเรียนรูนอกเหนือ
จากทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางได  และควรใหเด็กเรียนรูผานประสบการณสํ าคัญตามที่
หลักสตูรกํ าหนด โดยจัดในรูปกิจกรรมตางๆในแตละวัน

๒.๓ การจัดประสบการณ  การจดัประสบการณสํ าหรับเด็กปฐมวัย มีรูปแบบและ
วธีิการทีห่ลากหลาย ทั้งนี้ผูสอนตองพิจารณาถึงแนวการจัดประสบการณที่หลักสูตรแกนกลาง
ก ําหนด โดยคํ านึงถึงพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา รวมทั้งความ
สนใจ ความสามารถ และสภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยเปนหลักในการกํ าหนดหนวยการจัด
ประสบการณและแผนการจัดประสบการณ   ซ่ึงจะกลาวตอไปในบทที่ ๕

     หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยควรกํ าหนดการจัดประสบการณสํ าหรับเด็กปฐมวัยแตละ
ชวงอายใุหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ  ระดับพัฒนาการ และ
ลักษณะการเรียนรูของเด็ก ทั้งนี้เด็กปฐมวัยจะเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา มีโอกาส
ลงมอืกระทํ า  เคลื่อนไหว  สํ ารวจ  สังเกต ทดลอง เลน  สืบคน   คิดแกปญหาดวยตนเอง ผูสอน
ตองก ําหนดการจัดประสบการณใหเห็นเปนรูปธรรมในหลักสูตรสถานศึกษาของตน

๒. ๔  การสรางบรรยากาศการเรียนรู  เปนหนาที่ของผูจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยัจะก ําหนดสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ที่ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูให
เกดิกบัเดก็  ผูสอนสามารถเขียนแผนการจัดสภาพแวดลอมภายในหองและสภาพแวดลอมภาย
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นอกหองของสถานศึกษาปฐมวัย  พรอมทั้งเขียนคํ าอธิบายประกอบ ซ่ึงแผนผังสภาพแวดล อม
สามารถจัดทํ  าได หลายรูปแบบ  โดยคํ านึงถึงหลักการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัยที่
ใหมทีัง้มมุเลน/ศูนยเลนตางๆ  นอกจากนี้การสรางบรรยากาศการเรียนรูทางดานจิตภาพถือวามี
ความส ําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ     หลักสูตรสถานศึกษาควรเขียนใหเห็น
เปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางสํ าหรับผูสอนจะไดถือเปนหลักปฏิบัติในสถานศึกษาของตน

๒.๕   สื่อและแหลงการเรียนรู  การจดัการศึกษาปฐมวัยตองอาศัยส่ือและแหลงการเรียนรู
เพือ่ใหเดก็ปฐมวัยไดพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร  ผูสอนในระดับปฐมวัยควรจัดเตรียมสื่อและ
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ิน ชุมชน และแหลงอื่นๆ  เนนสื่อที่ เหมาะกับวัย
พฒันาการของเด็ก รวมทั้งบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู  อาจจัดทํ าและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูขึ้นเอง หรือนํ าสื่อตางๆที่มีอยูรอบตัวเด็กมาใชใหเปนประโยชน

๒.๖ การประเมินพัฒนาการ สถานศกึษาปฐมวัยมีหนาที่จัดทํ าแนวปฏิบัติในการ
ประเมนิพฒันาการเด็กปฐมวัยใหทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน โดยใหสอดคลองกับการประเมิน
พฒันาการที่ระบุไวในหลักสูตรแกนกลางซึ่งใหหลักการดังนี้

๒. ๖.๑   ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนํ าผลมาพัฒนาเด็ก
๒. ๖.๒  ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่ าเสมอตอเนื่องตลอดป
๒. ๖.๓  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจํ าวัน
๒. ๖.๔  ประเมนิอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
๒. ๖.๕ ประเมนิตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใชแหลง

                         ขอมูลหลายๆดาน  ไมควรใชการทดสอบ
วธีิการประเมินที่เหมาะสมที่สุดและควรใชกับเด็กปฐมวัย คือ การสังเกตและบันทึกขอมูล

เกบ็ไวในรูปแบบตางๆ เชน แบบบันทึกสั้น แบบสังเกต  แบบมาตรวัดประมาณคา ฯลฯ  ควรเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ อาจทํ าในรูปแบบของแฟมผลงานเด็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการกํ าหนดรวมกันของบุคลากรที่
เกีย่วของกับการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษา

๒.๗ การบริหารจัดการหลักสูตร  ก ําหนดวิธีการนํ าหลักสูตรไปใช ตลอดจนการ
สงเสรมิ สนับสนุน เพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานคึกษาบรรลุผล เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทีก่ํ าหนด
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๓. ตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย เมื่อสถานศึกษาดํ าเนินการจัดทํ า
หลักสตูรสถานศึกษาเสร็จแลว  ควรกํ าหนดใหมีการประเมินกอนนํ าหลักสูตรไปใช อาจใหผูเชี่ยวชาญ
หรือผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร องคประกอบตางๆของ
หลักสตูรที่จัดทํ า แลวประเมินระหวางดํ าเนินการใชหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวานํ าไปใชไดดีเพียงใด                
ควรปรบัปรุงแกไขเรื่องใด และประเมินหลังการใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบ ๕ ขวบ
เพือ่สรุปผลหลักสูตรที่จัดทํ าและจะไดปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น

แนวทางการตรวจสอบวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑)  วสัิยทัศนมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบันหรือไม
๒)  วสัิยทัศนที่กํ าหนดไดจากการสํ ารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของหรือไม
๓)  วิสัยทัศนแสดงสิ่งที่ตองการในอนาคตหรือไม
๔)  วิสัยทัศนมีกํ าหนดเวลาหรือไม
๕)  วสัิยทัศนสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่หลักสูตรแกนกลางกํ าหนดไวหรือไม

ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบภารกิจของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
 ๑)  ภารกจิมีขอกํ าหนดที่สะทอนความคิดดานการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม
      ๒)  ภารกิจสะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและชุมชนหรือไม

๓)  ภารกิจสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือไม
ฯลฯ

 แนวทางการตรวจสอบเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑)   เปาหมายสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจในการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒)  เปาหมายมีความชัดเจนและสอดคลองกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่งึประสงค

ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยมากนอยเพียงใด
ฯลฯ

แนวทางการตรวจสอบสาระการเรียนรูรายปของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑)   สาระการเรียนรูรายปที่กํ าหนดครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู ๔ เร่ือง
       และประสบการณสํ าคัญทุกขอ  สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม
๒)   สาระการเรียนรูรายปที่กํ าหนดเหมาะกับชวงอายุของเด็กปฐมวัยหรือไม
๓)   สาระการเรียนรูรายปที่กํ าหนดตอบสนองจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะ
       ที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมากนอยเพียงใด
             ฯลฯ
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แนวทางการตรวจสอบการจัดประสบการณและการสรางบรรยากาศการเรียนรูของ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

๑)   สถานศกึษาจัดประสบการณพัฒนาเด็กในแตละชวงอายุเหมาะสมกับวัยและ
วฒุภิาวะของเด็กมากนอยเพียงใด

๒)  สถานศึกษาตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็กมากนอยเพียงใด
๓)   สถานศึกษากํ าหนดรูปแบบการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  หลักการ  และแนวการจัดประสบการณของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยหรือไม

๔)  สถานศึกษากํ าหนดสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกและสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและพัฒนาเด็กชัดเจนมากนอยเพียงใด

๕)  สถานศึกษาจัดบรรยากาศการเรียนรูของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญา
การศกึษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม

                      ฯลฯ
แนวทางการตรวจสอบการประเมินพัฒนาการเด็กของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

๑)  สถานศึกษากํ าหนดวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กสอดคลองกับหลักการประเมิน
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหรือไม

๒)  สถานศึกษาเนนการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงมากนอยเพียงใด
๓)   สถานศึกษากํ าหนดวิธีการแสดงหลักฐานการเรียนรู พัฒนาการ และ

การสะทอนตนเองของเด็กชัดเจนหรือไม
                       ฯลฯ
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บทที่ ๔
การจัดประสบการณ

การจดัประสบการณสํ าหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ป จะไมจัดเปนรายวิชา แตจัดในรูปของ
กจิกรรมบรูณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวันอาจใชช่ือเรียก
กจิกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน แตทั้งนี้ประสบการณที่จัดจะตองครอบคลุม
ประสบการณสํ าคัญที่กํ าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และควรยืดหยุนใหมีสาระที่ควรเรียนรู
ทีเ่ดก็สนใจและสาระที่ควรเรียนรูที่ผูสอนกํ าหนด เมื่อเด็กไดรับประสบการณสํ าคัญและทํ า
กจิกรรมในแตละหัวเร่ืองแลวเด็กควรจะเกิดแนวคิดตามที่ไดเสนอแนะในหลักสูตร

สํ าหรับการนํ าแนวคิดจากนวัตกรรมตางๆมาใชในการจัดประสบการณ  ผูสอนตองทํ าความ
เขาใจนวตักรรมนั้นๆ  แตละนวัตกรรมจะมีจุดเดนของตนเอง  แตโดยภาพรวมแลวนวัตกรรม
สวนใหญจะยดึเด็กเปนสํ าคัญ  การลงมือปฏิบัติจริงดวยตัวเด็กจะเปนหัวใจสํ าคัญในแตละนวัตกรรม
ตอไปนี้คือตวัอยางของนวัตกรรมทีเ่ขามามีบทบาทในสถานศึกษาปฐมวัย

การสอนแบบโครงการ (  Project Approach  )  คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกใน
เร่ืองทีเ่ด็กสนใจหรือทั้งผูสอนและเด็กสนใจ โดยเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ สืบคนขอมูล        เพื่อหา
ค ําตอบจากคํ าถามของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ แนะนํ า โดยการอํ านวยความสะดวกและ
สนบัสนนุจากผูสอน  แบงเปน  ๓ ระยะคือระยะเริ่มตนโครงการ  ระยะพัฒนาโครงการ และระยะ
สรุปโครงการ ซ่ึงในแตละระยะจะประกอบดวยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน
การนํ าเสนอ  และการจัดแสดง

การสอนภาษาโดยรวม/ธรรมชาติ (Whole Language)  นวัตกรรมนี้มีปรัชญา
ความเชือ่วาการสอนภาษาใหกับเด็กนั้นตองเปนการสอนภาษาที่ส่ือความหมายกับเด็ก   ผูสอนตอง
เปนแบบอยางที่ดีทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน เด็กจึงจะสามารถเรียนรูภาษาไดดีและ
เดก็ควรอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยภาษาที่ส่ือความหมาย  มีการจัดสื่อเพื่อใหเด็กไดเรียนรู
ผานกระบวนการเลนไดอยางเปนธรรมชาติที่สุด ไมใชการทํ าแบบฝกปฏิบัติ

การสอนตามแนวคิดวอลดอรฟ (Waldorf)  แนวคดินีเ้ชื่อวา เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการ
เลียนแบบ  ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก จุดมุงหมายของวอลดอรฟ คือ ชวยใหมนุษยบรรลุ
ศกัยภาพสงูสดุที่ตนมี พัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่ดี มีสังคมที่สมบูรณ โดยเนนในเรื่องจิตวิญญาณ
ความรูสึก เนนการสรางเจตคติในตัวเด็ก เนนสื่อ วัสดุ  อุปกรณที่ทํ าจากธรรมชาติ
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การสอนตามแนวคิดนีโอ-ฮิวแนนิส (Neo-Humanist) แนวคิดนี้เชื่อวา เด็กเปรียบ
เสมอืนกิง่ไมไผออนๆที่ดัดได เพราะฉะนั้นจึงควรใหความสนใจกับการศึกษาระดับอนุบาลยิ่งกวา
การศกึษาระดบัใดๆ  การจะเปนมนุษยที่สมบูรณไดนั้นเกิดจากศักยภาพ ๔ ดาน คือ รางกาย จิตใจ
ความมนีํ ้าใจและวิชาการ กระบวนการเรียนรูจะอาศัยหลัก ๔ ขอ คือคล่ืนสมองตํ่ า การประสานกัน
ของเซลลสมอง ภาพพจนตอตนเองและการใหความรูสึก

ผูสอนระดบัปฐมวัยตองศึกษาและทํ าความเขาใจในหลักการจัดประสบการณ   แนวการจัด
ประสบการณ และรูปแบบการจัดกิจกรรมประจํ าวัน เพื่อนํ าหลักสูตรลงสูการปฏิบัติ ดังนี้

๑. หลักการจัดประสบการณ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดกํ าหนดหลักการจัดประสบการณไวดงันี้
๑.๑  จดัประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
๑.๒ เนนเด็กเปนสํ าคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ   ความแตกตางระหวางบุคคล

และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
๑.๓  จดัใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสํ าคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
๑.๔  จดัการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ

การจัดประสบการณ
            ๑.๕  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

๒. แนวทางการจัดประสบการณ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ ไดใหแนวทางการจัดประสบการณ คือ

๒.๑  จัดประสบการณ ใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ
และระดบัพฒันาการ   เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๒.๒  จัดประสบการณ ใหสอดคล องกบัลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้คือ  เด็กได
ลงมือกระทํ า เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํ ารวจ   เลน  สังเกต  สืบคน  ทดลอง
และคิดแกปญหาดวยตนเอง

๒.๓  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คอื บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู
๒.๔  จดัประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม  คิด   วางแผน   ตัดสินใจ  ลงมือกระทํ า  และนํ าเสนอ

ความคดิโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน   อํ านวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก
๒.๕  จัดประสบการณ ให  เด็กมีปฏิ สัมพันธ กับ เด็กอื่น กับผูใหญภายใตสภาพแวดลอม

ทีเ่อือ้ตอการเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํ ากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ
ตางๆกัน
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๒.๖  จดัประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ
อยูในวิถีชีวิตของเด็ก

๒.๗ จดัประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจํ าวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สมํ่ าเสมอ

๒.๘  จดัประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและประสบการณที่เกิด
ขึน้ในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว

๒.๙    ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณทั้งการวางแผน
การสนับสนุนสื่อการสอน  การเขารวมกิจกรรม   และการประเมินพัฒนาการ

๒.๑๐ จดัท ําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบคุคล  นํ าขอมูลที่ไดมาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยใน
ช้ันเรียน

๓. การจัดกิจกรรมประจํ าวัน
กจิกรรมสํ าหรับเด็กอายุ ๓-๕ ป สามารถนํ ามาจัดเปนกิจกรรมประจํ าวันไดหลาย

รูปแบบ เปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํ ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอยางไร
การจดักิจกรรมประจํ าวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจ ําวนั   ดงันี้

๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจํ าวัน
๓.๑.๑  ก ําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก

ในแตละวนัและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน
วยั  ๓ ขวบ   มีความสนใจชวงสั้นประมาณ    ๘      นาที
วยั  ๔ ขวบ   มีความสนใจอยูไดประมาณ       ๑๒   นาที
วยั  ๕ ขวบ   มีความสนใจอยูไดประมาณ        ๑๕   นาที  

๓.๑.๒  กิจกรรมที่ตองใชความคิด  ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่อง
นานเกินกวา ๒๐ นาที

๓.๑.๓  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม   การเลนกลางแจง  
ฯลฯ  ใชเวลาประมาณ   ๔๐-๖๐ นาที

๓.๑.๔ กจิกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง  กิจกรรมที่
ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก  กิจกรรมที่เปนรายบุคคล   กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่
เดก็เปนผูริเร่ิมและผูสอนเปนผูริเร่ิม และกิจกรรมที่ใชกํ าลังและไมใชกํ าลัง  จัดใหครบทุกประเภท



๑๓  ตค  ๔๖

๔๗

ทัง้นีก้จิกรรมที่ตองออกกํ าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกํ าลังมากนัก เพื่อเด็กจะได
ไมเหนื่อยเกินไป

๓.๒  ขอบขายของกิจกรรรมประจํ าวัน   การเลอืกกจิกรรมทีจ่ะน ํามาจดัในแตละวนั    
ตองใหครอบคลมุสิง่ตอไปนี้

๓.๒.๑ การพัฒนากลามเนื้อใหญ  เพือ่ใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนือ้ใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดย
ใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม  เคลือ่นไหวรางกายตามจังหวะดนตรี

๓.๒.๒  การพัฒนากลามเนื้อเล็ก  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ         
กลามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธระหวางมือและตา  จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลน  
เครื่องเลนสัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณ
ศลิปะ เชน สีเทียน กรรไกร  พูกัน  ดนิเหนียว ฯลฯ

๓.๒.๓  การพัฒนาอารมณ  จิตใจ  และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให
เดก็มคีวามรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบ   
ซ่ือสัตย ประหยัด  เมตตากรุณา  เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาส
เอื้ออํ านวย

๓.๒.๔  การพัฒนาสังคมนิสัย   เพือ่ใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี   แสดงออกอยาง
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํ ากจิวตัรประจํ าวัน มีนิสัย
รักการทํ างาน  รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน  จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ         
กจิวัตรประจํ าวันอยางสมํ่ าเสมอ เชน รับประทานอาหาร   พกัผอนนอนหลับ  ขับถาย  ทํ าความ
สะอาดรางกาย เลนและทํ างานรวมกับผูอ่ืน  ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม  เก็บของ
เขาที่เมื่อเลนหรือท ํางานเสรจ็  ฯลฯ

๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด  เพือ่ใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จํ าแนก            
เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู เรียงลํ าดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ   
ทดลอง   ศึกษานอกสถานที่    ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาทีเ่หมาะสมกับวัย
อยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจํ าวันและในการทํ ากิจกรรมทั้งที่เปนรายบุคคลและ
เปนกลุม
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๓.๒.๖  การพัฒนาภาษา  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร  ถายทอด
ความรูสึก ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ  จึงควรจัดกิจกรรมทาง
ภาษาใหมคีวามหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน และ
บคุลากรทีแ่วดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํ านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสํ าคัญ

๓.๒.๗   การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค  เพือ่ใหเด็กได
พัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ
รอบตัว โดยใชกจิกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ ให
ประดิษฐส่ิงตางๆอยางอิสระตามความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็ก     เลนบทบาทสมมติในมุมเลน
ตาง ๆ  เลนนํ้ า  เลนทราย   เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไมรูปทรงตางๆ  ฯลฯ

๓.๓  รปูแบบการจัดกิจกรรมประจํ าวัน
การจดัตารางกิจกรรมประจํ าวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ในการน ําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สํ าคัญผูสอนตองคํ านึงถึงการจัดกิจกรรม
ใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน  จงึขอเสนอแนะสัดสวนเวลาในการพัฒนาเด็กแตละวัน ดังนี้

การพัฒนา
อายุ ๓ ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

๔ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

๕ ป
ชั่วโมง :วัน
(ประมาณ)

๑. ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจํ าวัน
(รวมทัง้การชวยตนเองในการแตงกายการรับประทาน
 อาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผอน)

๓ ๒  ๑/๒ ๒  ๑/๔

๒.การเลนเสรี ๑ ๑ ๑
๓.การคิดและความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑ ๑ ๑
๔.กิจกรรมดานสังคม (การทํ างานรวมกับผูอื่น) ๑/๒ ๓/๔ ๑
๕.กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔
๖.กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผูสอน ๓/๔ ๑ ๑

เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ ๗
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หมายเหตุ
๑.  สัดสวนของเวลาในแตละวันที่เสนอไวสามารถปรับและยืดหยุนได ขึ้นอยูกับผูสอน

และ สภาพการณ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมประจํ าวันประกอบ
๒.  ตัวอย  างข อรายการการพัฒนาที่นํ าเสนอใหความสํ าคัญกับทักษะพื้นฐานในชีวิต

ประจ ําวนั      ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาขั้นแรกที่ชวยใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเอง
ในกจิวตัรประจ ําวัน ซ่ึงชวงเด็กอายุ ๓ ปตองใหเวลาในการทํ ากิจวัตรประจํ าวันมาก  และเมื่อเด็กอายุ
มากขึน้เวลาทีใ่หจะนอยลงเพราะเด็กเกิดทักษะการชวยเหลือตนเอง แตกิจกรรมดานสังคมเด็กที่อายุ
นอยยงัยดึตวัเองเปนศูนยกลาง   ดังนั้นการใหเวลาในชวงวัย ๓ ขวบจึงใหเวลานอยและจะเพิ่มขึ้น
เมือ่เดก็อายมุาก  ทั้งนี้เพราะเด็กตองการเวลาในการเลน ทํ ากิจกรรมรวมกับคนอื่นมากขึ้น เปนการ
ฝกใหเด็กอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

๓. การเลนเสรีเปนสิ่งที่สํ าคัญและจํ าเปนสํ าหรับเด็กปฐมวัย  ชวยฝกเด็กใหรูจักเลือก
ตดัสนิใจ  คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ในแตละวัน  เด็กทุกวัยควรมีโอกาสเลนเสรี ๑ ช่ัวโมง : วัน

๔.   กิจกรรมที่ต องมีการวางแผนโดยผู สอน  จะช วยให  เด็ก เกิดทกัษะหรอืความ
คดิรวบยอดในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งตามที่กํ าหนดไวในหลักสูตร เชน ผูสอนตองการใหเด็กเกิดความ
คดิรวบยอดเกีย่วกับผลไม ซ่ึงผูสอนตองวางแผนกิจกรรมลวงหนา  เวลาที่ใชในแตละวันที่กํ าหนดไว

๓/๔ ช่ัวโมง (๔๕ นาที) ในเด็กอายุ  ๓ ขวบ มิไดหมายใหผูสอนสอนตอเนือ่ง ๔๕ นาทใีน ๑ กจิกรรม เพื่อ
ใหเดก็เกดิความคิดรวบยอด  ผูสอนตองพิจารณาวาเด็กมีชวงความสนใจสั้นจะตองจัดแบงเวลาหลาย
ชวงใหเหมาะกับเด็กและเวลาที่เหลือ  เด็กอาจถูกสอนความคิดรวบยอดเรื่องผลไมในกิจกรรมอื่นๆ
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ตวัอยางตารางกิจกรรมประจํ าวัน
ตัวอยางแบบที่ ๑ ตัวอยางแบบที่ ๒

๘.๐๐-๘.๓๐ รับเด็ก ๘.๓๐-๙.๐๐ รับเด็ก
๘.๓๐-๘.๔๕ เคารพธงชาติ  สวดมนต                                 เคารพธงชาติ  สวดมนต
๘.๔๕-๙.๐๐ ตรวจสุขภาพ  ไปหองนํ้ า ๙.๐๐-๙.๓๐             กิจกรรมดนตรีและจังหวะ
๙.๐๐-๙.๒๐ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๙.๓๐-๑๐.๓๐  กิจกรรมเสรี
๙.๒๐-๑๐.๒๐ กิจกรรมสรางสรรคและการเลนตามมุม ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐        พัก(รับประทานอาหารวาง)
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐      พัก  (ของวางเชา) ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐        กิจกรรมกลางแจง
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕      กิจกรรมในวงกลม ๑๑.๒๐-๑๑.๓๐        พัก  (ลางมือ  ลางเทา)
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐      กิจกรรมกลางแจง ๑๑.๓๐-๑๑.๕๐         กิจกรรมเสริมประสบการณ
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐       พัก(รับประทานอาหารกลางวัน) ๑๑.๕๐-๑๓.๐๐         พัก(รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ นอนพักผอน ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐          นอนพักผอน
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐  เก็บที่นอน  ลางหนา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐          เก็บที่นอน   ลางหนา
๑๔.๒๐-๑๔.๓๐  พัก  (ของวางบาย) ๑๕.๑๐-๑๕.๓๐         พัก  (รับประทานอาหารวางบาย)
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐  เกมการศึกษา ๑๕.๓๐-๑๕.๕๐    เลานิทาน
๑๔.๕๐-๑๕.๐๐  เตรียมตัวกลับบาน ๑๕.๕๐-๑๖.๐๐     เตรียมตัวกลับบาน

ตอไปนี้เปนแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ  ซ่ึงผูสอนสามารถนํ าไปปรับใชไดหรือนํ า
นวตักรรมตางๆมาปรับใชในการจัดกิจกรรมประจํ าวันตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
และสถานศึกษา

หมายเหตุ กิจกรรมที่ จั ดให  เด็กในแต ละวันอาจใชช่ือเรียกกิจกรรมแตกตางกัน
ไปในแตละหนวยงาน

๑. กิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม
กิจกรรมเสรี/การเลนตามมุมเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมเลนหรือ

มมุประสบการณหรือศูนยการเรียน  ทีจ่ดัไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ   มมุวิทยาศาสตร
หรือมุมธรรมชาติศึกษา มุมบาน มมุรานคา เปนตน  มุมตางๆเหลานี้เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรี
ตามความสนใจและความตองการของเด็ก  ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม  อนึ่ง กิจกรรมเสรีนอกจาก
ใหเดก็เลนตามมุมแลว อาจใหเด็กเลือกทํ ากิจกรรมที่ผูสอนจัดเสริมขึ้น  เชน เกมการศึกษา           
เครื่องเลนสัมผัส   กิจกรรมสรางสรรคประเภทตาง ๆ
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การจัดกิจกรรมเสรี/การเลนตามมุม อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน
 จดักจิกรรมเสรี  โดยเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํ ากิจกรรมสรางสรรค

และเลนตามมุมเลนในชวงเวลาเดียวกันอยางอิสระ
 จดักิจกรรมเสรี โดยเนนใหเด็กเลือกทํ ากิจกรรมสรางสรรคอยางนอย

๑-๒  อยาง หรือตามขอตกลงในแตละวัน
 จดักิจกรรมเสรี โดยการจัดมุมศิลปะหรือศูนยศิลปะใหเปนสวนหนึ่ง

ของมุมเลน  หรือศูนยการเรียน ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
๑.  ขณะเดก็เลน ผูสอนตองคอยสังเกตความสนใจในการเลนของเด็ก  หากพบวามุมใด

เดก็สวนใหญ ไมสนใจที่จะเลนแลว  ควรสับเปลี่ยนจัดสื่อมมุเลนใหม เชนมุมบาน อาจดัดแปลงหรือ
เพิ่มเติม หรือเปลีย่นเปนมุมรานคา  มุมเสริมสวย    มุมหมอ ฯลฯ

๒. หากมมุใดมจี ํานวนเด็กในมุมมากเกินไป  ผูสอนควรใหเด็กมีโอกาสคิดแกปญหา
หรือผูสอนชักชวนใหแกปญหาในการเลือกเลนมุมใหม

๓.  การเลือกเลนมุม  การเลนมุมเดียวเปนระยะเวลานาน  อาจทํ าใหเด็กขาดประสบการณ
การเรียนรูดานอื่น  ผูสอนควรชักชวนใหเด็กเลือกมุมอื่น ๆ ดวย

๔.  ส่ือ เครือ่งเลนในแตละมุม  ควรมีการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเปนระยะ  เพื่อไมใหเด็ก
เกดิความเบือ่หนาย เชน เก็บหนังสือนิทานบางเลมที่เด็กหมดความสนใจ และนํ าหนังสือนิทานใหม
มาวางแทน ฯลฯ

๒. กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมทีช่วยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ   ความรูสึก  ความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน  การฉีก- ปะ  การตัดปะ การ
พมิพภาพ  การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพัฒนาการ เชน
การเลนพลาสติกสรางสรรค  การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ

การจัดกิจกรรมสรางสรรค ควรจัดใหเด็กทํ าทุกวัน โดยอาจจัดวันละ ๓-๕ กิจกรรม ใหเด็ก
เลือกทํ า อยางนอย ๑-๒ กิจกรรมตามความสนใจ

ขอเสนอแนะ
๑. การจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ  ควรพยายามหาวัสดุทองถ่ินมาใชกอนเปนอันดับแรก
๒. กอนใหเด็กทํ ากิจกรรม ตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบพรอมทั้งสาธิตให

ดจูนเขาใจ  เชน  การใชพูกันหรือกาว จะตองปาดพูกันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะที่ใส เพื่อไมให
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กาวหรือสีไหลเลอะเทอะ

๓. ใหเด็กทํ ากิจกรรมสรางสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันในกลุมยอย เพื่อฝก
ใหเดก็รูจักการวางแผน และการทํ างานรวมกันกับผูอ่ืน

๔. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขัน
และควรน ําผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ

๕. หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํ ากิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา  ควรกระตุนเรา และ
จงูใจใหเด็กเปลี่ยนทํ ากิจกรรมอื่นบาง  เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็ก
แตละดานแตกตางกัน และเมื่อเด็กทํ าตามที่แนะนํ าได  ควรใหแรงเสริมทุกครั้ง

๖. เกบ็ผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลสังเกต
พัฒนาการของเด็ก
๓. กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

การเคลือ่นไหวและจังหวะ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย
อยางอสิระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คํ าคลองจอง ซ่ึงจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบไดแก
เสยีงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะเหล็ก  รํ ามะนา  กลอง ฯลฯ มาประกอบการเคลื่อนไหว
เพือ่สงเสรมิใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกายกํ าลังอยูในระหวางพัฒนา
การใชสวนตางๆของรางกายยังไมผสมผสานหรือประสานสัมพันธกันอยางสมบูรณ                     
การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้

 ๑.     ชา  ไดแก  การคืบ  คลาน
    ๒.    เร็ว  ไดแก  การวิ่ง
๓. นุมนวล  ไดแก  การไหว  การบิน
๔. ขงึขัง  ไดแก  การกระทืบเทาดัง ๆ  ตีกลองดัง ๆ
๕. ราเริงมีความสุข  ไดแก  การตบมือ  หัวเราะ
๖. เศราโศกเสียใจ  ไดแก  สีหนา  ทาทาง

ฯลฯ
ทิศทางการเคลื่อนไหว

๑. เคลือ่นไหวไปขางหนาและขางหลัง
๒. เคลื่อนไหวไปขางซายและขางขวา
๓. เคลื่อนตัวขึ้นและลง
๔. เคลื่อนไหวรอบทิศ
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รูปแบบการเคลื่อนไหว
๑. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็ก มี ๒ ประเภท

๑.๑  การเคลื่อนไหวอยูกับที่ ไดแก ตบมือ  ผงกศีรษะ ขยิบตา  ชันเขา  เคาะเทา
เคลือ่นไหวมือและแขน  มือและนิ้วมือ  เทาและปลายเทา

๑.๒  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  ไดแก คลาน คืบ  เดิน  วิ่ง  กระโดด  ควบมา
กาวกระโดด

๒. การเลียนแบบ มี  ๔ ประเภท
๒.๑  เลียนแบบทาทางสัตว
๒.๒ เลียนแบบทาทางคน
๒.๓ เลียนแบบเครื่องยนตกลไกและเครื่องเลน
๒.๔ เลียนแบบปรากฏการณธรรมชาติ

๓. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง  ไดแก การเคลื่อนไหวหรือทํ าทาทางประกอบเพลง
เชน เพลงไก  เพลงขามถนน  ฯลฯ

๔. การทํ าทาทางกายบริหารประกอบเพลง ไดแก การทํ าทาทางกายบริหารตาม
จงัหวะและทํ านองเพลง หรือคํ าคลองจอง

๕. การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค  ไดแก    การเคลื่อนไหวที่ใหเด็กคิดสรางสรรคทาทาง
ขึน้เอง       อาจชี้นํ าดวยการปอนคํ าถามเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณประกอบ เชน  หวงหวาย  แถบผา
ริบบิ้น   ถุงทราย  ฯลฯ

๖. การเลนหรือการแสดงทาทางตามคํ าบรรยาย  เร่ืองราว  ไดแก  การเคลื่อนไหวหรือ
แสดงทาทางตามจินตนาการจากเรื่องราวหรือคํ าบรรยายที่ผูสอนเลา

๗.การปฏิบัติตามคํ าสั่งและขอตกลงไดแก  การเคลื่อนไหวหรือทํ าทาทางตามสัญญา
หรือคํ าสั่งตามที่ไดตกลงไวกอนเริ่มกิจกรรม

๘.การฝกทํ าทาทางเปนผูนํ า ผูตาม   ไดแก การเคลื่อนไหวหรือทํ าทาทางจากความ
คดิสรางสรรคของเด็กเอง แลวใหเพื่อนปฏิบัติตามกิจกรรม

ขอเสนอแนะ
๑. ควรเริ่มกิจกรรมจากการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระ และมีวิธีการที่ไมยุงยากมากนัก

เชน ใหเด็กไดกระจายอยูภายในหองหรือบริเวณที่ฝก และใหเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาตขิองเดก็
๒. ควรใหเด็กไดแสดงออกดวยตนเองอยางอิสระและเปนไปตามความนึกคิดของ

เดก็เอง  ผูสอนไมควรชี้แนะ
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๓. ควรเปดโอกาสใหเด็กคิดหาวิธีเคลื่อนไหวทั้งที่ตองเคลื่อนที่และไมตองเคลื่อนที่
เปนรายบุคคล เปนคู  เปนกลุม ตามลํ าดับและกลุมไมควรเกิน ๕ – ๖ คน

๔. ควรใชส่ิงของที่อยูใกลตัวเด็ก เศษวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษหนังสือพิมพ เศษผา
ทอนไม  เขามาชวยในการเคลื่อนไหวและใหจังหวะ

๕. ควรก ําหนดจังหวะสัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวตาง ๆ หรือเปลี่ยนทา
หรือหยุดใหเด็กทราบเมื่อทํ ากิจกรรมทุกครั้ง

๖.ควรสรางบรรยากาศอยางอิสระ ชวยใหเด็กรูสึกอบอุน  เพลิดเพลิน และรูสึกสบาย
และสนุกสนาน

๗.ควรจดัใหมีเกมการเลนบางนาน ๆ คร้ัง เพื่อชวยใหเด็กสนใจมากขึ้น
๘. กรณเีดก็ไมยอมเขารวมกิจกรรม ผูสอนไมควรใชวิธีบังคับ ควรใหเวลาและโนมนาว

ใหเดก็สนใจเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
๙. หลังจากเด็กไดออกกํ าลังเคลื่อนไหวรางกายแลวตองใหเด็กพักผอน โดยอาจให

นอนเลนบนพื้นหอง นั่งพัก หรือเลนสมมติเปนตุกตา อาจเปดเพลงจังหวะชาๆ เบาๆ ที่สราง
ความรูสึกใหเด็กอยากพักผอน

๑๐. การจดักิจกรรมควรจัดตามกํ าหนดตารางกิจวัตรประจํ าวัน และควรจัดใหเปนที่
นาสนใจ  เกิดความสนุกสนาน

๔.  กิจกรรมเสริมประสบการณ   / กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสริมประสบการณ/กจิกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนา

ทกัษะการเรียนรู   ฝกการท ํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ  กิจกรรมที่จัด
มุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง  พูด  สังเกต   คดิแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความ
คดิรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตาง  ๆ เชน  สนทนา  อภิปราย  สาธิต
ทดลอง เลานิทาน  เลนบทบาทสมมติ  รองเพลง ทองคํ าคลองจอง ศึกษานอกสถานที่                      
เชญิวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ

การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน
๑. การสนทนา  อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด  การฟง

รูจกัแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟ งความคิด เห็นของผู  อ่ืน ซ่ึงสื่อที่ใชอาจเปนของจริง                  
ของจํ าลอง   รูปภาพ สถานการณจํ าลอง ฯลฯ

๒. การเลานิทาน  เปนการเลาเรื่องตาง ๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงให
เกดิคณุธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น  ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปน
รูปภาพ หนังสือนิทาน   หุน   การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
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๓. การสาธิต  เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอน
ของกจิกรรมนั้นๆ ในบางครั้งผูสอนอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน  เพื่อนํ าไป
สูการปฏิบัติจริง  เชน  การเพาะเมล็ด  การเปาลูกโปง  การเลนเกมการศึกษา  ฯลฯ

๔. การทดลอง / ปฏิบัติการ  เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เพราะ
ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  ไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง  ฝกการสังเกต  การคิดแกปญหา และ
สงเสรมิใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร        
การทดลองวิทยาศาสตรงาย ๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  การปลูกพืช  ฯลฯ

๕. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทํ าใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีก
รูปแบบหนึ่ง ดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆรอบสถานศกึษาหรอืสถานทีน่อกสถานศกึษา
เพือ่เปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก

๖. การเลนบทบาทสมมติ  เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตาง ๆ ตาม
เนือ้เร่ืองในนิทานหรือเร่ืองราวตางๆ อาจใชส่ือประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนกุสนาน เชน หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆ             
เครื่องแตงกาย และอุปกรณของจริงชนิดตาง ๆ

๗. การรองเพลง  เลนเกม  ทองคํ าคลองจอง  เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อ
ความสนกุสนาน เพลิดเพลิน  และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นํ ามาเลนไมควรเนน
การแขงขัน

ขอเสนอแนะ
๑. ควรยดึหลักการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงและมีโอกาสคนพบ

ดวยตนเองใหมากที่สุด
๒. ผูสอนควรยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็กและใหโอกาสเด็กไดฝกคิด
๓. อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูแทนผูสอน  เชน  พอแม  ตํ ารวจ  หมอ  ฯลฯ  จะชวย

ใหเด็กสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น
๔. ในขณะที่เด็กทํ ากิจกรรม หรือหลังจากทํ ากิจกรรมเสร็จแลว  ผูสอนควรใชคํ าถาม

ปลายเปดที่ชวนใหเด็กคิด  ไมควรใชคํ าถามที่มีคํ าตอบ “ใช”  “ไมใช”  หรือมีคํ าตอบใหเด็ก
เลือกและผูสอนควรใจเย็นใหเวลาเด็กคิดคํ าตอบ

๕. ชวงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ใหคํ านึง
ถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ เชน กจิกรรมการศึกษานอกสถานที่
การประกอบอาหาร การปลูกพืช  อาจใชเวลานานกวาที่กํ าหนดไว
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๕. กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมกลางแจงเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหองเรียนเพื่อออกกํ าลัง               

เคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยดึความสนใจและความสามารถของเดก็แตละคน
เปนหลัก  กิจกรรมกลางแจงที่ผูสอนควรจัดใหเด็กไดเลน เชน

๕.๑  การเลนเครื่องเลนสนาม
เครือ่งเลนสนาม หมายถึง  เครื่องเลนที่เด็กอาจปนปาย  หมุน โยก ซ่ึงทํ าออกมาในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน
๕.๑.๑ เครื่องเลนสํ าหรับปนปาย หรือตาขายสํ าหรับปนเลน
๕.๑.๒ เครื่องเลนสํ าหรับโยกหรือไกว  เชน  มาไม  ชิงชา  มานั่งโยก ไมกระดก  ฯลฯ
๕.๑.๓ เครื่องเลนสํ าหรับหมุน  เชน มาหมุน  พวงมาลัยรถสํ าหรับหมุนเลน
๕.๑.๔ ราวโหนขนาดเล็กสํ าหรับเด็ก
๕.๑.๕ ตนไมสํ าหรับเดินทรงตัว  หรือไมกระดานแผนเดียว
๕.๑.๖ เครื่องเลนประเภทลอเล่ือน เชน รถสามลอ  รถลากจูง  ฯลฯ

๕.๒ การเลนทราย
ทรายเปนสิ่งที่เด็กๆ  ชอบเลน  ทั้งทรายแหง  ทรายเปยก  นํ ามากอเปนรูปตาง ๆ ได

และสามารถนํ าวัสดุอ่ืนมาประกอบการเลนตกแตงได เชน กิ่งไม ดอกไม เปลือกหอย                  
พมิพขนม  ที่ตักทราย ฯลฯ

ปกตบิอทรายจะอยูกลางแจง  โดยอาจจัดใหอยูใตรมเงาของตนไมหรือสรางหลังคา
ท ําขอบกั้น เพื่อมิใหทรายกระจดักระจาย  บางโอกาสอาจพรมนํ้ าใหช้ืนเพื่อเด็กจะไดกอเลน
นอกจากนี ้ควรมีวิธีการปดกั้นมิใหสัตวเล้ียงลงไปทํ าความสกปรกในบอทรายได

๕.๓ การเลนนํ้ า
เดก็ทั่วไปชอบเลนนํ้ ามาก การเลนนํ้ านอกจากสรางความพอใจและคลายความเครียดให

เดก็แลวยงัท ําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย  เชน เรียนรูทักษะการสังเกต  จํ าแนกเปรียบเทียบ
ปริมาตร ฯลฯ

อุปกรณที่ใสนํ้ าอาจเปนถังที่สรางขึ้นโดยเฉพาะหรืออางนํ้ าวางบนขาตั้งที่มั่นคง  
ความสงูพอที่เด็กจะยืนไดพอดี และควรมีผาพลาสติกกันเสื้อผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน

๕.๔ การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจํ าลอง
เปนบานจํ าลองสํ าหรับใหเด็กเลน  จํ าลองแบบจากบานจริงๆ อาจทํ าดวยเศษวัสดุ

ประเภทผาใบ  กระสอบปาน  ของจริงที่ไมใชแลว  เชน  หมอ เตา  ชาม  อาง  เตารีด  เครื่องครัว
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ตุกตาสมมตเิปนบุคคลในครอบครัว  เสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสํ าหรับผลัดเปลี่ยน มีการตกแตง
บริเวณใกลเคียงใหเหมือนบานจริง ๆ  บางครั้งอาจจัดเปนรานขายของ  สถานที่ทํ าการตาง ๆ เพื่อ
ใหเด็กเลนสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง

๕.๕  การเลนในมุมชางไม
เด็กตองการการออกก ําลังในการเคาะ  ตอก  กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้จะชวยใน

การพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
นอกจากนี้ยังฝกใหรักงานและสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย

๕.๖ การเลนกับอุปกรณกีฬา
เปนการนํ าอุปกรณกีฬามาใหเด็กเลนอยางอิสระหรือใชประกอบเกมการเลนที่ใหอิสระ

แกเดก็ใหมากที่สุด  ไมควรเนนการแขงขันเพื่อมุงหวังแพ-ชนะ  อุปกรณกีฬาที่นิยมนํ ามาใหเด็ก
เลน เชน ลูกบอล  หวงยาง  ถุงทราย ฯลฯ

๕.๗  การเลนเกมการละเลน
กจิกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน เชน เกมการละเลนของไทย                  

เกมการละเลนของทองถ่ิน เชน มอญซอนผา  รีรีขาวสาร  แมงู  โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้
ตองใชบริเวณที่กวาง   การเลนอาจเลนเปนกลุมเล็ก/กลุมใหญก็ได  กอนเลนผูสอนอธิบายกติกา
และสาธิตใหเด็กเขาใจ ไมควรน ําเกมการละเลนที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะ  
มาจดักจิกรรมใหกับเด็กวัยนี้  เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสรางความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง

ขอเสนอแนะ
๑. หมัน่ตรวจตราเครื่องเลนสนามและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย

และใชการไดดีอยูเสมอ
๒.   ใหโอกาสเด็กเลือกเลนกลางแจงอยางอิสระทุกวัน อยางนอยวันละ  ๓๐ นาที
๓. ขณะเดก็เลนกลางแจง  ผูสอนตองคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อระมัดระวังความ

ปลอดภยัในการเลน  หากพบวาเด็กแสดงอาการเหนื่อย ออนลา  ควรใหเด็กหยุดพัก
๔. ไมควรนํ ากิจกรรมพลศึกษาสํ าหรับเด็กระดับประถมศึกษามาใชสอนกับเด็กระดับ

ปฐมวัยเพราะยังไมเหมาะสมกับวัย
๕. หลังจากเลิกกิจกรรมกลางแจง  ควรใหเด็กไดพักผ  อนหรือนั่ งพัก ไมควรใหเด็ก

รับประทาน อาหารกลางวันหรือดืม่นมทนัท ี เพราะอาจทํ าใหเด็กอาเจียน เกิดอาการจุกแนนได
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๖.เกมการศึกษา
 เกมการศึกษาเปนเกมทีช่วยพัฒนาสติปญญา  มกีฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลน

คนเดยีวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด
เกีย่วกบัสี  รูปราง  จํ านวน  ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกบัพืน้ที ่  ระยะ  เกมการศึกษาที่
เหมาะสมสํ าหรับเด็กวัย  ๓-๕ ป เชน  เกมจบัคู  แยกประเภท  จัดหมวดหมู เรียงลํ าดับ  โดมิโน
ลอตโต  ภาพตัดตอ  ตอตามแบบ ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
๑. การสอนเกมการศึกษาในระยะแรก  ควรเริ่มสอนโดยใชของจริง  เชน การจับคู

กระปองแปง      ทีเ่หมอืนกัน  หรือการเรียงลํ าดับกระปองแปงตามลํ าดับสูง – ตํ่ า
๒. การเลนเกมในแตละวัน อาจจัดใหเลนทั้งเกมชุดใหมและเกมชุดเกา
๓. ผูสอนอาจใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเกมกับผูสอนทีละกลุม หรือสอนทั้งชั้นตามความ

เหมาะสม
๔. ผูสอนอาจใหเด็กที่เลนไดแลว มาชวยแนะนํ ากติกาการเลนในบางโอกาสได
๕. การเลนเกมการศึกษา นอกจากใชเวลาในชวงกิจกรรมเกมการศึกษาตามตารางกิจกรรม

ประจ ําวนัแลวอาจใหเด็กเลือกเลนอิสระในชวงเวลากิจกรรมเสรีได
๖. การเก็บเกมที่เลนแลว  อาจเก็บใสกลองเล็ก ๆ  หรือใสถุงพลาสติกหรือใชยางรัด

แยกแตละเกม  แลวจัดใสกลองใหญรวมไวเปนชุด
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บทที่ ๕
การเขียนแผนการจัดประสบการณ

การสอนในระดับปฐมวัยนั้นไมสอนเปนรายวิชา แตจัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ
ใหเดก็ไดเรียนรูผานการเลน  ดังนั้นการจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาครบทุกดานบรรลุ
จดุหมายตามหลักสูตรนั้น ผูสอนจํ าเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณ เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคของการเขียนแผนการจัดประสบการณ
๑. เพื่ อ ให  ผู  สอนวางแผนล วงหน าในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดอยางเหมาะสม

และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒.  เพือ่ใหผูสอนนํ าแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมประจํ าวันใหบรรลุผล

ตามจุดหมายที่กํ าหนดไว

การจัดทํ าแผนการจัดประสบการณ
การจดัท ําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผูสอนควรดํ าเนิน

ตามขั้นตอนตอไปนี้
๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  และเอกสารอื่นๆที่

เกี่ยวของ         ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางละเอียด   จนเกิดความเขาใจ
วาจะพฒันาเด็กอยางไร           เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายที่หลักสูตรกํ าหนดไว    นอกจากนี้ควร
ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น เชน คูมอืหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ขอมลูพัฒนาการเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  เปนตน

๒. วิ เคราะห หลักสูตรสถานศึกษา  ความสมัพันธของมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค(จุดหมาย)       ตัวบงชี้   สภาพที่พึงประสงคของเด็ก ๓ – ๕  ป  ผูสอนตอง
วเิคราะหความสัมพันธของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตัวบงชี้   สภาพที่พึงประสงคของ
เดก็  ๓ – ๕  ป เพื่อนํ าไปพิจารณาสาระการเรียนรู

๓. วิเคราะหสาระการเรียนรู  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เปน
สาระการเรียนรูซ่ึงกํ าหนดไว ๒  สวน คือ สวนที่เปนประสบการณสํ าคัญและสวนที่เปนสาระที่
ควรเรยีนรู โดยผูสอนจะตองวิเคราะหและเลือกนํ ามากํ าหนดหนวยการจัดประสบการณ
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๔. กํ าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ  เปนขั้นตอนที่ผูสอนตองกํ าหนดรูปแบบการจัด
ประสบการณสํ าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงมีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่ผูสอน
ตองการใชสอดแทรกลงในการจัดประสบการณ  สํ าหรับรูปแบบที่นิยมใชจัดประสบการณในระดับ
ปฐมวัยศึกษา คือ หนวยการจัดประสบการณ ผูสอนสามารถกํ าหนดหนวยการจัดประสบการณเปน
รายสัปดาห  บางสัปดาหอาจใช หน วยตามความสนใจของเด็ก โดยพิจารณาขอมูล
หลักสตูรสถานศึกษา  ตัวเด็ก  สภาพแวดลอม  สังคม-วัฒนธรรมประกอบ ทั้งนี้สามารถยืดหยุนตาม
ความเหมาะสม

สํ าหรับการจัดประสบการณแบบหนวย  ผูสอนตองกํ าหนดหัวเร่ืองโดยใชเปน
แกนกลางในการจัดประสบการณใหกับเด็ก  การกํ าหนดหัวเร่ืองสามารถทํ าได  ๓  วิธีคือ

วิธีท่ี   ๑   เด็กเปนผูกํ าหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปดโอกาสใหเด็กเปนผูกํ าหนดหัวเร่ืองไดตามความสนใจของเด็ก 

เชน ขณะที่เดินผานแปลงดอกไม   เด็กๆแสดงความสนใจผีเสื้อที่กํ าลังเกาะดอกไมอยูและ
ตองการที่จะเรียนรู  เ ร่ื อ ง ผี เ สื้ อ ดั งนั้ น ผู สอนจึ งนํ  าเรื่องผีเสื้อมาเปนหัวเร่ืองในการจัดทํ า
หนวยการจัดประสบการณ

วิธีท่ี   ๒   ผูสอนและเด็กรวมกันกํ าหนด
วธีินีเ้ปนวิธีที่กํ าหนดรวมกันระหวางผูสอนกั บ เ ด็ ก โดย ผู สอนกระตุนใหเด็ก

แสดงความคดิเห็น  แลวนํ าเรื่องที่สนใจมากํ าหนดเปนหนวยการจัดประสบการณ เชน  ผูสอน
อานนทิานเกี่ยวกับ“ชาง”ใหเด็กฟง  และมีการสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องชาง ในที่สุดผูสอน
กบัเดก็จงึตดัสินใจรวมกันกํ าหนดเรื่อง “ชาง”เปนหนวยการจัดประสบการณ

วิธีท่ี   ๓   ผูสอนเปนผูกํ าหนด
วิธีนี้ผูสอนจะเปนผูวางแผนกํ าหนดหนวยการจัดประสบการณและสาระการเรยีนรู

ในแตละหนวยไวลวงหนาโดยพิจารณาจากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดทํ าไว 
หนวยการจดัประสบการณนี้สามารถปรับและยืดหยุนไดตามความสนใจของเด็ก เชน ผูสอน
ก ําหนดหวัเร่ือง“ยุง”ไวลวงหนาแลว แตปรากฏวาเด็กอยากรูเร่ือง “ผีเสื้อ” ผูสอนสามารถ
ยดืหยุนเปลี่ยนเรื่องนั้นมาเปนผีเสื้อไดและนํ าเรื่อง “ยุง”ไปจัดประสบการณในโอกาสตอไป

การกํ าหนดหัวเร่ืองหนวยการจัดประสบการณ ควรมีลักษณะ  ดังนี้
 เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
 ตรงตามความตองการและความสนใจของเด็ก
 สอดคลองกับสภาพและการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของเด็ก
 ผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปไดอยางผสมกลมกลืน
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๕. เขียนแผนการจัดประสบการณ ผูสอนควรพิจารณาเขียนแผนการจดัประสบการณ
ทีผู่สอนน ําไปใชไดจริงและเกิดประโยชนตอเด็กปฐมวัยที่ผูสอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะตอง
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๕.๑ นํ าหนวยการจัดประสบการณมากํ าหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู
เมือ่ไดหนวยการจัดประสบการณแลว ผูสอนกํ าหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู

ใหเขากบัหัวเร่ืองหนวยการจัดประสบการณ สาระการเรียนรูประกอบดวยประสบการณสํ าคัญ
และสาระที่ควรเรียนรู ซ่ึงสาระที่ควรเรียนรูในหลักสูตรนั้นเปนสาระที่ไมไดกํ าหนด
รายละเอยีดของเนื้อหาให ทั้งนี้เพื่อประสงคใหสามารถยืดหยุนไดโดยงาย สะดวกตอการปรับ
ใหเหมาะสมกับความสนใจและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก

  ๕.๒ สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก
ผูสอนอาจสนทนากับ เด็ก เพื่ อจะได ทราบว  าเด็กมีประสบการณเดิมใน

หัวเร่ืองนั้นมากนอยเพยีงใด  เดก็อยากทราบอะไรเพิม่เตมิ และผูสอนควรตรวจสอบหลกัสตูร
เพือ่เพิม่เตมิสิง่ทีเ่ดก็ควรเรยีนรูในหนวยหรือหวัเร่ืองนัน้ๆ

ตวัอยาง หนวย “ชาง”

๑.ส่ิงที่เด็กรูแลว
-  ชางตัวโต สีเทา มีงวง
-  กินออย
-  เตะบอล

๒.ส่ิงที่เด็กตองการรู
-  ชางออกลูกครั้งละกี่ตัว
-  ชางชอบอยูที่ไหน

๓.ส่ิงที่เด็กควรรู
-  การอนรัุกษชางไทย (มฐ.๗ รักธรรมชา

- ความสามารถของชางไทย (มฐ๑๒ มีเ

กินผลไม ออย
เตะบอล
 ชาง
ความสามารถ
ติ ส่ิงแวดลอม
จตคติที่ดีตอก

ตัวโต สีเทา
มีงวง
 วัฒนธรรมและความเปนไทย)
ารเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู )
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ตัวอยางสิ่งที่เด็กเรียนรูหลังจากเด็กเรียนรูเรื่องชางแลว

๕.๓  เขียนแผนการจัดประสบการณ
เมือ่ไดขอบขายสาระที่เด็กตองการร

ตองเขยีนแผนการจัดประสบการณ  โดยคํ าน
สภาพทีพ่งึประสงคในเด็กแตละกลุมอายุที่ผูสอนร
กจิกรรม และการประเมิน

สํ าหรับรูปแบบการเขียนแผนการจัด
ไวลวงหนา และเขียนแผนการจัดประสบการณแบ
ซ่ึงผูสอนสามารถนํ าไปประยุกตใชใหเหมาะสมก

เตนรํ า ออย
)

ู



ชาง
ูและสาระที่ผูส
ึงถึงมาตรฐาน
ับผิดชอบ  ป

ประสบการณ
บหนวย(Uni
ับเด็กปฐมวัยแ
กินผล
ใหญ
ตัวโต
ความสามารถ
เตะบอล
ลากซุง
วาดภาพ
ตกลูก
กลวย
อนคิดวาเด
คุณลักษณะ
ระสบการณ

 ผูสอนสา
t) แตคูมือฉบ
ละสถานศึก
มันแกว
ที่สุด(สัตวบก
็กค
ท
ส

มา
ับ
ษ

สีเทา
มีงา
มีงวง
๔ ขา
 ครั้งละ ๑ ตัว
ท่ีอย
ในปา
ในเมือง
อนุรักษ

ไมนํามาเดินในเมือง
ไมตัดงา

ไมทํ าราย
วรรูเพิ่มแลว     ผูสอน
ี่พึงประสงค ตัวบงชี้
ํ าคัญที่คาดวาจะเกิด ส่ือ

รถเขยีนแผนการจดัประสบการณ
นี้จะใหไวเพียง  ๒ ตัวอยาง
าของตนเองได   ดังนี้
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ ๑

ช่ือหนวย
(ระบุชื่อหัวเร่ืองที่จะใชในการจัดประสบการณไดจากหลักสูตรของสถานศึกษาที่กํ าหนดไวแลว หรือยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตาม
ความสนใจของเด็ก )

ส่ิงที่เด็กรูแลว ส่ิงที่เด็กตองการรู ส่ิงที่เด็กควรรู
(ไดจากการสังเกต สนทนากับเด็ก และ
ผูสอนบันทึกขอมูลไว )

(ได จากคํ  าถามที่ เด็กถามผู สอน      
แสดงถึงความอยากรูในหัวเร่ืองนั้นๆ
ของเด็ก)

(ไดจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในสวนที่เปนสาระที่
ควรเรียนรู และประสบการณสํ าคัญ)

วัน  :  (วันที่ทํ าการสอน)                เวลา  :  (ตามตารางกิจกรรมประจํ าวัน)

ช่ือกิจกรรม  :  (ชื่อกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจํ าวัน)

จุดประสงค :  ๑.
                        ๒.

               ๓.
                        ๔.
                                              ฯลฯ
สาระการเรียนรู :๑.สาระที่ควรเรียนรู ( เปนสาระที่ถูกกํ าหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษาที่บุคลากรสถานศึกษารวมกันจัดทํ า)

      ๒.ประสบการณสํ าคัญ (เปนประสบการณสํ าคัญที่คาดวาจะเกิดและถูกกํ าหนดไวแลวในหลักสูตรของสถานศึกษา
ท่ีบุคลากรสถานศึกษารวมกันจัดทํ า)

วธีิดํ าเนินกิจกรรม :   
           ๑.

                    ๒.

                                             ฯลฯ
ส่ือ  :    (ระบุสื่อทีใชในการดํ าเนินกิจกรรม)
การประเมิน  : (ระบุวิธีการประเมินและสิ่งที่ประเมิน).
บันทึกหลังสอน :

(เปาหมายพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับเด็กเม่ือทํ ากิจกรรมในหนวยแลว  ควรอยูบน
พื้นฐานของพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน)

(ผูสอนเขียนกิจกรรมโดยระบุการดํ าเนินกิจกรรมเปนขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ
โดยคํ านึงถึงวัย พัฒนาการชวงความสนใจของเด็กและจุดประสงคท่ีตองการ)
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณ แบบที่ ๒ *

ชื่อหนวย  : (ชือ่หัวเร่ืองท่ีจะนํ าไปสอนเด็กไดจากหลักสูตรหรือความสนใจของเด็ก )

จุดประสงค : (เปาหมายพฤติกรรมท่ัวไปท่ีตองการใหเกิดเมื่อเด็กทํ ากิจกรรมครบตามระยะเวลาที่ผูสอน
วางแผนไว อาจเปน ๑ สัปดาห หรือ ๒ สัปดาห ท้ังนี้ควรอยูบนพื้นฐานพัฒนาการเด็กและ
จุดหมายที่กํ าหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/สถานศึกษาปฐมวัย)

สาระการเรียนรู

วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร
เรียนรู

ประสบการณ
สํ าคัญ

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน

   ๑ กิจกรรม

(ระบุช่ือกิจกรรม เชน
เคลื่อนไหวจังหวะ /
เลนกลางแจง ฯลฯ  และ
ระบุจุดประสงคของ
กิจกรรมเปนขอๆ)

(สาระที่จะให
เด็กเรียนรู)

(ประสบการณ-
สํ าคัญ ที่คาดวา
จะเกิด)

( ดํ าเนิน
กิจกรรมเปน
ขั้นตอนตั้งแต
ตนจนจบ  ตอง
สอดคลองกับ
จุดประสงค
สาระการเรียนรู
ชวงเวลาของ
กิจกรรมที่จัด
และหลักการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย)

( ช่ือสื่อ
อุปกรณที่ใช
ในการทํ า
กิจกรรม)

(ระบุประเมิน
อะไร ดวยวิธีใด
ตองสอดคลอง
กับจุดประสงค )
บันทึกหลังสอน :
หมายเหตุ * เปนการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบกึ่งตาราง โดยภายในตารางจะเขียนกิจกรรม
ทีจ่ดัในแตละวันอยางละเอียดจนครบทุกกิจกรรมในแตละสัปดาห
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๒. ตวัอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบที่ ๒ เฉพาะกิจกรรมกลุมยอย / กิจกรรมในวงกลม
 / กิจกรรมเสริมประสบการณ

ชื่อหนวย  : ชาง  *
**   จุดประสงค : ๑.กลาแสดงความคิดเห็น

          ๒.ฝกทักษะในการฟงและพูด
          ๓.ฝกการสังเกตและเปรียบเทียบ

                       ๔.ฝกการทํ างานรวมกับผูอ่ืน
สาระการเรียนรู

วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร
เรียนรู

ประสบการณ
สํ าคัญ

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน

   ๑ กิจกรรมกลุมยอย /
กิจกรรมในวงกลม
/กิจกรรมเสริม
ประสบการณ
๑.  อธิบายรูปราง
ลักษณะของชางได

๒. เปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ตางของชางกับ
สัตวอ่ืนได

๓.  ทํ างานรวมกับ
ผูอ่ืนได

รูปราง
ลักษณะของ
ชาง

๑.   การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ
(การใชภาษา)
 ๒. เปรียบเทียบ
ขนาด รูปราง สี
(การสังเกต
การจํ าแนก  และ
การเปรียบเทียบ )
๓.  การทํ างาน
รวมกับเด็กอื่น
(การเรียนรูทาง
สังคม)

๑.  สนทนารวมกับ
เดก็เกี่ยวกับรูปราง
ลักษณะชาง

๒.  เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความตางของชาง
กับสัตวอ่ืนตาม
ความคิดเห็น
๓.แบงกลุมใหเด็ก
วาดภาพ  และ
แตละกลุมนํ าเสนอ
ดวยภาพเขียน
ตอกลุมใหญ

-หุนจํ าลอง
ชาง

- ภาพชาง

- สีเทียน

- กระดาษ

สังเกต

๑. การพูดอธิบาย
รูปรางลักษณะของ
ชาง

๒. การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
ตางของชาง

หมายเหตุ  *   ผูสอนควรใหเด็กมีประสบการณจริงเกี่ยวกับเรื่อง ชาง เชน พาไปทัศนศึกษาสวนสัตว ดูวีดิทัศน
**  จุดประสงคที่ยกมานั้นเปนจุดประสงคทั่วไปของหนวยชางและนํ ามาเฉพาะสวนที่สัมพันธกับ
กิจกรรมกลุมยอย/ กิจกรรมในวงกลม / กิจกรรมเสริมประสบการณ
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บทที่  ๖
สือ่สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ส่ือ  เปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนการสอน
ส่ือเปนตวักลางนํ าความรูจากผูสอนสูเด็ก   ทํ าใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว
ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง  ทํ าใหส่ิงที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็ก
เขาใจงาย  เรียนรูไดงาย  รวดเร็ว  เพลิดเพลิน  เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง
สือ่ประกอบการจัดกิจกรรม

ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ควรมีส่ือทั้งที่เปนประเภท ๒ มิติ และ/หรือ ๓ มิติ   ที่เปนสื่อของจริง
ส่ือธรรมชาติ  ส่ือที่อยูใกลตัวเด็ก ส่ือสะทอนวัฒนธรรม  ส่ือที่ปลอดภัยตอตัวเด็ก ส่ือเพื่อพัฒนา
เดก็ในดานตางๆใหครบทุกดาน   ส่ือที่เอื้อใหเด็กเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา  โดยการจัด
การใชส่ือเร่ิมตนจาก สือ่ของจริง  ภาพถาย    ภาพโครงราง และ สัญลักษณ ทั้งนี้การใช
ส่ือตองเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจและความตองการ
ของเดก็ที่หลากหลาย  ตัวอยางสื่อประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้

กิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม
๑. มุมบทบาทสมมติ  อาจจัดเปนมุมเลน ดังนี้

๑.๑   มุมบาน
 ของเลนเครื่องใชในครัวขนาดเล็ก  หรือของจํ าลอง  เชน  เตา  กะทะ  ครก  กานํ้ า

                    เขียง  มีดพลาสติก  หมอ  จาน  ชอน  ถวยชาม  กะละมัง  ฯลฯ
 เครื่องเลนตุกตา   เสื้อผาตุกตา   เตียง  เปลเด็ก ตุกตา
 เครือ่งแตงบานจํ าลอง  เชน  ชุดรับแขก  โตะเครื่องแปง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว

                    หวี  ตลับแปง  ฯลฯ
 เครือ่งแตงกายบุคคลอาชีพตาง ๆ  ที่ใชแลว  เชน  ชุดเครื่องแบบทหาร  ตํ ารวจ
ชุดเสื้อผาผูใหญชายและหญิง  รองเทา  กระเปาถือที่ไมใชแลว ฯลฯ

 โทรศัพท เตารีดจํ าลอง    ที่รีดผาจํ าลอง
 ภาพถายและรายการอาหาร
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๑.๒ มุมหมอ
 เครือ่งเลนจํ าลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย  เชน   หูฟง

                    เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ
 อุปกรณสํ าหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย  เชน  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ

๑.๓ มุมรานคา
 กลองและขวดผลิตภัณฑตางๆที่ใชแลว
 อุปกรณประกอบการเลน  เชน  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจํ าลอง  ฯลฯ

๒.  มุมบล็อก
   ไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน  จํ านวนตั้งแต  ๕๐  ช้ินขึ้นไป
   ของเลนจํ าลอง  เชน  รถยนต  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว  ตนไม  ฯลฯ
   ภาพถายตางๆ
  ทีจ่ดัเก็บไมบล็อกหรือแทงไมอาจเปนชั้น  ลังไมหรือพลาสติก  แยกตามรูปทรง
ขนาด

 ๓. มุมหนังสือ
 หนงัสอืภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพที่มีคํ าและประโยคสั้น ๆพรอมภาพ
 ช้ันหรือที่วางหนังสือ
 อุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน  เชน  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ
 สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน
 อุปกรณสํ าหรับการเขียน
 อุปกรณเสริม  เชน  เครื่องเลนเทป  ตลับเทปนิทานพรอมหนังสือนิทาน  หูฟง ฯลฯ

๔. มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติศึกษา
 วสัดุตาง ๆ  จากธรรมชาติ  เชน  เมล็ดพืชตาง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร ฯลฯ
 เครือ่งมือเครื่องใชในการสํ ารวจ  สังเกต  ทดลอง  เชน  แวนขยาย  แมเหล็ก  เข็มทิศ

                    เครื่องชั่ง  ฯลฯ
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กิจกรรมสรางสรรค    ควรมีวัสดุ อุปกรณ  ดังนี้
๑. การวาดภาพและระบายสี

 สีเทียนแทงใหญ  สีไม   สีชอลก  สีนํ้ า
 พูกนัขนาดใหญ  (ประมาณเบอร  ๑๒)
 กระดาษ
 เสื้อคลุม  หรือผากันเปอน

๒. การเลนกับสี
 การเปาสี  มี  กระดาษ  หลอดกาแฟ  สีนํ้ า
 การหยดสี  มี  กระดาษ  หลอดกาแฟ  พูกัน  สีนํ้ า
 การพับสี  มี  กระดาษ  สีนํ้ า  พูกัน
 การเทสี  มี  กระดาษ  สีนํ้ า
 การละเลงสี  มี  กระดาษ  สีนํ้ า   แปงเปยก

๓. การพิมพภาพ
 แมพมิพตาง  ๆ  จากของจริง  เชน  นิ้วมือ  ใบไม  กานกลวย  ฯลฯ
 แมพิมพจากวัสดุอ่ืน ๆ  เชน  เชือก  เสนดาย  ตรายาง  ฯลฯ
 กระดาษ  ผาเช็ดมือ  สีโปสเตอร  (สีนํ้ า  สีฝุน  ฯลฯ)

๔.การปน  เชน  ดินนํ้ ามัน  ดินเหนียว  แปงโดว   แผนรองปน  แมพิมพรูปตาง ๆ
           ไมนวดแปง  ฯลฯ
๕.การพับ  ฉีก  ตัดปะ  เชน  กระดาษ  หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใชพับ ฉีก ตัด ปะ

กรรไกรขนาดเล็กปลายมน   กาวนํ้ าหรือแปงเปยก   ผาเช็ดมือ  ฯลฯ
๖. การประดิษฐเศษวัสดุ   เชน  เศษวัสดุตาง ๆ  มีกลองกระดาษ  แกนกระดาษ

เศษผา  เศษไหม  กาว  กรรไกร  สี  ผาเช็ดมือ  ฯลฯ
๗. การรอย   เชน  ลูกปด  หลอดกาแฟ   หลอดดาย  ฯลฯ
๘.การสาน   เชน  กระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว  ฯลฯ
๙. การเลนพลาสติกสรางสรรค   พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงตาง ๆ  ผูเลนสามารถ

น ํามาตอเปนรูปแบบตาง ๆ  ตามความตองการ
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  ๑๐.การสรางรูป   เชน  จากกระดานปกหมุด   จากแปนตะปูที่ใชหนังยางหรือ
เชือกผูกดึงใหเปนรูปรางตาง ๆ

เกมการศึกษา   ตวัอยางสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้
๑. เกมจับคู

 จับคูรูปรางที่เหมือนกัน
 จับคูภาพเงา
 จบัคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก
 จับคูส่ิงที่มีความสัมพันธกัน  ส่ิงที่ใชคูกัน
 จบัคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย
 จบัคูภาพกับโครงราง
 จบัคูภาพชิ้นสวนที่หายไป
 จบัคูภาพที่เปนประเภทเดียวกัน
 จับคูภาพที่ซอนกัน
 จบัคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม
 จับคูภาพที่สมมาตรกัน
 จบัคูแบบอุปมาอุปไมย
 จับคูแบบอนุกรม

๒. เกมภาพตัดตอ
 ภาพตดัตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตาง ๆ  เชน  ผลไม  ผัก ฯลฯ

๓. เกมจัดหมวดหมู
 ภาพส่ิงตาง ๆ  ที่นํ ามาจัดเปนพวก ๆ
 ภาพเกีย่วกับประเภทของใชในชีวิตประจํ าวัน
 ภาพจัดหมวดหมูตามรูปราง  สี  ขนาด  รูปทรงเรขาคณิต

๔. เกมวางภาพตอปลาย  (โดมิโน)
 โดมิโนภาพเหมือน
 โดมิโนภาพสัมพันธ

๕. เกมเรียงลํ าดับ
 เรียงลํ าดับภาพเหตุการณตอเนื่อง
 เรียงลํ าดับขนาด
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๖. เกมศึกษารายละเอียดของภาพ  (ลอตโต)
๗. เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ  (เมตริกเกม)
๘. เกมพ้ืนฐานการบวก

กิจกรรมเสริมประสบการณ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอยางสื่อมีดังนี้

๑. ส่ือของจริงที่อยูใกลตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถ่ิน  เชน  ตนไม  ใบไม
เปลือกหอย เสื้อผา  ฯลฯ

๒. ส่ือที่จํ าลองขึ้น  เชน  ลูกโลก   ตุกตาสัตว  ฯลฯ
๓. ส่ือประเภทภาพ  เชน  ภาพพลิก  ภาพโปสเตอร  หนังสือภาพ  ฯลฯ
๔. ส่ือเทคโนโลยี  เชน  วิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง   เครื่องขยายเสียง  โทรศัพท  ฯลฯ

กจิกรรมกลางแจง     ตัวอยางสื่อมีดังนี้

๑. เครื่องเลนสนาม  เชน  เครื่องเลนสํ าหรับปนปาย  เครื่องเลนประเภทลอเล่ือน ฯลฯ
๒. ทีเ่ลนทราย  มีทรายละเอียด  เครื่องเลนทราย  เครื่องตวง  ฯลฯ
๓. ทีเ่ลนนํ ้า  มีภาชนะใสนํ้ าหรืออางนํ้ าวางบนขาตั้งที่มั่นคง  ความสูงพอที่เด็กจะยืน

ไดพอดี  เสื้อคลุมหรือผากันเปอนพลาสติก อุปกรณเลนนํ้ า เชน  ถวยตวง ขวดตางๆ
สายยาง  กรวยกรอกนํ้ า   ตุกตายาง  ฯลฯ

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอยางสื่อมีดังนี้
๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เชน  ฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  รํ ามะนา  กลอง ฯลฯ
๒. อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว  เชน  หนังสือพิมพ  ริบบิ้น  แถบผา  หวง  หวาย

ถุงทราย  ฯลฯ
การเลือกสื่อ   มีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้

๑. เลือกใหตรงกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอน
๒. เลือกใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
๓. เลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินที่เด็กอยูหรือสถานภาพของสถานศึกษา
๔. มวีธีิการใชงาย  และนํ าไปใชไดหลายกิจกรรม
๕. มคีวามถูกตองตามเนื้อหาและทันสมัย
๖. มคีณุภาพดี  เชน  ภาพชัดเจน  ขนาดเหมาะสม  ไมใชสีสะทอนแสง
๗. เลือกสื่อที่เด็กเขาใจงายในเวลาสั้น ๆ  ไมซับซอน
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได
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๙. เลือกสือ่เพื่อใชฝก  และสงเสริมการคิดเปน  ทํ าเปน  และกลาแสดงความคิดเห็นดวยความมั่นใจ
การจัดหาสื่อ   สามารถจัดหาไดหลายวิธี  คือ

๑. จดัหาโดยการขอยืมจากแหลงตางๆ  เชน  ศูนยส่ือของสถานศึกษาของรัฐบาล  หรือ
สถานศึกษาเอกชน  ฯลฯ

๒.จดัซือ้ส่ือและเครื่องเลนโดยวางแผนการจัดซื้อตามลํ าดับความจํ าเปน เพื่อใหสอดคลอง
กบังบประมาณที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรใหและสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ

๓.ผลิตสื่อและเครื่องเลนขึ้นใชเองโดยใชวัสดุที่ปลอดภัยและหางายเปนเศษวัสดุเหลือใช 
ทีม่อียูในทองถ่ินนั้นๆ   เชน  กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผนปายโฆษณา รูปภาพจาก
หนังสือนิตยสารตาง ๆ  เปนตน

ข้ันตอนการดํ าเนินการผลิตสื่อสํ าหรับเด็ก  มีดังนี้
๑. สํ ารวจความตองการของการใชส่ือใหตรงกับจุดประสงค  สาระการเรียนรูและกิจกรรมที่จัด
๒. วางแผนการผลิต โดยกํ าหนดจุดมุงหมายและรูปแบบของสื่อใหเหมาะสมกับวัยและความ

สามารถของเด็ก   ส่ือนั้นจะตองมีความคงทนแข็งแรง  ประณีตและสะดวกตอการใช
๓. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่เตรียมไว
๔. น ําสือ่ไปทดลองใชหลาย ๆ  คร้ังเพื่อหาขอดี  ขอเสีย  จะไดปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
๕. นํ าสื่อที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริง

การใชสื่อ  ดํ าเนินการดังนี้
๑.การเตรียมพรอมกอนใชสื่อ  มีขั้นตอน  คือ

๑.๑ เตรียมตัวผูสอน
 ผูสอนจะตองศึกษาจุดมุงหมายและวางแผนวาจะจัดกิจกรรมอะไรบาง
 เตรยีมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใชส่ือ
 จดัเตรียมสื่อและวัสดุอ่ืน ๆ  ที่จะตองใชรวมกัน
 ทดลองใชส่ือกอนนํ าไปใชจริง

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก
 ศกึษาความรูพื้นฐานเดิมของเด็กใหสัมพันธกับเรื่องที่จะสอน
 เราความสนใจเด็กโดยใชส่ือประกอบการเรียนการสอน
 ใหเด็กมีความรับผิดชอบ  รูจักใชส่ืออยางสรางสรรค  ไมใชทํ าลาย เลนแลวเก็บ

                                    ใหถูกที่
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๑.๓ เตรียมสื่อใหพรอมกอนนํ าไปใช
 จดัลํ าดบัการใชส่ือวาจะใชอะไรกอนหรือหลัง  เพื่อความสะดวกในการสอน
 ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชไดทันที
 เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับสื่อ

๒.การนํ าเสนอสื่อ เพือ่ใหบรรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ
/ กจิกรรมวงกลม / กิจกรรมกลุมยอย ควรปฏิบัติ  ดังนี้

๒.๑   สรางความพรอมและเราความสนใจใหเด็กกอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
๒.๒  ใชส่ือตามลํ าดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กํ าหนดไว
๒.๓  ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพรอมๆกัน  เพราะจะท ําใหเดก็ไมสนใจกจิกรรมทีส่อน
๒.๔   ผูสอนควรยืนอยู ด  านข  างหรือดานหลังของสื่อที่ใชกับเด็ก ผูสอนไมควรยืน

หนัหลังใหเด็ก  จะตองพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก  พรอมทั้งสํ ารวจขอบกพรองของสื่อ
ทีใ่ช  เพื่อนํ าไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น

๒.๕  เปดโอกาสใหเด็กไดรวมใชส่ือ

ขอควรระวังในการใชสื่อการเรียนการสอน  การใชส่ือในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องตอไปนี้
๑.วัสดุท่ีใช ตองไมมีพิษ ไมหัก และแตกงาย มีพื้นผิวเรียบ  ไมเปนเสี้ยน
๒.ขนาด   ไมควรมขีนาดใหญเกินไป เพราะยากตอการหยิบยก  อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก

เปนอนัตรายตอเด็กหรือใชไมสะดวก  เชน  กรรไกรขนาดใหญ  โตะ เกาอี้ที่ใหญและสูงเกินไป และไมควร
มขีนาดเล็กเกินไป  เด็กอาจจะนํ าไปอมหรือกลืนทํ าใหตดิคอหรอืไหลลงทองได เชน ลูกปดเล็ก  ลูกแกวเล็ก
ฯลฯ

๓.  รูปทรง ไมเปนรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เปนสัน
๔.  นํ้ าหนัก  ไมควรมนีํ ้าหนกัมาก เพราะเดก็ยกหรอืหยบิไมไหว  อาจจะตกลงมา

เปนอนัตรายตอตวัเดก็
๕.  สื่อ หลีกเลีย่งสื่อที่เปนอันตรายตอตัวเด็ก  เชน  สารเคมี  วัตถุไวไฟ  ฯลฯ
๖.  สี  หลีกเลี่ยงสีที่เปนอันตรายตอสายตา  เชน  สีสะทอนแสง  ฯลฯ
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การประเมินการใชสื่อ
ควรพจิารณาจากองคประกอบ  ๓  ประการ  คือ  ผูสอน  เด็ก  และสื่อ เพื่อจะไดทราบ

วาสือ่นัน้ชวยใหเด็กเรียนรูไดมากนอยเพียงใด   จะไดนํ ามาปรับปรุงการผลิตและการใชส่ือใหดี
ยิง่ขึ้น โดยใชวิธีสังเกต  ดังนี้

๑. ส่ือนัน้ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเพียงใด
๒. เดก็ชอบสื่อนั้นเพียงใด
๓. ส่ือนัน้ชวยใหการสอนตรงกับจุดประสงคหรือไม ถูกตองตามสาระการเรียนรูและทันสมัย

หรือไม
๔. ส่ือนัน้ชวยใหเด็กสนใจมากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด

การเก็บ รักษา และซอมแซมสื่อ
การจดัเก็บสื่อเปนการสงเสริมใหเด็กฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุม

สงเสริมความรับผิดชอบ ความมีนํ้ าใจ ชวยเหลือ ผูสอนไมควรใชการเก็บสื่อเปนการลงโทษเด็ก
โดยดํ าเนินการดังนี้

๑. เกบ็สือ่ใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูตามลักษณะ ประเภทของสื่อ  ส่ือที่เหมือนกัน
จดัเกบ็หรือจัดวางไวดวยกัน

๒. วางสือ่ในระดับสายตาของเด็ก เพื่อใหเด็กหยิบใช จัดเก็บไดดวยตนเอง
๓.  ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปรงใส  เพื่อใหเด็กมองเห็นสิ่งที่อยูภายในไดงายและควรมี

มอืจบัเพื่อใหสะดวกในการขนยาย
๔. ฝกใหเด็กรูความหมายของรูปภาพหรือสีที่เปนสัญลักษณแทนหมวดหมู ประเภทสื่อ

เพือ่เดก็จะไดเก็บเขาที่ไดถูกตอง  การใชสัญลักษณควรมีความหมายตอการเรียนรูของเด็ก
สัญลักษณควรใชส่ือของจริง  ภาพถายหรือสํ าเนา ภาพวาด ภาพโครงรางหรือภาพประจุด หรือบัตร
ค ําติดคูกับสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง

๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากที่ใชแลวทุกครั้งวามีสภาพสมบูรณ  จํ านวนครบถวนหรือไม
๖. ซอมแซมสื่อชํ ารุด  และทํ าเติมสวนที่ขาดหายไปใหครบชุด
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การพัฒนาสื่อ
การพฒันาสือ่เพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น  กอนอื่นควรไดสํ ารวจ

ขอมลู  สภาพปญหาตางๆของสื่อทุกประเภทที่ใชอยูวามีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข  เพื่อจะ
ไดปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความตองการ

แนวทางการพัฒนาสื่อ  ควรมีลักษณะเฉพาะ   ดังนี้
๑. ปรับปรุงสื่อใหทันสมัยเขากับเหตุการณ ใชไดสะดวก  ไมซับซอนเกินไป เหมาะสม

กบัวัยของเด็ก
๒. รักษาความสะอาดของสื่อ  ถาเปนวัสดุที่ลางนํ้ าได  เมื่อใชแลวควรไดลางเช็ด  หรือ

ปดฝุนใหสะอาด  เก็บไวเปนหมวดหมู  วางเปนระเบียบหยิบใชงาย
๓.  ถาเปนสื่อที่ผูสอนผลิตขึ้นมาใชเองและผานการทดลองใชมาแลว  ควรเขียนคูมือ

ประกอบการใชส่ือนั้น  โดยบอกชื่อส่ือ  ประโยชนและวิธีใชส่ือ  รวมทั้งจํ านวนชิ้นสวนของ
ส่ือในชุดนั้นและเก็บคูมือไวในซองหรือถุง  พรอมสื่อที่ผลิต

๔. พัฒนาสื่อที่สรางสรรค ใชไดเอนกประสงค  คือ เปนไดทั้งสื่อเสริมพัฒนาการและ
เปนของเลนสนุกสนานเพลิดเพลิน
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บทที่ ๗
การประเมินพัฒนาการ

การประเมินพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํ ากิจกรรม
แลวจดบันทึกลงในเครื่องมือที่ผูสอนสรางขึ้นหรือก ําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทีเ่ดก็แสดงออกในแตละครั้ง เปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศกัยภาพ

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ                  
กจิกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจํ าวันและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกดาน ไดแก ดาน
รางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา  เพื่อนํ าผลมาใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ
พฒันาเดก็ใหเต็มตามศักยภาพของแตละคน  ดวยเหตุนี้ผูสอนซึ่งเปนผูที่จะทํ าหนาที่ประเมิน
พฒันาการเด็กจะตองเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจในพฒันาการเด็กวัย ๓-๕  ปเปนอยางดี และ
ตองเขาใจโครงสรางของการประเมินอยางละเอียดวาจะประเมินเมื่อไรและอยางไร  ตองมีความ
สามารถในการเลือกเครื่องมือ และวธีิการทีจ่ะใชไดอยางถูกตอง  จึงจะทํ าใหผลของการประเมิน
นัน้เที่ยงตรงและเชื่อถือได การประเมินพัฒนาการอาจทํ าไดหลายวิธี  แตวิธีที่งายตอการปฏิบัติ
และนยิมใชกันมาก คือ การสังเกต ซ่ึงตองทํ าอยางตอเนื่องและบันทึกไวเปนหลักฐานอยาง
สมํ ่าเสมอ อาจกลาวไดวาผูสอนหรือผูเกี่ยวของกับเด็กตองคํ านึงถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
๑.  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนํ าผลมาพัฒนาเด็ก
๒.  ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่ าเสมอตอเนื่องตลอดป
๓.  สภาพการประเมินควรมลัีกษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจํ าวัน
๔.  ประเมินอยางเปนระบบ มกีารวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
๕. ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช
      แหลงขอมูลหลายๆดาน  ไมควรใชการทดสอบ
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ข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จะตองผานขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
๑. ศกึษาและทํ าความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงอายุทุกดาน ไดแก ดานรางกาย

อารมณ  จติใจ  สังคม และ สติปญญา ดงัปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
อยางละเอียด   จงึจะท ําใหดํ าเนินการประเมินพัฒนาการไดอยางถูกตองและตรงกับความเปนจริง

๒.วางแผนเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสํ าหรับใชบันทึกและประเมิน
พัฒนาการ เชน  แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใชบนัทึกพฤติกรรมของเด็ก  การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบนัทกึกจิกรรมหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน  การบันทึกการเลือก
ของเด็กเหมาะสํ าหรับใชบนัทึกลักษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาทีเ่ด็กมีตอส่ิงตางๆรอบตัว เปนตน
ดงันัน้ จงึเปนหนาที่ของผูสอนที่จะเลือกใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการใหเหมาะสม  เพื่อจะได
ผลของพัฒนาการที่ถูกตองตามตองการ

๓. ด ําเนนิการประเมินและบันทึกพัฒนาการ  หลังจากที่ไดวางแผนและเลือกเครื่องมือที่
จะใชประเมินและบันทึกพัฒนาการแลว  กอนจะลงมือประเมินและบันทึกจะตองอานคูมือหรือ
คํ าอธิบายวิธีการใชเ ครื่ อ งมือนั้ นๆอย  า งละ เอี ยด  แล วจึ งดํ  า เนินการตามขั้นตอนที่
ปรากฏในคูมือและบนัทึกเปนลายลักษณอักษรตอไป

๔.  ประเมินและสรุป   การประเมินและสรุปนั้นตองดูจากผลการประเมินหลายๆครั้ง   
มใิชเพยีงคร้ังเดียว  หรือนํ าเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป  อาจทํ าใหผิดพลาดได
ผลการประเมินดูไดจากผลที่ปรากฏในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ เชน ประเมิน
การใชกลามเนื้อใหญของเด็กอายุ ๓ ป ปรากฏวายังเดินขึ้นบันไดสลับเทาไมได ก็ตองมา
ตคีวามหมายวากํ าลังขาของเด็กยังมีไมพอที่จะเดินสลับเทาขึ้นบันได อาจสรุปไดวาพัฒนาการ
กลามเนือ้ใหญยังไมแข็งแรงเหมาะสมกับวัยตองจัดกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญสวนขาตอไป

๕. รายงานผล  เมื่อไดผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแลว  ผูสอนจะ
ตองตัดสินใจวาจะรายงานขอมูลไปยังผูใด  เพื่อจุดประสงคอะไร และจะตองใชรูปแบบใด
สํ าหรับรายงาน เชน ตองรายงานผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง เพือ่ใหทราบวากิจกรรมหรือ
ประสบการณที่สถานศึกษาจดัใหเด็กนั้น สงเสริมพัฒนาการของเด็กแตละคนอยางไร เปนไป
ตามจดุประสงคหรือไม  เพื่อจะไดวางแผนชวยเหลือเด็กไดตรงตามความตองการตอไป  โดย
สถานศึกษาจะมสีมดุรายงานประจํ าตัวเด็ก  ผูสอนใชสมุดรายงานนั้นเปนเครื่องมือหรือ
แบบรายงานผูปกครองได และถาผูสอนมีขอเสนอแนะหรือจะขอความรวมมือจากผูปกครอง
เกีย่วกับการสงเสรมิพัฒนาการเด็กก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน และตองคํ านึงไว
เสมอไมวาจะใชแบบรายงานใด  ขอมูลควรจะมีความหมายเกิดประโยชนแกเด็กเปนสํ าคัญ
การบนัทึกขอความลงในสมุดรายงานประจํ าตัวเด็ก  ผูสอนควรใชภาษาในทางสรางสรรคมาก



๗๗
กวาในทางลบ

๖. การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน  ผูสอนตองตระหนักวาการทํ างานรวม
กบัผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเปนเรื่องสํ าคัญมาก  ผูสอนควรยกยองผูปกครองที่พยายาม
มสีวนรวมในการพัฒนาเด็ก ผูสอนจะตองตอนรับผูปกครองที่มาสถานศึกษา ขอบคุณสํ าหรับ
ความรวมมือ เขียนจดหมายถึงผูปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยดวยตนเองหรือ
ทางโทรศัพท ส่ิงเหลานี้จะทํ าใหผูปกครองรูสึกถึงความสํ าคัญของตนเองและตองการที่จะมี
สวนรวมกับผูสอนในการพัฒนาเด็กของตน

การติดตอสัมพันธอันดีกับผูปกครองควรจะเปนการติดตอส่ือสาร  ๒ ทาง คือ                   
จากสถานศึกษาไปสูบานและจากบานมายังสถานศึกษา กระตุ นให  ผู ปกครองแสดงความ
คดิเห็นที่มีประโยชนตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก  เพราะผูปกครองจะใหขอมูลที่ถูกตอง
เกีย่วกับตัวเด็ก  ซ่ึงผูสอนสามารถนํ าไปใชเปนพืน้ฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
เดก็ทุกคนไดเปนอยางดี  สํ าหรับการติดตอกับผูปกครองอาจทํ าไดหลายวิธีเชน การติดตอดวย
วาจา ไดแก การสนทนาดวยตนเอง ทางโทรศัพท การเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง
การตดิตอดวยวิธีอ่ืน เชน ปายติดประกาศ วารสาร ขาวสาร ตูรับฟงความคิดเห็น เปนตน
นอกจากนี้อาจใหผูปกครองอาสาสมัครมาชวยงานผูสอนในสถานศึกษา เชน  เลานิทาน
รองเพลงและอานหนังสือใหเด็กฟง ชวยในเวลาเด็กทํ ากิจกรรมเสรี ชวยสังเกตเด็ก บันทึก
พฒันาการและอื่นๆอีกมากมายที่จะกอใหเกิดประโยชนแกเด็ก ซ่ึงสถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหผูปกครองมีสวนรวมในการทํ างานกับผูสอนเปนอยางยิ่ง
วธิีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็ก

ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยาง
หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด  วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็ก
ปฐมวยั มีดวยกันหลายวิธี ดังตอไปนี้

๑. การสังเกตและการบันทึก  การสังเกต มีอยู  ๒  แบบ คือ การสังเกตอยางมีระบบ
ไดแก การสงัเกตอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอนตามแผนที่วางไว และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกต
แบบไมเปนทางการ เป นการสัง เกตในขณะทีเ่ดก็ท ํากิจกรรมประจํ าวันและเกิดพฤติกรรม
ทีไ่มคาดคิดวาจะเกิดขึ้นและผูสอนจดบันทึกไว การสงัเกตเปนวิธีการที่ผูสอนใชในการศึกษา
พฒันาการของเด็ก เมื่อมีการสังเกตก็ตองมีการบันทึก  ผูสอนควรทราบวาจะบนัทกึอะไร              
การบันทึกพฤติกรรมมีความสํ าคัญอยางยิ่งที่ตองทํ าอยางสมํ่ าเสมอ   เนื่องจากเด็กเจริญเติบโต
และเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  จึงตองนํ ามาบันทึกเปนหลักฐานไวอยางชัดเจน  การสังเกตและ
การบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใชแบบงาย ๆ คือ



๗๘

๑.๑  แบบบันทึกพฤติกรรม ใชบนัทกึเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยายพฤติกรรม
เดก็ ผูบนัทกึตองบันทึกวัน เดือน ปเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปที่ทํ าการบันทึกแตละครั้ง

ตวัอยางแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก ตามหัวขอประสบการณสํ าคัญ
  ช่ือ   ด.ญ. ไก     สมบูรณดี     เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙     ช้ันอนุบาลปที่   ๒/ ๑    ช่ือผูสังเกต   อาจารยรวมใจ   พัฒนาชาติ
การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อใหญ

การประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อเล็ก

การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย ดนตรี สุนทรียภาพ

๔/๖/๒๕๔๕
นองไก ทํ าทาทางวิ่งเปน
กระตายวิ่งแขงกับเตา
และหยุดไดทันที เมื่อได
ยินสัญญาณหยุด

๖/๖/๔๕
นองไกปนดินนํ้ ามันเปน
ตัวหนอน

๒/๖/๔๕
นองไกลางมือหลังออก
จากหองนํ้ าพูดกับเพื่อน
วา“ ตองลางมือใหสะอาด
กอน ”

๔/๘/๔๕
นองไกหยิบผาขี้ร้ิวมา
เช็ดนํ้ าที่ทํ าหกบน
พื้นหองจนแหง

๒๑/๕/๒๕๔๕
นองไกเดินเขามา
ที่มุมดนตรี นั่งลงหยิบ
ไมตีระนาดตีซํ้ าไปมา

๑๕/๗/๒๕๔๕
นองไกชี้ภาพใน
หนังสือนิทานแลว
หัวเราะ  พูดวา
“ ตลกจัง”

การเลน คุณธรรม
จริยธรรม

การเรียนรูทางสังคม การคิด การใชภาษา การสังเกต
การจํ าแนก

การเปรียบเทียบ
๑๕/๗/๔๕
นองไกเลนรีรีขาวสารกับ
เพื่อน

๑๖/๖/๔๕
นองไกแบง ของเลนให
เพื่อนที่มุมบล็อก

๑๘/๘/๔๕
กิจกรรมในวงกลม
นองไกยกมือถาม “ทํ าไม
กระตายวิ่งแพเตา”

๑๔/๘/๔๕
นองไก หยิบสอมขึ้นมา
แลวพูดวา”เหมือนที่
หวีผมเลย”

๑๕/๗/๔๕
นองไก พูดใหเพื่อนฟง
วา”เมื่อคืนดูชางเพื่อน
แกว นองไกเคยเห็นชางที่
เขาดิน”

๑๔/๕/๔๕
นองไกยืนกับ
เพื่อนแลวพูดวา
“เธอตัวสูงกวาเรา”

จํ านวน มิติสัมพันธ(พื้นท่ี/ระยะ) เวลา
๑๘/๙/๔๕
นองไกนํ าจานมาวาง
เทากับจํ านวนผลไม

๒๐/๘/๔๕
นองไกนํ าตัวหนังสือไป
สองกระจกแลวบอกวา
ตัวหนังสือหัวกลับ

๓๐/๙/๔๕
นองไกเลาเร่ืองแดรคคูลา
วา “เมื่อกอนเขาเคยเปน
คนแลวกลายเปนผีดูด
เลือด”



๗๙

๑.๒ การบันทึกรายวัน   เปน การบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิด
ขึน้ในชัน้เรยีนทกุวัน  ถาหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเนนเฉพาะเด็กรายที่
ตองการศึกษา    ขอดีของการบันทึกรายวันคือ การชีใ้หเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก
จะชวยกระตุนใหผูสอนไดพิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล ชวยใหผูเชี่ยวชาญมีขอมูล
มากขึ้นสํ าหรับวินิจฉัยเด็กวาสมควรจะไดรับคํ าปรึกษาเพื่อลดปญหาและสงเสริมพัฒนาการ
ของเดก็ไดอยางถูกตอง  นอกจากนั้นยังชวยช้ีใหเห็นขอดีขอเสียของการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณไดเปนอยางดี

ตวัอยางแบบบันทึกรายวัน
ช่ือ   ด.ญ. ไก     สมบูรณดี     เกิดวันที่   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙     ช้ันอนุบาลปที่   ๒/ ๑
ช่ือผูสังเกต   อาจารยรวมใจ   พัฒนาชาติ      วันที่บันทึก   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕  เวลา   ๑๐.๐๐  น.
สถานที่  :   มุมบาน
พฤติกรรม  :  นองไกเลนทํ าอาหารกับนองนกอยูในมุมบาน นองไกนํ าจาน แกวออกมาเรียงกันบนโตะที่

สมมติเปนโตะอาหารจํ านวน ๒ ชุด  หยิบผลไมพลาสติกมาวางบนจานตรงกลาง แลวหยิบ
ขนมปงของเลนจํ านวน ๔ ช้ิน แบงใสจานๆละ ๒ ช้ิน เด็กๆคุยและหัวเราะกัน ทํ าทาทางรับ
ประทาน ผลไม    ขนมปง แลวชวยกันเก็บจาน ขนมปงของเลน ผลไมพลาสติกเก็บไวที่เดิม
บนชั้นของเลน

ความคิดเห็นของผูสอน : จากการเลน นองไกเรียนรูการเชื่อมโยงสิ่งของกับของจริง          การเลนบทบาทสมมติ
(การคิด) ภาษาจากการสนทนา (การใชภาษา)              มีประสบการณการเลนกับผูอื่น (การเรียนรู
ทางสังคม) เรียนรูเรื่องจํ านวนจากการแบงผลไม การจัดจานเทาจํ านวนคน (จํ านวน



๘๐

๑.๓ แบบสํ ารวจรายการ ชวยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขาง
ละเอียด  เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย

ตัวอยางแบบสํ ารวจรายการ
ชื่อ   ดช./ ด.ญ……………………. วันที่……….เดือน…………..……….พ.ศ………..
คํ าชี้แจง  แบบสํ ารวจรายการ   โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของเด็ก

พัฒนาการ พฤติกรรมเด็ก คร้ังที่ ยังไม        พบเปน                    พบ
พบ           บางครั้ง                  บอย

หมายเหตุ

เดินขึ้นและลงบันไดสลับเทาได ๑
๒

                                        
                                        

ติดกระดุมและรูดซิปได ๑
๒

                                        
                                        

ดานรางกาย

ฯลฯ ๑
๒

                                        
                                        

ภูมิใจในการพูดวา  “ฉันทํ าทั้งหมด
นี้ดวยตนเอง”

๑
๒

                                         
                                         

ดานอารมณ และ
จิตใจ

ฯลฯ ๑
๒

                                        
                                        

ทิ้งขยะเปนที่เปนทาง ๑
๒

                                         
                                         

ดานสังคม

ฯลฯ ๑
๒

                                        
                                        

แยกสิ่งที่ไมเขาพวกออกจากกลุมได ๑
๒

                                         
                                         

ดานสติปญญา

ฯลฯ ๑
๒

                                        
                                        

หมายเหตุ ในชองพฤติกรรมผูสอนสามารถกํ าหนดพฤติกรรมที่ตองการประเมินไดตามคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คุณลักษณะตามวัย



๘๑

๒.  การสนทนา   สามารถใชการสนทนาไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผล
การสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน

ตัวอยางแบบบันทึกคํ าพูดเด็ก
ชื่อ ด.ญ.ไก สมบูรณดี     ชัน้    อนุบาล ๒/๑   อายุ  ๕/๕   ป
วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ
๑๒ มิ.ย. ๔๕ ตอนวนัหยดุหนูชวยคุณแมซักผา  เวลาคุณแมลางจานเสร็จ หนกู็เอาจานไปเก็บ
๑๓ ก.ค. ๔๕ คณุยายหนูเปนคุณครูคะ  คุณแมหนูก็เปนคณุครูเหมือนกันคะ
๒๖ ก.ค. ๔๕ หนเูคยนั่งรถไฟไปหาคุณยาย หนเูคยนั่งรถทัวร แลวหนูก็เห็นนาเกลือ
๑๐ ส.ค. ๔๕ หนเูคยไปเที่ยวทะเลที่สวนสยาม หนกูไ็ปถายรูปกับพี่หมี พี่กระตาย
๑๓ ก.ย. ๔๕ วนัเสารหนูไปเที่ยวทะเล เก็บเปลือกหอยทีบ่างแสน หนูไปกับคุณแม กับพี่ตอง
๒๖  ก.ย. ๔๕ ตอนเยน็คณุยายมารับ  คุณยายอยูบานเดียวกับหนู  คุณแมไปทํ างาน

๓. การสัมภาษณ  ดวยวธีิพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจดัในสภาวะแวดลอม
ทีเ่หมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผูสอนควรใชคํ าถามที่เหมาะสมเปดโอกาส
ใหเดก็ไดคิดและตอบอยางอิสระ  จะทํ าใหผูสอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปญญา
ของเดก็และคนพบศักยภาพในตัวเด็กไดโดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ

๔. การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความกาวหนาแตละดานของเด็กเปน
รายบุคคล โดยจดัเก็บรวมรวมไวในแฟมผลงาน (Portfolio)  ซ่ึงเปนวิธีรวบรวมและจัดระบบ
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตางๆรวบรวมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  
แสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต ละด าน นอกจากนีย้งัรวมเครื่องมืออ่ืนๆเชน                    
แบบสอบถามผูปกครอง  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไวใน
แฟมผลงาน  เพื่อผูสอนจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเด็กอยางชัดเจนและถูกตอง  การเก็บผลงาน
ของเด็กจะไมถือวาเปนการประเมินผลถางานแตละชิ้นถูกรวบรวมไวโดยไมไดรับการประเมิน
จากผูสอนและไมมีการนํ าผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูสอน ดังนั้นจึง
เปนแตการเก็บสะสมผลงานเทานั้น เชน แฟมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเปนเพียงแค
แฟมผลงานเดก็ถาไมมีการประเมิน  แฟมผลงานนี้จะเปนเครื่องมือการประเมินตอเมื่องานที่
สะสมแตละชิ้นถูกใชในการบงบอกความกาวหนา ความตองการของเด็ก และเปนการเก็บ
สะสมอยางตอเนื่องที่สรางสรรคโดยผูสอนและเด็ก



๘๒

ผูสอนสามารถใชแฟมผลงานอยางมีคุณคาสื่อสารกับผูปกครองเพราะการเก็บผลงานเด็ก
อยางตอเนื่องและสมํ่ าเสมอในแฟมผลงานเปนขอมูลใหผูปกครองสามารถเปรียบเทียบความ
กาวหนาที่ลูกของตนมีเพิ่มขึ้นจากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นตอๆมา ขอมูลในแฟมผลงานประกอบ
ดวย ตัวอยางผลงานการขีดเขียน การอาน และขอมูลบางประการของเด็กที่ผูสอนเปนผูบันทึก
เชน จ ํานวนเลมของหนังสือที่เด็กอาน ความถี่ของการเลือกอานที่มุมหนังสือในชวงเวลาเลือก
เสร ี  การเปลี่ยนแปลงอารมณ ทัศนคติ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะสะทอนภาพของความงอกงาม
ในเด็กแตละคนไดชัดเจนกวาการประเมินโดยใชการใหเกรด ผูสอนจะตองชี้แจงให
ผูปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแตละชิ้นที่สะสมในแฟมผลงาน เชน เปนชิ้นงาน
ทีด่ทีีสุ่ดในชวงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น  เปนชิน้งานทีแ่สดงความตอเนือ่งของงานโครงการ ฯลฯ
ผูสอนควรเชิญผูปกครองมามีสวนรวมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุในแฟมผลงานของเด็ก

ขอควรพิจารณาในการเลือกเก็บขอมูลไวในแฟมผลงาน มีดังนี้ คือ
๔.๑ ขอมลูทีแ่สดงถึงระดับพัฒนาการและความสํ าเร็จเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กกระทํ า

ซ่ึงไดมาจากเครื่องมือการประเมิน
๔.๒   ขอมลูทีร่วบรวมจากผลงานตางๆของเด็ก  อาจใหเด็กชวยเลือกเก็บดวยตวัเดก็เอง

หรือผูสอนกับเด็กรวมกันเลือก
๔.๓      ขอมูลของเด็กที่ไดจากผูปกครอง

๕.  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก  ตวัช้ีของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใชทั่วๆไป
ไดแก  นํ้ าหนัก  สวนสูง  เสนรอบศีรษะ  ฟน และการเจริญเติบโตของกระดูก   แนวทางประเมิน
การเจริญเติบโต  มีดังนี้

๕.๑ การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งนํ ้าหนกัและวัดสวนสูงเด็กแลวนํ าไป
เปรยีบเทียบกับเกณฑปกติ ในกราฟแสดงนํ้ าหนักตามเกณฑอายุของกระทรวงสาธารณสุข
ซ่ึงใชสํ าหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม  วธีิการใชกราฟมีขั้นตอนดังนี้

* เมือ่ช่ังนํ ้าหนักเด็กแลว นํ านํ้ าหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ
และอานการเจริญเติบโตของเด็ก โดยดูเครื่องหมายกากบาทวาอยูในแถบสีใด อานขอความที่

  *     สาธารณสุข,กระทรวง สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ๒๕๔๕



๘๓

อยูบนแถบสนีัน้ ซ่ึงแบงภาวะโภชนาการเปน ๓ กลุม คือ นํ้ าหนักอยูในเกณฑปกติ  นํ้ าหนัก
มากเกนิเกณฑ   นํ้ าหนักนอยกวาเกณฑ  ขอควรระวังสํ าหรับผูปกครองและผูสอนคือ ควรดูแล
นํ ้าหนกัเดก็ อยาใหเบี่ยงเบนออกจากเสนประ มิเชนนั้นเด็กมีโอกาสนํ้ าหนักมากเกินเกณฑหรือ
นํ ้าหนกันอยกวาเกณฑได

**  ขอควรคํ านึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
- เดก็แตละคนมีความแตกตางกันในดานการเจริญเติบโต บางคนรูปรางอวน

บางคนผอม บางคนรางใหญ บางคนรางเล็ก
- ภาวะโภชนาการเปนตัวสํ าคัญที่เกี่ยวของกับขนาดของรูปราง แตไมใชสาเหตุเดียว
- กรรมพนัธุ เด็กอาจมีรูปรางเหมือนพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง ถาพอหรือแมเตี้ย

ลูกอาจเตี้ยและพวกนี้อาจมีนํ้ าหนักตํ่ ากวาเกณฑเฉลี่ยไดและมักจะเปนเด็กที่
ทานอาหารไดนอย

- ชวงครึง่หลังของขวบปแรก นํ้ าหนักเด็กจะขึ้นชา เนื่องจากหวงเลนมากขึ้น
และความอยากอาหารลดลง



๘๔



๘๕
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** ๕.๒ การวัดเสนรอบศรีษะ    มคีวามสํ าคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของ
สมอง ในเด็กที่มีเสนรอบศีรษะเล็กกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความผิดปกติ
ของสมอง  เชน สมองเล็กกวาปกติหรือกระโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกวาปกติ   ซ่ึงหากวินิจฉัยได
เร็วและสงตอเด็กไปรับการรักษาทันทวงที อาจชวยแกไขความพิการนี้ได ในทํ านองเดียวกัน
ถาเสนรอบศีรษะวัดไดมากกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก   ซ่ึงแสดงถึงเด็กมีหัวโตผิดปกติ
อาจเกดิจากมนีํ ้าในสมองมากกวาปกติ โรคนี้หากวินัจฉัยไดเร็วและเด็กไดรับการรักษา
ทนัทวงทกีจ็ะชวยแกไขเปนปกติไดเชนกัน  จึงควรวัดเสนรอบศีรษะในเด็กอายุตํ่ ากวา ๒ ป
ทุกครั้งที่รับบริการการตรวจสุขภาพ
ขนาดรอบศีรษะในเด็กอายุตาง ๆ
ทารกแรกเกิด- ๗ วัน
ทารกอายุ ๔ – ๕ เดือน
เด็กอายุ ๑ ป
เด็กอายุ  ๑  ป  ๖  เดือน
เด็กอายุ ๒- ๕ ป

เสนรอบศีรษะปกติของเด็กแรกเกิดประมาณ  ๓๕  เซนติเมตร
กระหมอมหลังปดอยางชาไมเกินอายุ  ๔  เดือน
เสนรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปละ ๑ เซนติเมตร
กระหมอมหนาปดอยางชาไมเกินอายุ  ๑  ป  ๖  เดือน
เสนรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปละ ๑ เซนติเมตร

วิธีวัด  ใชเทปวัดตัววัดโดยใหดานหนาผานบริเวณคิ้ว   ดานหลังผานบริเวณทายทอยสวนท่ีโหนกที่สุด

๕.๓  การตรวจสุขภาพปากและฟน  คอืการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของฟนและ
ปาก  การรกัษาใหฟนและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยูเสมอ ผูสอนควรแนะนํ าใหผูปกครองพาเด็ก
ไปใหทันตแพทยตรวจอยางสมํ่ าเสมอปละ ๑-๒ คร้ัง

นอกจากนี้ผูสอนควรเขาใจวิธีการดูแลฟน ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดพิมพเผยแพรเพื่อ
แนะน ําเดก็และผูปกครอง เพื่อดูแลรักษาฟนเด็กใหดีอยูเสมอ  เชน การแปรงฟนไดแนะนํ าใหวาง
แปรงตัง้ฉากกบัตัวฟน ถูแปรงไปมาสั้นๆในแนวนอนใหทั่วถึงฟนทุกซี่ในปากทั้งดานหนาและ
ดานหลัง   ควรแปรงฟนทุกครั้งหลังกินขนมหวานหรือหลังมื้ออาหาร

๕.๔ การไดรับวัคซีนปองกันโรคขั้นพื้นฐาน  การใหภูมิคุมกันโรคตางๆแกเด็กเปน
ส่ิงส ําคัญและจํ าเปน เพราะจะทํ าใหเด็กไมเปนโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก
ไอกรน และอื่นๆ ซ่ึงอาจจะทํ าใหเด็กพิการหรือถึงแกชีวิตได กํ าหนดเวลาการใหภูมิคุมกันโรคที่

**   อนามัยกรม  กระทรวงสาธารณสุข การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด- ๖ ปสํ าหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
              โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.๒๕๓๗



๘๗

กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดไวในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕  มีดังตอไปนี้ คือ
วัน เดือน ป/สถานที่ไดรับวัคซีนวัคซีน อายุท่ีควรไดรับ

ครั้งที่
๑

ครั้งที่
๒

ครั้งที่
๓

ครั้งที่
๔

ครั้งที่
๕

วคัซีนปองกันวัณโรค แรกเกิด*
๖ ป

ฉดีวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี แรกเกิด
๒ เดือน
๖  เดือน
๒  เดือน

- กินวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ๔ เดือน
- ฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน

๖  เดือน

หนึ่งปคร่ึง
๔  ป

๙-๑๒ เดือนฉดีวัคซีนปองกันโรคหัด  หรือ
ฉดีวัคซีนรวมปองกันโรคหัด
คางทูม  หัดเยอรมัน

๖  ป **

ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขสมอง
อักเสบ  เจอี

-หนึ่งปคร่ึง
 (ฉีด ๒ เข็ม หางกัน
๑-๒ สัปดาห )
- สองปคร่ึง

วัคซีนอื่นๆ……………

หมายเหตุ  * กรณเีดก็ไมมีแผลเปนจากการฉีดวัคซีนปองกันวัณโรค  บางรายอาจไมมีภูมิตานทานเกิดขึ้น
เดก็จะไดรับการฉีดวัคซีนอีก ๑ คร้ังเมื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

                  **  ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข ใหบริการแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
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บทที่ ๘
การจัดสภาพแวดลอม

การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัย  มีความสํ าคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติ
ของเดก็ในวยันีส้นใจทีจ่ะเรยีนรู  คนควา  ทดลอง  และตองการสมัผัสกบัสิง่แวดลอมรอบๆตัว
ดงันัน้ การจัดเตรียมสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตามความตองการของเด็ก จึงมีความสํ าคัญที่
เกีย่วของกับพฤติกรรมและการเรียนรูของเด็ก เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนที่เปน
ประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา จึงจํ าเปนตองจัดสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของหลักสูตร เพื่อสงผลใหบรรลุจุดหมาย
ในการพัฒนาเด็ก

การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํ านึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑.ความสะอาด  ความปลอดภัย
๒.ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน
๓.ความสะดวกในการทํ ากิจกรรม
๔.ความพรอมของอาคารสถานที่  เชน  หองเรียน  หองนํ้ าหองสวม  สนามเด็กเลน  ฯลฯ
๕.ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด  นํ้ าหนัก  จํ านวน  สีของสื่อและเครื่องเลน
๖.บรรยากาศในการเรียนรู  การจัดที่เลนและมุมประสบการณตาง ๆ

สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
หลักส ําคัญในการจัดตองคํ านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด  เปาหมายการพัฒนา

เดก็  ความเปนระเบียบ  ความเปนตัวของเด็กเอง  ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน  มั่นใจ  และมี
ความสขุ  ซ่ึงอาจจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร  ดังนี้

๑.  พื้นที่อํ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูสอน
๑.๑ ที่แสดงผลงานของเด็ก  อาจจัดเปนแผนปาย  หรือที่แขวนผลงาน
๑.๒ ทีเ่ก็บแฟมผลงานของเด็ก  อาจจัดทํ าเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล
๑.๓ ทีเ่ก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็ก  อาจทํ าเปนชองตามจํ านวนเด็ก
๑.๔ ที่เก็บเครื่องใชของผูสอน  เชน  อุปกรณการสอน  ของสวนตัวผูสอน ฯลฯ
๑.๕  ปายนิเทศตามหนวยการสอนหรือส่ิงที่เด็กสนใจ
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๒.  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว   ตองกํ าหนดใหชัดเจน  ควรมีพื้นที่ที่
เดก็สามารถจะทํ างานไดดวยตนเอง และทํ ากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ เด็ก
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอ่ืน

๓. พื้นที่จัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ   สามารถจัดไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับ
สภาพของหองเรียน  จัดแยกสวนที่ใชเสียงดังและเงียบออกจากกัน  เชน  มุมบล็อกอยูหางจากมุม
หนงัสอื  มุมบทบาทสมมติอยูติดกับมุมบล็อก   มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ  ฯลฯ  ที่สํ าคัญจะ
ตองมขีองเลน  วัสดุอุปกรณในมุมอยางเพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก  การเลนในมุมเลนอยางเสรี
มกัถูกก ําหนดไวในตารางกิจกรรมประจํ าวัน  เพื่อใหโอกาสเด็กไดเลนอยางเสรีประมาณวันละ
๖๐  นาที  การจัดมุมเลนตาง ๆ  ผูสอนควรคํ านึงถึงสิ่งตอไปนี้

๓.๑ ในหองเรียนควรมีมุมเลนอยางนอย ๓ – ๕  มุม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ของหอง
๓.๒ ควรไดมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลนตามมุมบาง  ตามความสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดใหมีประสบการณที่เด็กไดเรียนรูไปแลวปรากฏอยูในมุมเลน  เชน

เดก็เรยีนรูเร่ืองผีเสื้อ ผูสอนอาจจัดใหมีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสตาฟใสกลองไวใหเด็กดูใน
มมุธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร ฯลฯ

๓.๔  ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลน  ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเด็กรู
สึกเปนเจาของ  อยากเรียนรู อยากเขาเลน

๓.๕  ควรเสริมสรางวินัยใหกับเด็ก  โดยมีขอตกลงรวมกันวาเมื่อเลนเสร็จแลวจะ
ตองจัดเก็บอุปกรณทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย

ตัวอยางมุมเลนหรือมุมประสบการณท่ีควรจัดมี  ดังนี้
มมุบล็อก

เปนมุมที่จัดเก็บบล็อกไมตันที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน  เด็กสามารถนํ ามาเลนตอ
ประกอบกัน  เปนสิ่งตาง ๆ  ตามจินตนาการ  ความคิดสรางสรรคของตนเอง

การจัด
มมุบลอ็กเปนมุมที่ควรจัดใหอยูหางจากมุมที่ตองการความสงบ  เชน  มุมหนังสือ  ทั้งนี้

เพราะเสยีงจากการเลนกอไมบล็อก  อาจทํ าลายสมาธิเด็กที่อยูในมุมหนังสือได  นอกจากนี้ยังควร
อยูหางจากทางเดินผานหรือทางเขาออกของหองเพื่อไมใชกีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจาก
การเดินสะดุดไมบล็อก

การจดัเกบ็ไมบล็อกเหลานี้ ควรจัดวางไวในระดับที่เด็กสามารถหยิบมาเลน หรือนํ าเก็บ
ดวยตนเองไดอยางสะดวก ปลอดภัย และควรไดฝกใหเด็กหัดจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อความเปน
ระเบียบ สวยงาม
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มุมหนังสือ
ในหองเรยีนควรมีที่เงียบสงบ  สํ าหรับใหเด็กไดดูรูปภาพ  อานหนังสือนิทาน  ฟงนิทาน

ผูสอนควรไดจัดมุมหนังสือใหเด็กไดคุนเคยกับตัวหนังสือ  และไดทํ ากิจกรรมสงบๆตามลํ าพัง
หรือเปนกลุมเล็ก ๆ

การจัด
มมุหนังสือ  เปนมุมที่ตองการความสงบควรจัดหางจากมุมที่มีเสียง  เชน มุมบล็อก

มมุบทบาทสมมติ  ฯลฯ  และควรจัดบรรยากาศจูงใจใหเด็กไดเขาไปใชเพื่อเด็กจะไดคุนเคยกับ
ตวัหนงัสือและปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็ก
มมุบทบาทสมมติ

มมุบทบาทสมมติ  เปนมุมที่จัดขึ้นเพื่อใหเด็กมีโอกาสไดนํ าเอาประสบการณที่ไดรับจาก
บานหรือชุมชนมาเลนแสดงบทบาทสมมติ  เลียนแบบบุคคลตางๆ ตามจินตนาการของตน  เชน
เปนพอแมในมุมบาน  เปนหมอในมุมหมอ  เปนพอคาแมคาในมุมรานคา  ฯลฯ  การเลนดังกลาว
เปนการปลูกฝงความสํ านึกถึงบทบาททางสังคมที่เด็กไดพบเห็นในชีวิตจริง

การจัด
มมุบทบาทสมมตินี้  ควรอยูใกลมุมบล็อกและอาจจัดใหเปนสถานที่ตางๆ  นอกเหนือจาก

การจดัเปนบาน โดยสังเกตการเลนและความสนใจของเด็กวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลน
จากบทบาทเดิมไปสูรูปแบบการเลนอื่นหรือไม  อุปกรณที่นํ ามาจัดก็ควรเปลี่ยนไปตามความสนใจ
ของเดก็เชนกัน  ดังนั้นมุมบทบาทสมมติจึงอาจจัดเปนบาน รานอาหาร รานขายของ  รานเสริมสวย
โรงพยาบาล  เปนตน ในขณะเดียวกันอุปกรณที่นํ ามาจัดใหเด็กตองไมเปนอันตรายและมีความ
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน

มุมวิทยาศาสตร
มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมเลนที่ผูสอนจัดรวบรวมสิ่งของตางๆ  

หรือส่ิงทีม่ใีนธรรมชาติมาใหเด็กไดสํ ารวจ  สังเกต  ทดลอง  คนพบดวยตนเองซึ่งเปนการชวย
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็ก

การจัด
มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมที่ตองการความสงบคลายมุมหนังสือ 

จงึอาจจดัไวใกลกันได  และเพื่อเราใหเด็กสนใจในสิ่งที่นํ ามาแสดง  ของที่จัดวางไวจึงควรอยู
ในระดบัทีเ่ดก็หยิบ จับ ดูวัสดุอุปกรณเหลานั้นไดโดยสะดวก  และสิ่งที่นํ ามาตั้งแสดงนั้น
ไมควรจะตั้งแสดงของสิ่งเดียวกันตลอดป  แตควรจะปรับเปลี่ยนใหนาสนใจ
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มุมศิลปะ
กจิกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดหลายดาน เชน ทางดานกลามเนื้อมือ

ซ่ึงจะชวยใหมือของเด็กพรอมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือไดเมื่อไปเรียนในชั้นประถมศึกษา    
นอกจากนีย้งัชวยในการพัฒนาทางอารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  เด็กจะมีโอกาสทํ างาน
ตามล ําพงัและทํ างานเปนกลุม  รูจักปรับตัวที่จะทํ างานดวยกันและสงเสริมจินตนาการ  ความคิด
สรางสรรค ดังนั้นการจัดใหมีมุมศิลปะจึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนามากขึ้นและ
ยงัสนองความสนใจ  ความตองการของเด็กวัยนี้ไดเปนอยางดี

การจัด
มมุศลิปะเปนมุมหนึ่งที่เด็กตองใชสมาธิในการทํ างาน  จึงควรจัดใหอยูในบริเวณมุม

ทีต่องการความสงบ เชนกัน  อาจจัดเปนโตะสํ าหรับใหเด็กทํ างานศิลปะ  โดยมีผาพลาสติก
หรือกระดาษปกูันเลอะเทอะกอนทํ างาน และจัดวางอุปกรณทํ างานศิลปะไวบนโตะ   หรือจัด
ใหมกีระดานขาหยั่งสํ าหรับเด็กเขียนภาพระบายสีนํ้ า

สภาพแวดลอมนอกหองเรียน   คอื  การจัดสภาพแวดลอมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ
สถานศกึษา   รวมทัง้จดัสนามเดก็เลน  พรอมเครือ่งเลนสนาม  จดัระวงัรักษาความปลอดภยัภายใน
บริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไมให
ความรมร่ืนรอบๆบริเวณสถานศึกษา ส่ิงตางๆเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็ก

บริเวณสนามเด็กเลน
ตองจัดใหสอดคลองกับหลักสูตร  ดังนี้

สนามเด็กเลน   ควรมีพื้นผิวหลายประเภท  เชน  ดิน  ทราย  หญา  พื้นที่
สํ าหรับเลนของเลนที่มีลอ  รวมทั้งที่รม  ที่โลงแจง  พื้นดินสํ าหรับขุด  ที่เลนนํ้ า  บอทราย
พรอมอุปกรณประกอบการเลน  เครื่องเลนสนามสํ าหรับปนปาย  ทรงตัว  ฯลฯ  ทั้งนี้ตองไมติด
กบับรเิวณที่มีอันตราย  ตองหมั่นตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง  ปลอดภัยอยูเสมอ
และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด

ท่ีนั่งเลนพักผอน จดัทีน่ัง่ไวใตตนไมมีรมเงา  อาจใชกิจกรรมกลุมยอย ๆ  หรือ
กจิกรรมที่ตองการความสงบ   หรืออาจจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง



๙๒

บริเวณธรรมชาติ  ปลูกไมดอก  ไมประดับ  พืชผักสวนครัว  หากบริเวณสถานศึกษา
มไีมมากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง



๙๓



๙๔



๙๕

บทที่ ๙
การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา *

เด็กที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย  ผูสอนและผูเกี่ยวของเปนผูที่มีความสํ าคัญ

อยางยิง่ พฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัยนี้เกิดจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กรวมทั้งการ
ปรับตัวของเด็กตอส่ิงแวดลอม  การปฏบิตัติอเดก็ที่ไมเหมาะสมอาจนํ าไปสูปญหาพฤติกรรมของเด็กได

เด็กแตละคนแตกตางกันตามพันธุกรรมและการอบรมเลี้ยงดู ถาผูใหญเขาใจและชวยลด             
พฤตกิรรมที่เปนปญหาไดทันทวงทีก็สามารถขจัดปญหานั้นๆได  ทั้งนี้ควรเขาใจหลักพัฒนาการของ
เดก็ ใหความรัก ความเขาใจและชวยปองกันปญหาพฤติกรรมที่อาจเกิดกับเด็กไดดังนี้

๑. เราอาจพบพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้นในเด็กปกติทั่วไป
๒. เดก็ที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา คือ เด็กที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติ  เกิดขึ้น

คอนขางบอยตอเนื่องเปนระยะและยากที่จะแกไขภายในเวลาอันสั้น
๓.เดก็ทีค่วรไดรับการชวยเหลือพิเศษ  คือ เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากปกติคอนขางรุนแรง 

และมผีลตอการรับรู และเรียนรูในอนาคต ซ่ึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะลงในการชวยเหลือ
๔. เดก็ที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหายอมมีพื้นฐานมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไมถูกตอง
๕. การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาควรอาศัยหลัก ดังนี้

๕.๑ การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาตองหาสาเหตุที่เกิดปญหาอยางถี่ถวน โดยไมดวน
สรุป ใชเทคนิคการศึกษาเด็กรายบุคคลเพื่อใหเขาใจสาเหตุอยางถองแท

๕.๒ควรใชหลักมนุษยสัมพันธในการรวมมือกับผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการชวยเหลือเด็กอยางถูกตองและเหมาะสม

๕.๓ ควรใชหลักการปรับพฤติกรรมในขณะที่มีปญหาพฤติกรรมเกิดขึ้น
๕.๔ควรใชหลักมนุษยนิยมเพื่อเปนกํ าลังใจในการชวยเด็กที่มีพฤติกรรมที่มีปญหา 

เชน  เชือ่วาทุกคนสามารถที่จะปรับแกไขใหดีขึ้นไดถาใหโอกาส  ใหการยอมรับในคุณคาของมนุษย  
การใหความรัก  ความนุมนวล และความเอื้ออาทร

๖. หากพบปญหาที่รุนแรงควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทย

*  คณะกรรมการการศึกษาเอกชน,สํ านักงาน  .เอกสารประกอบคํ าบรรยายหลักสูตรการอบรมผูบริหารและครูโรงเรียน
อนุบาลเอกชน .  กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๓๕



๙๖

พฤติกรรมท่ีเปนปญหาที่พบในเด็กอนุบาล
ปญหา ลักษณะที่พบ สาเหตุ แนวทางชวยเหลือและแกไข

๑. เด็กไมยอมไป
สถานศึกษา

-งอแง  หงอยเหงา
-อางวาไมสบาย ปวดทอง
-ต่ืนสาย  แตงตัวชา

๑. เด็กยังปรับตัวเขากับ
ผูสอน  เพื่อน  และตาราง
กิจกรรมประจํ าวันของ
สถานศึกษาไมได

๒. พฤติกรรมบางอยางของ
เด็กเมื่ออยูที่สถานศึกษาทํ าให
เด็กอาย เชน  ปสสาวะราด
เนื่องจากยังถอดกางเกง
ไมเปน  จึงอายเพื่อน
จนไมอยากมาสถานศึกษา

๑. ผูสอนเตรียมตัวใหพรอมที่จะรับเดก็  ในระยะแรก
อาจจะใหผูปกครองอยูเปนเพื่อนกอน  ชักชวนให
เด็กทํ ากิจกรรมกลุม  คอยใหกํ าลังใจและเสริมแรง
คอย ๆ ใหเด็กเขาใจตารางกิจกรรมของสถานศึกษา
อยางคอยเปนคอยไป
๒. ผูสอนควรดูแล พาเด็ก และชวยเหลือเวลาเด็ก
ไปเขาหองนํ้ า
๓. ผูสอนสนทนาซักถามพฤติกรรมของเด็กและ
รวมกันแกปญหา

๒. เด็กขาดสมาธิ
อยูเฉยไมได

-ไมคอยอยูนิ่ง เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา
- มีชวงความสนใจในการ
ทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอยมาก

๑. กิจกรรมการสอนของ
ผูสอนไมนาสนใจ  ระยะเวลา
ไมเหมาะสมกับอายุของเด็ก
๒. เด็กรับประทานนํ้ าตาล
หรืออาหารหวานจัด
มากเกินไป  ทํ าใหมีกํ าลังมาก
๓. เด็กเปนโรคภูมิแพ
รูสึกคันตามรางกาย

๑. ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่นาสนใจและเหมาะสม
กับความสามารถของเด็ก   เปดโอกาสใหเดก็มสีวนรวม
ใน กิจกรรมเสริมแรง เมื่อเด็กทํ ากจิกรรมเสรจ็สิน้ลง
๒. ลดนํ้ าตาลในอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะควรงด
เวนการรับประทานช็อคโกแลต   ทอฟฟ  และ
นํ้ าอัดลมที่มีรสหวาน
๓. สังเกตอาการและแนะนํ าใหผูปกครองพาไปพบ
แพทย

๓. เด็กกัดเล็บ
ดูดนิ้ว

- เด็กจะกัดเล็บตลอดเวลา
ที่อยูวางจนเล็บกุดแหวง
- เด็กดูดนิ้ว

๑. เด็กรูสึกเหงา  วาเหว         
ไมมั่นคง  ไมสบายใจ

๒. เด็กถูกตํ าหนิ  บังคับ
ขูเข็ญมากเกินไป

๑.๑ หาสาเหตุวามีอะไรรบกวนจิตใจเด็ก   หาทาง
สัมผัสโอบกอดใหความรัก  ความอบอุน  เลานิทาน
สอนใจ
๑.๒ หากิจกรรมที่นาสนใจใหเด็ก    อยาใหอยูวาง
๑.๓ ช้ีแนะใหทราบถึงอันตรายวาเล็บที่สกปรกอาจ
เปนสื่อนํ าโรคได
๒. ผูสอนไมควรขู บังคับ  ดุ เด็กใหเกิดความเครียด
ควรชักจูงดวยวิธีนุมนวล



๙๗
ปญหา ลักษณะที่พบ สาเหตุ แนวทางชวยเหลือและแกไข

๔. เด็กพูดติดอาง - จะพูดตะกุกตะกักออกมาเปน
คํ าไดชาหรือซํ้ ากัน

๑. มีสิ่งที่เด็กตกใจยังอยูใน
ความรูสึกโดยผูใหญหลอก
หรือทํ าใหตกใจ
๒. เผชิญกับสถานการณใหม
ถูกบังคับใหอยูในระเบียบ
วินัยมากเกินไป ทํ าใหปรับตัว
เขากับเพื่อนและสถานศึกษา
ไมได

๓. เด็กจะนึกคํ าพูดไมทันกับ
สมองสั่ง  ทํ าใหพูดไมทัน

๑. หลีกเลี่ยงไมใหเด็กพบเห็นเหตุการณ
ต่ืนเตนตกใจเกินไป

๒.๑ ผูสอนไมควรเขมงวดกับเด็กในระยะ
แรกที่เด็กมาสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลนตามความ
สามารถ
๒.๒ อยาแสดงความสนใจ  ผิดหวัง สงสาร
อึดอัด
๓. ผูสอนชวยโดยเลานิทานหรือใชคํ าพูดที่
ถูกตองใหเด็กฟงเปนตัวอยาง
๔. หากเปนติดตอกันเปนเดือน  ควรปรึกษา
แพทย

๕. เด็กเขากับเพื่อน
ไมได

๑. กาวราว  ชอบรังแก
เลนรุนแรง กอเรื่องวุนวาย
ชวนทะเลาะ

๑. ขาดความรัก ความสนใจ
จากพอ แม และผูสอนทํ าให
เด็กเปนคนไมรวมมือ
๒. พอแมและผูสอน
เลี้ยงดูเด็กอยางเขมงวด ชาเย็น
ทํ าใหเด็กเกิดความเครียดและ
มาแสดงออกกับผูอื่น
๓. คุนเคยกับการถูกตามใจ
และคาดหวังจะไดสิ่งตางๆ
จากผูอื่นเชนเดียวกับพอแม
๔. เด็กเห็นแบบอยาง วิธีการ
แสดงออกกาวราวจากบุคคล
แวดลอมและโทรทัศน
๕. ผูเลี้ยงดูยุแหยใหเด็กเกิด
อารมณโกรธบอย ๆ
๖. เด็กเขากลุมกับเพื่อน
ไมได

๑. ใหความรักความอบอุนแกเดก็อยางเพยีงพอ
เชน ชักชวนใหรวมกิจกรรมและอยูใกล ๆ
เด็กอยาปลอยใหอยูกับเพื่อน ๆ ตามลํ าพัง
๒. ควรเลี้ยงดูเด็กอยางประชาธิปไตย โดย
ใชเหตุผลตามวัย ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของเด็ก

๓. ผูสอนแนะนํ าวิธีการเลี้ยงดูอยางถูกตอง
แกพอแม

๔. ผูใกลชิดเด็กควรแสดงทาทีนุมนวลกับ
เด็ก  ไมควรใหดูรายการโทรทัศนที่แสดง
ถึงความกาวราว
๕. หลีกเลี่ยงการยั่วยุใหเด็กโกรธ

๖. ผูสอนควรฝกใหเด็กไดมีโอกาส
เลนรวมกลุมกับเพื่อนและชมเชยเมื่อทํ างาน
ไดสํ าเร็จเปนที่ยอมรับในกลุม



๙๘
ปญหา ลักษณะที่พบ สาเหตุ แนวทางชวยเหลือและแกไข

๖. เด็กขี้อิจฉา -เรียกรองความสนใจเพื่อใหได
รับความเอาใจใส
-รังแกคนที่ตัวเองอิจฉา แอบทํ า
รายรางกายและสิ่งของ
-บางครั้งตอหนาทํ าเฉย ลับหลัง
หาทางแกลงดวยวิธีตาง ๆ

- แสดงพฤติกรรมกลับเปนเด็ก
กวาอายุจริง

๑. เกิดจากมีนองใหมและ
กลัวไมไดรับความรัก
ความเอาใจใสจากพอแม
เหมือนเดิม
๒. เด็กเกิดความรูสึกวา
ไมไดรับความยุติธรรม

๓. เพื่อเรียกรองความ
สนใจ

๑.๑ ควรทํ าความเขาใจใหเด็กรูวาเขาจะยังคงได
รับความเอาใจใสจากพอแมเหมือนเดิม
๑.๒ พอแมควรเตรียมพรอมโดยบอกใหเขารู
ต้ังแตนองอยูในครรภและใหเขามามีสวนชวยดแูลนอง
๒. แนะนํ าพอแมใหเสริมความมั่นใจใหเด็ก
โดยการกระทํ าหรือคํ าพูดของพอแม   ใหเวลา
และใหความสํ าคัญเสมอตนเสมอปลาย
๓. ควรตามใจถาเขาทํ าตัวเปนเด็กอีกครั้ง ถา
พอแมแสดงความรัก ความเอาใจใสเชนเดิม
เด็กจะกลับเปนตัวของเขาเอง

๗. เด็กชางฟอง - ฟองทุกเรื่องจนเพื่อน ๆ ไมรัก ๑. เปนเด็กที่รักความ
ยุติธรรม
๒. เปนเด็กที่เช่ือฟงผูสอน

๑. ผูสอนควรรับทราบปญหาและใหเด็กชวยกัน
แกไข
๒. อยาปฏิเสธการฟองของเด็กหรือใชวิธีดุ
หรือไลไปนั่งที่   เด็กจะเสียใจและผิดหวัง  ควร
พูดช้ีแจงเหตุผลใหเหมาะสมกับเหตุการณโดย
พิจารณาวาการเลนของเด็กจะเปนอนัตรายหรอืไม

๘. เด็กชอบเลน
อวัยวะเพศ

- พบเวลานอนชอบลูบคลํ า
อวัยวะเพศ  ชอบนอนควํ่ า

๑. เกิดจากมีปญหา
ไมสบายใจตองการ
การปลอบประโลม
๒. ทํ าแลวรูสึกสบาย

๑. ไมแสดงใหเด็กเห็นวาเปนเรื่องนาละอาย
หรือรูสึกผิดกับการกระทํ าแบบนั้น

๒. ไมควรใหอยูลํ าพัง   ขณะนอนควรเบน
ความใสใจไปทางอื่น

๙. อาการติ๊ก -การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อที่
เกิดซํ้ าๆอยางไมจงใจ  ไมมี
จุดหมายของใบหนา คอ ศีรษะ
เกิดโดยไมรูตัว  เชน การ
กระพริบตาถี่ ๆ
- กระแอมซํ้ าๆกัน    ยักไหล
ไปมา หรือกริยาที่ทํ าซํ้ า ๆ

๑. เกิดจากการเก็บกด
ความตองการบางอยาง
พบในครอบครัวที่คอย
เขมงวดเด็กในการเลี้ยงดู

๒. เกิดจากการหดตัวของ
กลามเนื้อรวดเร็ว
๒.๑ สาเหตุจากรางกาย
ฮอรโมนในสมอง
๒.๒ สาเหตุดานจิตใจ

๑.๑ คนหาสาเหตุของความเครียดที่เปน
ตัวการทํ าใหเด็กเกิดอาการติ๊ก
๑.๒ ไมใหความสนใจอาการผิดปกตินั้น   
เบี่ยงเบนความสนใจไปดานอื่น
๑.๓ ควรทํ าบรรยากาศใหผอนคลายใหเด็กรูสึก
สบายใจและปลอดโปรง
๑.๔ หากเปนติดตอกันและชวยเหลือแลว
ไมหายอาจแนะนํ าใหไปพบแพทย
๒. เกิดแลวหายเองได  ไมควรไปยํ้ าควรใหเดก็
ผอนคลายใหความเครียดลดลงถาแกไขไมดีจะ
ติดไปจนโตได



๙๙
ปญหา ลักษณะที่พบ สาเหตุ แนวทางชวยเหลือ     และแกไข

๑๐. เด็กชอบหยิบของ
ผูอื่น

- พบในเด็กอายุ                
๓-๔ ขวบ ชอบหยิบ
ของของเพื่อนไป
โดยไมขออนุญาต

๑. เกิดจากความรูสึกอยากได
ยังไมเขาใจเหตุผล  เพียงตองการ
อยากไดของคนอื่น

๒. เกิดจากความวาเหวในจิตใจ
ไมไดรับความอบอุนจากผูเลี้ยงดู

๑. ควรสอนใหเรียนรูสิทธิของผูอื่น อาจโดย
การเลานิทานใหเด็ก เขาใจดวยวิธีนุมนวลแต
จริงจัง และควรเอาใจใสอยางใกลชิดกอนที่
เด็กจะทํ าเปนนิสัย
๒. ขอความรวมมือกับผูปกครองชวยกัน
แกไข  อาจใหเด็กนํ าของเขามาใหเพื่อนและ
ใหเพื่อนรูจักการขออนุญาตกอนหยิบของผูอืน่

๑๑. เด็กที่มีปญหาการ
รับประทานอาหาร

- การนอน

-การขับถาย

- เบื่ออาหาร
ไมชอบอาหาร

- เด็กไมยอมนอน
กลางวัน

-เด็กไมยอมปสสาวะ
- เด็กปสสาวะบอย
ผิดปกติ

๑. เด็กไมรูสึกอยากอาหาร

๒. บางคนไมเคยนอนกลางวัน
มากอน

๓. รังเกียจหองนํ้ า  เคยนั่งแต
กระโถน

๔. เด็กเกิดความกังวลและ
มีปญหาในใจ

๑.๑ ปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการกิน และ
สรางบรรยากาศที่ดีในการกิน  จัดอาหารที่
นากิน แตมีคุณคาโดยไมใหเดก็รูสกึวาถกูบงัคบั
๑.๒ เลานิทานใหมีสุขนิสัยที่ดีในการกิน
ใหคํ าชมเชยเปนครั้งคราว
๑.๓ ปรึกษาผูปกครอง  ช่ังนํ้ าหนักสมํ่ าเสมอ
ใหเด็กทราบผล
๒. ผูสอนควรจัดที่นอนใหสะอาด
บรรยากาศสงบ ชักชวนใหนอนเลน ๆ โดย
ผูสอนเลานิทานหรือรองเพลงใหฟง  ใหเด็ก
หลับตาใชมือลูบศีรษะเด็กเบา ๆ
๓.๑ ฝกเด็กใหมีสุขนิสัยที่ดีในการขับถาย
เชน การรักษาความสะอาด  การถายเปนเวลา
รูจักการนั่งสวมแทนนั่งกระโถน
๓.๒ ไมควรเขมงวดเกินไปในการฝกขับถาย
และควรจัดสภาพหองนํ้ าใหเด็กอยากเขา
๔.๑ ควรหาสาเหตุและหาทางแกไขปญหาที่
เกิดในใจใหความรัก  ความอบอุนแกเด็ก
๔.๒ อาจตองปรึกษาแพทย

หมายเหตุ  เด็กปฐมวัยจากบานมาสถานศึกษาครั้งแรกจะนํ าสิ่งของที่เขาติดมาจากบาน เชน หมอน ตุกตา
มาสถานศึกษาดวย ไมเปนสิ่งผิดปกติของเด็กวัยนี้ ผูสอนควรอนุญาตถาเด็กจะนํ าของรักมาสถานศึกษาดวย
ในระยะแรกที่เริ่มมา   เนื่องจากเด็กตองมีการปรับตัวหลายดาน  เมื่อเขาคุนกับผูสอนและสถานศกึษาแลวเดก็จะเลกิไปเอง



๑๐๐

บทที่  ๑๐
บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร

การนํ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ 
หลักสตูร ผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร
ผูสอน  พอแม  หรือผูปกครอง และชุมชน  มีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของเด็ก

๑.  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด                          

ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี้
๑.๑  ศกึษาทํ าความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศนดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย
๑.๒  คัดเลือกบุคลากรที่ทํ างานกับเด็ก  เชน  ผูสอน   พี่เล้ียง  อยางเหมาะสม

โดยคํ านึงถึงคุณสมบัติหลักของบุคลากร  ดังนี้
๑.๒.๑  มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย

หรือผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
                                        ๑.๒.๒   มคีวามรกัเดก็  จติใจด ี มอีารมณขนัและใจเยน็ ใหความเปนกนัเอง
กบัเด็กอยางเสมอภาค

๑.๒.๓  มีบุคลิกของความเปนผูสอน เขาใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย
๑.๒.๔  พูดจาสุภาพเรียบรอย  ชัดเจนเปนแบบอยางได
๑.๒.๕  มีความเปนระเบียบ  สะอาด  และรูจักประหยัด
๑.๒.๖  มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตยในการปฏิบัติงานในหนาที่และการปฏิบัติตอเด็ก
๑.๒.๗  มีอารมณรวมกับเด็ก รูจักรับฟง พิจารณาเรื่องราวปญหาตางๆของเด็ก

                                                       และตัดสินปญหาตางๆอยางมีเหตุผลดวยความเปนธรรม
๑.๒.๘ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ

๑.๓ สงเสริมการจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กไดเขาเรียนอยางทั่วถึงและเสมอภาค
และปฏิบัติการรับเด็กตามเกณฑที่กํ าหนด

๑.๔    สงเสรมิใหผูสอนและผูทีป่ฏิบตังิานกบัเดก็พฒันาตนเองมคีวามรูกาวหนาอยูเสมอ



๑๐๑

๑.๕  เปนผูนํ าในการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมใหความเห็นชอบ กํ าหนดวิสัยทัศน
และคณุลักษณะที่พึงประสงคของเด็กทุกชวงอายุ

๑.๖  สรางความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๗ จดัใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  งานวิชาการหลักสูตร อยางเปนระบบและมี

การประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๘  สนบัสนุนการจัดสภาพแวดลอมตลอดจนสื่อ  วัสดุ  อุปกรณที่เอื้ออํ านวยตอการเรียนรู
๑.๙  นเิทศ กํ ากับ ติดตามการใชหลักสูตร  โดยจัดใหมีระบบนิเทศภายในอยางมีระบบ
๑.๑๐ ก ํากบัติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนํ าผลจากการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑.๑๑  กํ ากับ  ติดตาม  ใหมีการประเมินการนํ าหลักสูตรไปใช  เพื่อนํ าผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก                    
บริบทสังคมและใหมีความทันสมัย

๒.  บทบาทผูสอนปฐมวัย
การพฒันาคณุภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสํ าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
ผูสอนจึงมีบทบาทสํ าคัญยิ่งที่จะทํ าใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ          
ผูสอนจึงควรมีบทบาท / หนาที่  ดังนี้

๒.๑  บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู
๒.๑.๑ จดัประสบการณการเรียนรูสํ าหรับเด็กที่เด็กกํ าหนดขึ้นดวยตัวเด็ก

เอง  และผูสอนกับเด็กรวมกันกํ าหนด  โดยเสริมสรางพัฒนาการเด็กใหครอบคลุมทุกดาน
๒.๑.๒  สงเสริมใหเด็กใชขอมูลแวดลอม ศักยภาพของตัวเด็ก และหลักทาง

วชิาการในการผลิต  กระทํ า  หรือหาคํ าตอบในสิ่งที่เด็กเรียนรูอยางมีเหตุผล
๒.๑.๓  กระตุนใหเด็กรวมคิด  แกปญหา  คนควาหาคํ าตอบดวยตนเอง  ดวย

วธีิการศึกษาที่นํ าไปสูการใฝรู  และพัฒนาตนเอง
๒.๑.๔  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนที่สรางเสริมใหเด็ก

ท ํากจิกรรมไดเต็มศักยภาพและความแตกตางของเด็กแตละบุคคล
๒.๑.๕  สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการ

จดัการเรียนรู  และกิจกรรมตางๆอยางสมํ่ าเสมอ
๒.๑.๖  ใชกิจกรรมการเลนเปนสื่อการเรียนรูสํ าหรับเด็กใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ



๑๐๒

๒.๑.๗ใชปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและเด็กในการดํ าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางสมํ่ าเสมอ

๒.๑.๘ จัดการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริงและนํ าผลการ
ประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มศักยภาพ

๒.๒  บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก
๒.๒.๑  สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานทั้งทางดานรางกาย  อารมณ

จติใจ  สังคม และ สติปญญา
๒.๒.๒   ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจํ าวัน
๒.๒.๓   ฝกใหเดก็มคีวามเชือ่มัน่  มคีวามภมูใิจในตนเองและกลาแสดงออก
๒.๒.๔   ฝกการเรียนรูหนาที่  ความมีวินัย  และการมีนิสัยที่ดี
๒.๒.๕  จํ าแนกพฤติกรรมเด็กและสรางเสริมลักษณะนิสัยและแกปญหาเฉพาะบุคคล
๒.๒.๖  ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อให

เดก็ไดพฒันาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๒.๓  บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน

๒.๓.๑ นํ านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับสภาพบริบทสังคม  ชุมชน  และทองถ่ิน

๒.๓.๒ ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรู
ใหแกเด็ก

๒.๓.๓  จัดทํ าวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อนํ าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร / กระบวน
การเรียนรู  และพัฒนาสื่อการเรียนรู

๒.๓.๔  พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรู
มวีสัิยทศันและทันสมัยทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร

๒.๔  บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร
  ๒.๔.๑ ท ําหนาที่วางแผนกํ าหนดหลักสูตร หนวยการเรียนรู การจัด
กจิกรรมการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู

๒.๔.๒  จัดทํ าแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสํ าคัญ  ใหเด็กมีอิสระ
ในการเรยีนรูทั้งกายและใจ  เปดโอกาสใหเด็กเลน/ทํ างานและเรียนรูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม

๒.๔.๓ ประเมินผลการใชหลักสูตร  เพื่อนํ าผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันาหลักสูตรใหทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน
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๓.  บทบาทของพอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครอง

ตองสือ่สารกันตลอดเวลา  เพื่อความเขาใจตรงกันและพรอมรวมมือกันในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ดงันัน้ พอแมหรือผูปกครองควรมีบทบาทหนาที่  ดังนี้

๓.๑  มสีวนรวมในการกํ าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นชอบ กํ าหนด
แผนการเรียนรูของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก

๓.๒  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เดก็ตามศักยภาพ

๓.๓  เปนเครือขายการเรียนรู  จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
๓.๔  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจํ าเปน
๓.๕  อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ

ดานตาง ๆ  ของเด็ก
๓.๖ ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะ

ทีพ่งึประสงค  โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
๓.๗ เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  และมี

คณุธรรมนํ าไปสูการพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
๓.๘  มสีวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กและในการประเมินการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา

๔. บทบาทของชุมชน
การปฏรูิปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดกํ าหนดให

ชุมชนมบีทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อ
รวมกนัพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้

๔.๑  มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคม / ชมรมผูปกครอง

๔.๒ มสีวนรวมในการจัดทํ าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการดํ าเนิน
การของสถานศึกษา

๔.๓  เปนศูนยการเรียนรู  เครือขายการเรียนรู  ใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณ
จากสถานการณจริง

๔.๔  ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา



๑๐๔

๔.๕ สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภมูิปญญาทองถ่ิน  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ

๔.๖ ประสานงานกับองค กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน  และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน

๔.๗ มสีวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท ําหนาที่เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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บทที่ ๑๑
การจดัการศึกษาสํ าหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

เด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ หมายถึง  เด็กปฐมวัยที่มีสภาพรางกาย สติปญญา 
อารมณหรือจิตใจที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป หรือมีประสบการณสํ าคัญในชีวิตที่สงผล
กระทบอยางรุนแรงจนทํ าใหไมสามารถดํ าเนินชีวิตและพัฒนาไดตามศักยภาพที่แทจริงของ           
ตนได หากไมไดรับการปรับแนวทางการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะของ
เดก็  ความแตกตางดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  ตั้งแตอยูในครรภ หรือเมื่อแรกเกิด เมื่อ
เดก็เขาสูวัยทารก วัยเตาะแตะ หรือเมื่อเขาเรียนในสถานศึกษาปฐมวัยแลวและความแตกตางนี้ก็
ไมจํ าเปนตองอยูถาวร  เด็กปฐมวัยจํ านวนมากหากไดรับการจัดการศึกษาที่ปรับใหเหมาะสม
ควบคูกบัการบํ าบัดที่จํ าเปนตางๆ ตั้งแตเนิ่นๆ ก็สามารถพัฒนาจนใกลเคียงเด็กปกติ  สามารถ
รับการศกึษาเชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไปไดเมื่อโตขึ้น สวนเด็กบางคนซึ่งมีความบกพรองรุนแรง
หรือประสบการณที่รายแรงจนตองไดรับการศึกษาพิเศษไปตลอดก็ยังมีโอกาสพัฒนาตาม             
ศกัยภาพของตนใหมีชีวิตทีค่ณุภาพได ในทางตรงกนัขามหากถกูละเลยในชวงตนของชีวิต  เมื่อเด็ก
เหลานี้เติบโตเปนผูใหญอาจมีความพิการขั้นรุนแรงหรือกอปญหาแกตนเองและสงัคมไดมากมาย

เดก็ทีเ่ปนกลุมเปาหมายเฉพาะหมายรวมถึงเด็กตาง ๆ ดังนี้ คือ
• เดก็พกิาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาและ/หรือการเรียนรูทางการไดยิน
      ทางการเห็นและทางอารมณ  จิตใจ  สังคม เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
• เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
• เดก็ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เชน เด็กเรรอน  เด็กชาวเล
• เดก็ทีถู่กละเมิดทางรางกาย  จิตใจ รวมทั้งการละเมิดทางเพศ

เด็กซึ่งมีความตองการพิเศษเหลานี้ ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกับเด็กทั่วไปในการไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดรับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของ
สังคม  การใหการศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กเหลานี้  นอกจากจะเปนการตอบสนองสิทธิ                      
ขัน้พื้นฐานของมนุษย ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของผูสอนแลว ยงัเปนการชวยปองกันปญหาสังคม
อันอาจจะเกิดขึ้นมากมายหากเด็กๆเหลานี้ไมไดรับความชวยเหลือในระยะแรกเริ่มตั้งแตใน
ระดับปฐมวัยดวย
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แมจะจัดรวมอยูในกลุมเปาหมายเฉพาะ ซ่ึงมีความตองการพิเศษ โดยมีปรัชญาและ      
หลักการจดัการศึกษารวมกัน  แตรายละเอียดของวิธีการและเทคนิคในการจัดการศึกษาใหแก
เดก็แตละกลุมนั้นตางกันมาก  นอกจากนี้ เด็กที่มีความตองการพิเศษในกลุมเดียวกัน เชน เด็ก
เจ็บปวยเรื้อรังแตละคนยังมีความแตกตางกันไปเชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไป ซ่ึงมีอัตรา
พัฒนาการในแตละดานแตกตางกันไป  ผูใหการศึกษาแกเด็กแตละประเภทจึงตองศึกษา             
ท ําความเขาใจและดํ าเนินการใหเหมาะสมสํ าหรับเด็กแตละประเภทและแตละคน

การปองกัน การดูแลความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ  และการจัดสภาพ
แวดลอมที่สงเสริมใหเด็กไดพัฒนาตามสมควรแกศักยภาพของตน เปนการปองกันเด็กปฐมวัย
จากภาวะเสีย่งตอการมีปญหา ความบกพรองใดๆที่จะกระทบกระเทือนตอพัฒนาการของตน
ในอนาคต ผูสอนจึงควรใหความสํ าคัญแกการตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช
อุปกรณเครื่องเลน และสวนตางๆ ของอาคารสถานที่ที่เด็กเขาไปใช รวมทั้งความสะอาดของ
อาหาร เครื่องใช และที่อยูอาศัย ความปลอดภัยนี้ ควรครอบคลุมถึงความปลอดภัยจากการ
ขมเหง รังแก หรือลอลวงจากคนในสถานศึกษาและคนแปลกหนาดวย

การเฝาระวัง นอกจากการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดแลว  เนื่องจากปญหา              
บางอยางเกินวิสัยที่ผู สอนจะปองกันได จึงตองดํ าเนินการเฝาระวังเพื่อชวยเหลือเด็กใน                  
ความดูแลของตนดวย    ดงันี้คือ

การเฝาระวังการลวงละเมิดทางรางกาย จิตใจ และ/หรือทางเพศ ผูสอนควรสังเกต            
รองรอยบนรางกายและพฤติกรรมตางๆของเด็กวาอาจจะสะทอนถึงการถูกลวงละเมิดหรือไม 
เชน เดก็มีอาการซึม เศรา หวาดกลัวหรือหวาดระแวงหรือไม เด็กมีรอยซ้ํ า  รอยไหมหรือ             
บาดแผลใหม ๆ บนแขนขา เนื้อตัว โดยที่เด็กไมกลาบอกสาเหตุหรือไม  เปนตน

การเฝาระวังความพิการ    ผูสอนควรบันทึกนํ้ าหนัก  สวนสูง และเสนรอบศีรษะของ
เดก็อยางสมํ่ าเสมอ เพื่อใหแนใจไดวาเด็กมีการเจริญเติบโตเปนปกติ     นอกจากนี้ยังควรเทียบ
พฒันาการดานตางๆ ทั้งทางกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก ภาษา สติปญญา  ตลอดจนทาง
อารมณและสังคมของเด็กวาลาชากวาพัฒนาการของเด็กปกติทั่วไปหรือไม  หากพบวา
พัฒนาการหยุดชะงักหรือถดถอยลง หรือมีการพัฒนาที่ลาชาหางจากวัยมาก ก็ถือไดวาเปน
สัญญาณเตือนถึงความบกพรองพิการที่อาจเกิดขึ้นได เชน อายุ ๓ ขวบแลว  ยังพูดเปนคํ า ๆ             
ไดเพยีง  ๔-๕  คํ า เทานั้น หรืออายุ  ๕ ขวบแลวยังกระโดดไมเปน เปนตน

การคัดแยกการมองเห็นและการไดยินอยางงายๆ ในเด็กทุกคน ทุก ๑-๒ ป 
กเ็ปนวิธีการเฝาระวังความพิการที่ไมตองลงทุนลงแรงมาก แตสามารถปองกนัหรือลดปญหาไดมาก
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การคนพบ  การสงตอ และการใหความชวยเหลือ    การเฝาระวัง
อยางเปนระบบจะชวยใหผูสอนคนพบเด็กที่ตองการความชวยเหลือ หรือการสงเสริมเปนพิเศษ
ไดแตเนิน่ๆ  เมื่อคนพบเด็กแลว ควรมีการสงตอใหแกนักวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบอยาง
ละเอยีดอกีครั้ง เชน เมื่อสงสัยวาเด็กอาจมีปญหาการไดยิน ผูสอนอาจแนะนํ าใหผูปกครองพา
ไปตรวจการไดยินที่โรงพยาบาล หรือเมื่อสงสัยวาเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา เนื่องจาก
เด็กไมสามารถเขาใจเรื่องตางๆในชั้นเรียนและไมสามารถพูดสื่อสารกับเพื่อนและผูสอนได              
ผูสอนอาจแนะนํ าใหผูปกครองพาไปตรวจระดับสติปญญาที่โรงพยาบาล  หรือเมื่อสงสัยวาเด็ก
ถูกคนในบานทํ ารายรางกาย      ผูสอนอาจพาเด็กติดตอนักสังคมสงเคราะหใหดํ าเนินการพาเด็ก
ไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาล เปนตน

หลังจากพบปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็กแลว ทางสถานศึกษา ทางบาน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ทางโรงพยาบาลหรือกรมประชาสงเคราะห เปนตน                             
ควรประสานงานกันเพื่อวางแผนรวมกนัในการใหความชวยเหลือแกเด็กตามสมควรตอไป

ในกรณทีีไ่มมีหนวยงานใหความชวยเหลือในทองถ่ิน ผูสอนควรปรึกษานักวิชาชีพที่
เกี่ยวของหรือขอใหเจาหนาที่ทางการศึกษาหรือทางการแพทยในระดับอํ าเภอชวยประสานงาน
กบัผูเกีย่วของในระดับจังหวัดเพื่อหาทางใหความชวยเหลือที่เหมาะสมตอไป

ในกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซ่ึงไมมีหนวยงานในทองถ่ินรองรับ อาจติดตอ               
ขอคํ าแนะนํ าจากคณะหรือภาควิชาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาวาจะ
สามารถสงเสริมเด็กไดอยางไรบาง

การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการพิเศษของเด็ก  ในการ
จดัการศกึษาใหแกเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ  ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาเด็กทุกคนไมวาจะเปน
เด็กกลุมเปาหมายเฉพาะหรือไม ลวนมีความตองการพื้นฐานเหมือนกันทั้งสิ้น  นั่นคือเด็ก              
จํ าเปนตองไดรับการพัฒนาทุกดานเปนองครวม และการพัฒนาเด็กนั้นจะตองอยูบนพื้นฐาน
ของระดบัพัฒนาการในปจจุบันของเด็กเปนสํ าคัญ  เด็กที่มีพัฒนาการสูงบางดาน  ไมจํ าเปน
ตองมีพัฒนาการสูงระดับเดียวกันในดานอื่นๆเสมอไป เชน เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดทาง
คณติศาสตร อาจมีความสามารถปานกลางในดานภาษา และเด็กที่มีสติปญญาสูง  อาน เขียน  
คดิเลขเกงมาก อาจขาดทักษะทางสังคม  ไมรูวิธีเลนรวมกับเด็กอื่นก็ได ดังนั้น ผูสอนจึงตอง
พจิารณาพฒันาการแตละดานของเด็กของตนวาอยูในขั้นใด  และวางแผนการสอนที่สอดคลอง
กบัสภาพจริงของเด็ก

ผูสอนซึ่งสอนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะตองมีความละเอียดออนและไวตอความรูสึก      
นกึคดิของเด็กและใหความสํ าคัญแกส่ิงที่มีผลตอความรูสึกตอตนเองและตอโลกของเด็ก



๑๐๘

มากเปนพเิศษ  เชน เด็กที่เจ็บปวยเรื้อรังมักมีความหวาดกลัว กังวลในความเจ็บปวยของตน    
จงึควรไดรับความรูเกี่ยวกับโรคที่ตนเปน  การรักษา และผูคนที่เด็กตองเกี่ยวของ เชน หมอและ
พยาบาล  ขณะที่เด็กซึ่งถูกพอแมทุบตีจนตองไปอยูกับพอแมบุญธรรม ยอมมีความหวาดกลัว           
ผูคนและรูสึกวาตนมีชีวิตที่ดอยกวาเด็กอื่น จึงควรไดเรียนรูวาในโลกนี้คนอีกมากมายที่ยังรัก
เรา  และคนเราสามารถมีชีวิตที่ดีไดแมจะไมไดอยูกับพอแมแทๆของตน เปนตน การใหการ
ศึกษาแกเด็กที่มีประสบการณรายแรงในชีวิตจะตองทํ าควบคูกับการบํ าบัด โดยผูสอนควร            
เรียนรูเทคนิควิธีในการพูดคุย ปลอบโยนและสรางความมั่นใจใหแกเด็กจากนักวิชาชีพที่            
เกีย่วของ ในทํ านองเดียวกันผูสอนที่สอนเด็กพิการ เชน เด็กตาบอด  เด็กแขนขาพิการ ก็ควร
เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กเฉพาะประเภท และ  เทคนิควิธีจากผูสอนการศึกษาพิเศษเพื่อ
ใหสามารถสงเสริมเด็กเหลานี้ไดเต็มที่

การจัดการเรียนรวม      การจดัใหเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะซึ่งมีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนปกติตองประกอบดวยการเตรียมการอยางระมัดระวัง  ทั้ง
การเตรียมตัวผูสอน ตัวเด็กที่จะเขารวมเรียน  เพือ่นๆเด็กปกติในชั้นเรียน  ผูปกครองเด็กพิเศษ
และผูปกครองเด็กปกติ  ตลอดจนบุคคลตางๆในสถานศึกษาและในชุมชน  ผูบริหารจะตอง              
ดแูลใหการเรียนรวมเปนเรื่องของชุมชน ไมใชเฉพาะผูสอนเรียนรวมและเด็กที่มีความตองการ
พเิศษเทานั้น

การจัดการเรียนรวมที่ดํ าเนินการอยางเปนระบบและระมัดระวังจะชวยใหการ
จดัการศึกษาเปนประโยชนแกทั้งตัวเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษ เด็กอื่นๆ  ผูสอน ผูปกครอง 
บคุคลตางๆในสถานศึกษาและในชุมชน



๑๐๙

บทที่ ๑๒
การเชือ่มตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปท่ี ๑

การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑ มีความ
สํ าคญัอยางยิ่ง  บุคลากรทุกฝายจะตองใหความสนใจตอการชวยลดชองวางของความไมเขาใจ
ในการจดัการศึกษาทั้งสองระดับ ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอน  ตัวเด็ก  ผูสอน
ผูปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆทั้งระบบ การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับ
ปฐมวยักบัระดับประถมศึกษาปที่ ๑  จะประสบผลสํ าเร็จไดตองดํ าเนินการดังตอไปนี้

๑.บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการสรางรอยเชื่อมตอระดับปฐมวัยกับ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑

๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสํ าคัญที่มีบทบาทเปนผูนํ าในการสรางรอยเชื่อมตอ                 

โดยเฉพาะระหวางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในชวงอายุ ๓-๕ ปกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ โดยตองศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ  เพื่อทํ าความเขาใจ
จดัระบบการบริหารงานดานวิชาการที่จะเอื้อตอการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งสองระดับ โดยการจัด
กจิกรรมเพื่อสรางรอยเชื่อมตอ ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้

๑.๑.๑ จัดประชุม ผู สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษารวมกัน
พฒันารอยเชื่อมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับใหเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผูสอนทั้ง
สองระดับจะไดเตรียมการสอนใหสอดคลองกับเด็กวัยนี้

๑.๑.๒  จัดหาเอกสารดานหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับ
มาไวใหผูสอนและบุคลากรอื่นๆไดศึกษาทํ าความเขาใจ อยางสะดวกและเพียงพอ

๑.๑.๓   จัดกิจกรรมใหผูสอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยน เผยแพรความรู
ใหมๆ ทีไ่ดรับจากการอบรม ดูงาน ซ่ึงไมควรจัดใหเฉพาะผูสอนในระดับเดียวกันเทานั้น

๑.๑.๔   จัดเอกสารเผยแพรตลอดจนกิจกรรมสัมพันธในรูปแบบตางๆระหวาง
สถานศึกษา ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาอยางสมํ่ าเสมอ

๑.๑.๕ ระหวางที่เด็กอยูในระดบัปฐมวยั ผูบริหารควรจดัใหมกีารพบปะทํ า
กจิกรรมรวมกับผูปกครองอยางสมํ่ าเสมอตอเนื่อง เพื่อผูปกครองจะไดสรางความเขาใจและ
สนบัสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลานตนไดอยางถูกตอง



๑๑๐

๑.๑.๖ สถานศกึษาทีม่เีดก็ทัง้สองระดบัควรจดักจิกรรมทีผู่สอน ผูปกครองและ
เดก็ไดท ํากจิกรรมรวมกนัในบางโอกาส

๑.๑.๗  สถานศกึษาทีม่กีารจดัการศกึษาทัง้สองระดบั ควรจดัปฐมนเิทศผูปกครอง
๒  คร้ัง คอืกอนเด็กเขาเรียนชั้นปฐมวัย และกอนเด็กจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อให
ผูปกครองเขาใจการศึกษาทั้งสองระดับและใหความรวมมือชวยเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมใหมไดดีขึ้น

ตวัอยางหัวขอการปฐมนิเทศ  เชน
 การสอนอานเขียนในระดับอนุบาลสอนอยางไร
 เมือ่ไรเด็กจึงพรอมที่จะเขียนหนังสือ
 งานวจิยัเกี่ยวกับผลของการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก  เกิดผลดีอยางไร

๑.๒ ผูสอนระดับปฐมวัย
ผูสอนนอกจากจะตองศึกษาทํ าความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และจัด

กจิกรรมพัฒนาเด็กของตนแลว ควรศกึษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  และสรางความเขาใจใหกับผูปกครองและบุคลากรอื่นๆ
รวมทัง้ชวยเหลือเด็กในการปรับตัวกอนเล่ือนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  โดยผูสอนอาจจัด
กจิกรรมดังตัวอยางตอไปนี้

๑.๒.๑ เก็บรวบรวมข อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเปนรายบุคคลเพื่อสงตอผูสอน
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  ซ่ึงจะทํ าใหผูสอนระดับประถมศึกษาสามารถใชขอมูลนั้นชวยเหลือเด็ก
ในการปรับตัวเขากับการเรียนรูใหมตอไป

๑.๒.๒  พดูคยุกบัเดก็ถึงประสบการณที่ดีๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู

๑.๒.๓ จดัใหเดก็ไดมีโอกาสทํ าความรูจักกับผูสอนตลอดจนสภาพแวดลอม
บรรยากาศของหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทั้งที่อยูในสถานศกึษาเดยีวกนัหรือสถานศกึษาอืน่

๑.๓ ผูสอนระดับประถมศึกษา
ผู สอนระดับประถมศึกษาตองมีความรู ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการจัด                 

ประสบการณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   เพื่อนํ ามาเปนขอมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรูใน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑ ของตนใหตอเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย   ดังตัวอยาง
ตอไปนี้



๑๑๑

๑.๓.๑   จัดกิจกรรมใหเด็กและผูปกครองมีโอกาสไดทํ าความรูจัก  คุนเคยกับ
ผูสอนและหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กอนเปดภาคเรียน

๑.๓.๒    จดัสภาพหองเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดใหมี
มมุประสบการณภายในหอง เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสทํ ากิจกรรมไดอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ
มมุเกมการศกึษา มุมของเลน เพื่อชวยใหเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดปรับตัวและเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง

๑.๓.๓    จดักจิกรรมสรางขอตกลงที่เกิดจากเด็กรวมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๑.๓.๔ เผยแพร ข  าวสารด านการเรียนรู และสรางความสัมพันธที่ดีกับ

เด็ก  ผูปกครอง และชุมชน
๑.๔  ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษา

ผูปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตองทํ าความเขาใจหลักสูตรของการ
ศกึษาทัง้สองระดับและเขาใจวาถึงแมเด็กจะอยูในระดับประถมศึกษาแลว แตเด็กยังตองการ
ความรกั ความเอาใจใส การดูแลและการปฏิสัมพันธที่ไมไดแตกตางไปจากระดับปฐมวัยและ
ควรใหความรวมมือกับผูสอนและสถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถ
ปรับตัวไดเร็วยิ่งขึ้น



๑๑๒

๒.ตัวอยางการเชื่อมตอสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร
ในระดับปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ป) กับ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑

สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย
(ประสบการณสํ าคัญ)

สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑

๑. การอาน
๑)  การอานค ําพืน้ฐานซึง่เปนค ําทีใ่ชในชวิีตประจ ําวัน ประมาณ  ๖๐๐  คํ า  รวมทั้งคํ าที่ใชเรียนรู
     ในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
๒) การอานแจกลูกและสะกดคํ าในมาตราตัวสะกดตางๆ  และคํ าในชีวิตประจํ าวันที่สะกด
     ไมตรงตามมาตรา  คํ าที่มีตัวการันต  อักษรควบ  อักษรนํ า
๓) การผันวรรณยุกตคํ าที่มีพยัญชนะตน  เปนอักษรกลาง  อักษรตํ่ า  อักษรสูง
๔) การอานและเขาใจความหมายของคํ าในประโยค และขอความสั้นๆ
๕) การอานในใจ  การจับใจความของเรื่องที่อาน  โดยหาคํ าสํ าคัญ    ต้ังคํ าถาม  คาดคะเน
     เหตุการณ  ใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด
๖) การแสดงความรูและความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๗) การนํ าความรูและขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจํ าวัน
๘) การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองถูกตองตามอักขรวิธีและลักษณะคํ าประพันธ  และ
การอานทํ านองเสนาะ
๙) การทองจ ําบทอาขยานและบทประพนัธทีป่ระทบัใจ
๑๐) การเลือกอานหนังสือที่เปนประโยชน   ทั้งประเภทความรูและความบันเทิง
๑๑) มารยาทการอานหนังสือ  การถนอมรักษาหนังสือทั้งสวนตนและสวนรวม
๑๒) การปลูกฝงนิสัยรักการอานและมีสุขลักษณะในการอานหนังสือ

 การแสดงความรูสึกดวยคํ าพูด
 การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับ

ประสบการณของตนเอง หรอื
เลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

 การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ

 การฟงเรื่องราว นิทาน             
คํ าคลองจอง   คํ ากลอน

 การเขียนในหลายรูปแบบผาน
ประสบการณที่สื่อความหมาย
ตอเด็ก   เขียนภาพ  เขียนขีดเขี่ย
เขียนคลายตัวอักษร  เขียนเหมือน
สัญลักษณ   เขียนช่ือตนเอง

 การอ  านในหลายรูปแบบผ าน  
ประสบการณที่สื่อความหมายตอ
เด็ก     อานภาพหรือสัญลักษณจาก
หนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ ๒. การเขียน

๑) การเขียนคํ าในมาตราตัวสะกดตาง ๆ  คํ าที่ใชในชีวิตประจํ าวัน  และคํ าที่สะกดไมตรงตามมาตรา
๒) การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการเขียนตามคํ าบอก
๓) การเลือกใชคํ าเขียนเปนประโยคตรงตามความหมาย  และเรียบเรียงเปนเรื่องสั้น ๆ ที่แสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการ  และประสบการณ
๔) การเขียนคํ าคลองจอง
๕) การตรวจทานและแกไขงานเขียน
๖) การใชเลขไทย
๗) มารยาทการเขียน  การเขียนอยางเปนระเบียบสะอาด ลายมือสวยงาม อานงาย และไมขีดเขียน
ในที่ไมสมควร
๘) การปลูกฝงนิสัยรักการเขียน  ดวยการจดบันทึกความรูอยางสมํ่ าเสมอ



๑๑๓
สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย
(ประสบการณสํ าคัญ)

สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑

๓.การฟง การดู และการพูด
๑) การเลือกฟง  เลือกดูสิ่งที่เปนความรูและความบันเทิง
๒) การเขาใจเนื้อเรื่อง  การจับใจความจากถอยคํ า  นํ้ าเสียง  และกิริยาทาทางของ ผูพูด  การดูสิ่ง
ที่เปนความรูความบันเทิง
๓)  การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง  สิ่งที่ดู
๔) การพูดทักทาย  ขอบคุณ   ขอโทษ  การยอมรับ การปฏิเสธ  โดยใชภาษาที่สุภาพ
๕) การตั้งคํ าถามและการตอบคํ าถาม
๖) การเลาเรื่องถายทอดความรู  ความคิด  และความรูสึก
๗) การพูดออกเสียงชัดเจน  ใชถอยคํ าเหมาะแกเรื่อง  ใชภาษาที่สุภาพเหมาะสมแกบุคคลและ
โอกาส
๘) มารยาทการฟงและการดู  การฟงและดูอยางตั้งใจโดยไมรบกวนผูอื่น
๔.หลักการใชภาษา
๑) พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และการประสมคํ า
๒) หลักการอาน  และเขียนสะกดคํ า
๓) ความหมายของคํ า  การเลือกใชคํ า  และการเรียงลํ าดับคํ าในประโยคไดถูกตอง
๔) การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ
๕) การรูจักภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่น
๖) หลักการแตงคํ าคลองจอง
๗) การใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการเรียน  การแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรู  และ
การทํ างานรวมกับผูอื่น
๘) การใชทกัษะทางภาษาและเทคโนโลยกีารสือ่สาร ดานวิทยุ  โทรทัศน    วีดิทัศน ในการพัฒนา
การเรียน

๕.วรรณคดีและวรรณกรรม
๑) นิทาน  เรื่องสั้นงาย ๆ  สารคดีสั้น ๆ  สํ าหรับเด็ก   ปริศนาคํ าทาย  บทรองเลนในทองถิ่น  และ
บทรอยกรองประเภทใหความรูและความบันเทิงตาง ๆ ที่เหมาะแกวัยของเด็ก
๒) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล
๓) การนํ าขอคิดที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตจริง



๑๑๔
สาระการเรียนรูระดับปฐมวัย

(ประสบการณสํ าคัญ)
สาระการเรียนรูรายปกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑
 การสํ ารวจและอธิบายความ

เหมือน  ความตางของสิ่งตาง ๆ
 การจับคู  การจํ าแนก และการจดักลุม
 การเปรียบเทียบ เชน  ยาว/สั้น

ขรุขระ /เรียบ  ฯลฯ
 การเรียงลํ าดับสิ่งตาง ๆ
 การคาดคะเนสิ่งตางๆ
 การสืบคนขอมูล
 การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวย
วิธีการที่หลากหลาย

 การเปรียบเทียบจํ านวน มากกวา
นอยกวา เทากัน

 การนับสิ่งตาง ๆ
 การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํ านวน
หรือปริมาณ

 การตอเขาดวยกัน  การแยกออก
การบรรจุและการเทออก

 การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน

 การอธิบายในเรื่องตํ าแหนงของ
สิ่งตางๆที่สัมพันธกัน  

 การอธิบายในเรื่องทิศทาง
การเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ

 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ
ดวยภาพวาด  ภาพถาย และ  รปูภาพ

 การเริ่มตนและการหยุดการ
กระทํ าโดยสัญญาณ

 การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา
ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ

 การเรียงลํ าดับเหตุการณตางๆ
 การสงัเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู

๑. การบอกจํ านวน การอานและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  แทนจํ านวน
๒.การเขียนในรูปกระจาย  หลักหนวย  หลักสิบ  หลักรอย  คาของตัวเลขในแตละหลักและ   
การใช  ๐  เพื่อยึดตํ าแหนงของหลัก

๓.  การเปรียบเทียบจํ านวนและการใชเครื่องหมาย  =   ≠  >  <
๔.  การเรียงลํ าดับจํ านวน
๕.  การนับเพิ่มทีละ ๑  และทีละ ๒  การนับลดทีละ  ๑
๓.  การบวกจํ านวนที่มีผลบวกไมเกิน ๑๐๐
๙.  โจทยปญหาการบวก
๑๐.  การลบจํ านวนที่มีตัวต้ังไมเกิน  ๑๐๐
๑๑.  โจทยปญหาการลบ
๑๓.  การบวก  ลบระคน
๑๔.  โจทยปญหาการบวก  ลบระคน
การวัดความยาว
๑.  การวัดความยาวโดยใชเครื่องวัดที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
การวัดนํ้ าหนัก  (การชั่ง)
๑.  การช่ังโดยใชเครื่องช่ังที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
การวัดปริมาตร  (การตวง)
๑.  การตวงโดยใชเครื่องตวงที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน
เวลา
๑.  ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน  กลางคืน  เชา  สาย  เที่ยง  บาย  เย็น)
๒.  จํ านวนวันในหนึ่งสัปดาห  ช่ือวันในสัปดาห  ช่ือเดือนในหนึ่งป  และจํ านวนวันในแตละเดือน
เรขาคณิต
๑.  การจัดกลุมรูปเรขาคณิต
พีชคณิต
๑.  แบบรูปของจํ านวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑  และทีละ  ๒
๒.  แบบรูปของจํ านวนที่ลดลงทีละ  ๑
๓.  แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สัมพันธกันในลักษณะของรูปรางหรือขนาดหรือสี

กิจกรรมเสริมทักษะ  กระบวนการทางคณิตศาสตรผานสาระการเรียนรู  จํ านวนและ
การดํ าเนินการ  การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต



๑๑๕
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คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, สํ านักงาน  การพัฒนาครอบครัว

บริษัทอมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํ ากัด  (มหาชน)
ฉนัทนา  ภาคบงกช  เอกสารประกอบการศึกษาวิชา ปว.๕๔๑ การศึกษาสํ าหรับผูปกครอง

กรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ๒๕๓๑  อัดสํ าเนา.
ทศินา  แขมมณี และคณะ  หลกัการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย.

โครงการเผยแพรผลงานวิจัย  ฝายวิจัย,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒๕๓๕.



๑๑๖

ธีระ  สุมิตร และพรอนงค  นิยมคา  รอใหถึงอนุบาลก็สายเสียแลว  กรุงเทพฯ
สํ านักพิมพหมอชาวบาน  ๒๕๓๐.

นติยา  ประพฤติกิจ    การพัฒนาเด็กปฐมวัย  หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู  ๒๕๓๖
นติยา  คชภักดี  เอกสารคํ าแนะนํ าการเลี้ยงดูลูกหลาน  (อายุ  ๖–๑๒ ป) ภาควิชากุมารเวชศาสตร  ศาสตร

คณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล.
เบญจมาภรณ  กรรณวัลลี  แปลและเรียบเรียง  คูมือตรวจสอบพัฒนาการของลูกนอย  กรุงเทพฯ

พมิพสมิตจํ ากัด  ๒๕๔๐.
ปยะลักษณ  สิมะ  แสงยาภรณ  แปลเรียบเรียง  โลกของคนตัวเล็ก  (เติบใหญวัยเยาว ๓-๖ ป)

กรุงเทพฯ  พิมพดีจํ ากัด  ๒๕๓๖.
ประมวญ  ดิคคินสัน  บานเด็ก การพัฒนาเด็กตามแบบมอนเตสซอรี่  นิตยสารลูกรัก

กรุงเทพฯ อักษรสัมพันธ ๒๕๓๐.
ประมวญ  ดิคคินสัน  เม่ือลูกรักไดครูดี  กรุงเทพฯ  บริษัทตนออ จํ ากัด  ๒๕๓๖.
พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ  ปฐมวัยศึกษา  : กจิกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝกทักษะ

พฒันาการและการเรียนรู สํ านักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒๕๓๗.
พัชรี  ผลโยธิน  นวัตกรรมใหมเรียนไปพรอมกับลูก  วารสารรักลูก  ปที่  ๓  ฉบับที่  ๓๒.
วชิาการ,กรม กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๐  กรุงเทพฯ

คุรุสภาลาดพราว  ๒๕๔๐
วชิาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ  แนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา

กรุงเทพฯ  คุรุสภาลาดพราว  ๒๕๓๙.
วชิาการ , กรม  กระทรวงศึกษาธิการ    แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน

ระดับกอนประถมศึกษา  กรุงเทพฯ  คุรุสภาลาดพราว  ๒๕๓๙.
วชิาการ, กรม  กระทรวงศึกษาธิการ  รางคูมือบริหารจัดการหลักสูตร  โครงการพัฒนา

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงพิมพกรมศาสนา  ๒๕๔๔
วชิาการ, กรม  กระทรวงศึกษาธิการ  สารพนัคํ าถามคํ าตอบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  ๒๕๔๔    กรุงเทพฯ คุรสภาลาดพราว   ๒๕๔๕
วชิาการ, กรม  กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔

กรุงเทพฯ  คุรสภาลาดพราว   ๒๕๔๕
วชิาการ,กรม กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  กรุงเทพฯ

คุรุสภาลาดพราว  ๒๕๔๖



๑๑๗

วชิาการ, กรม  กระทรวงศึกษาธิการ  ผงัมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรุงเทพฯ  คุรุสภาลาดพราว  ๒๕๔๖

วชิาการ, กรม  กระทรวงศึกษาธิการ  ผงัมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กรุงเทพฯ  คุรสภาลาดพราว  ๒๕๔๖

ศรียา  นิยมธรรม  การเรียนรวมสํ าหรับเด็กปฐมวัย  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ๒๕๓๔

ศกึษาธิการ, กระทรวง  คูมือประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลปท่ี ๑-๓  จัดทํ าโดยฝาย
กอนประถมศึกษา, กองโรงเรียนสามัญศึกษา, สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน,  กรุงเทพฯ  ศรีเมืองการพิมพ  ๒๕๓๓

ศนูยพฒันาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและหนวยศึกษานิเทศก  สํ านักงานการประถม
ศกึษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เอกสารการอบรมผูบริหารและครูผูสอน
ระดับกอนประถมศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๓๗  อัดสํ าเนา

ศนูยวิจัยมี้ด จอหนสัน  สหรัฐอเมริกา  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเจาตัวเล็ก
บริษัท บริสตอล-ไมเยอร  สควิบบ  (ประเทศไทย)

สถาบนัสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี,  กรมการแพทย  การเลี้ยงและพัฒนาเด็ก  กรุงเทพฯ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ๒๕๓๙  อัดสํ าเนา

สาธารณสุข, กระทรวง  สมดุบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  ๒๕๔๕
สาธารณสุข, กระทรวง  การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-๖ ป สํ าหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๓๗
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย  ฝกอบรมครูและผูเก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

หนวยท่ี ๖–๑๐  กรุงเทพฯ  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ๒๕๓๒
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย  พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา  หนวยท่ี ๖–๑๐

กรุงเทพฯ  สํ านักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ๒๕๓๔.
สุชา  จันทนเอม  จิตวิทยาพัฒนาการ  กรุงเทพฯ  ไทยวัฒนาพานิช  ๒๕๓๖
หรรษา  นีลวิเชียร  ปฐมวัยศึกษา หลักสูตรและแนวปฏิบัติ  กรุงเทพฯ  โอเดียนโสตร  ๒๕๓๕
Bredekamp, S.& Copple, C.Editors.  Developmentally Appropiate Practice in Early

Childhood  Programs Revised Edition.  NAEYC, : Washington D.C., 1997.
Charlesworth, Rosalind.  Understanding Child Development.  New  York : Delmar 1996
Cherry, Harkness, B. and Kuzma K.Nursery School & Day Care Center Management

Guide  2nd ed.  Belmont California : David S.Lake Publishers., 1987



๑๑๘

Gullo, Dominic F. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood
Education.  New york : Teachers College Press. 1994.

Hirsch, E. The Block Book.  Washington, DC. NAEYC. 1984.
Lowenfeld, V. Your Child and His Arts.  New  York : Macmillan. 1954.
Peterson, Evelyn A. Early Childhood planning ,Methods,and Materials  Boston : Allyn
       And Bacon.1996.
Sobut,Mary A., Complex Early Childhood Curriculum Resource ; The  Center for

Applied  Research in Education,New  York, 1991.
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 พัฒนาการทางการเขียน
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร
 พัฒนาการทางการเลนบล็อก
 ประมวลคํ าศัพทในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย



๑๒๐

พฒันาการทางศิลปะ *
ขัน้ท่ี  ๑  ขีดเขียนไมเปนระเบียบ  (๓-๔  ป)
เดก็ใชสีเทยีนหรือสีนํ้ าขีดเขียนระบายเปนเสนที่ขาดๆ  วิ่นๆ  ซิกแซก วนไปมา ตั้งแตยังควบคุมมือ

ไมไดจนควบคุมได  เด็กจะสํ ารวจใชสีที่ไมเปนจริง  เร่ิมเขียนเปนวงกลม  มีเสนเปนแขนขา
ขัน้ท่ี  ๒  เขียนภาพใหมีความหมาย  (๔-๗ ป)
ภาพทีเ่ขยีนมคีวามหมายกับเด็ก  ภาพคนจะใชวงกลมแทนศีรษะ มีเสนในแนวตั้ง ๒  เสนแทน

แขนขาทั้งสองขาง บางครั้งมีปาก แขน  มือ  เทา  รองเทา  ภาพวาดสิ่งของตางๆจะอยูอยางไมมีระเบียบ  
ตรงไหนมชีองวางก็จะเขียนลงไป  ใชสีตามอารมณ  เมื่ออายุ ๗  ปเด็กจะวาดภาพของสิ่งตางๆไดเหมือน
กนัทุกครั้งที่เด็กวาด

ขัน้ท่ี  ๓  เขียนภาพไดคลายจริง  (๗ – ๙  ป)
ภาพทองฟาจะเปนสีฟาอยูดานบน เสนพื้นฐานจะใชสีเขียวอยูดานลาง  ส่ิงตางๆถูกวาดอยู

ระหวางเสนทองฟาและเสนพื้นฐานอยางเหมาะสม
* ท่ีมา  Lowenfeld,V.(๑๙๕๔) Your Child and His Arts. New York : Magmillan.

ผูแปลและเรียบเรียง  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย

พฒันาการทางการอาน ***
ขัน้ท่ี ๑  (๓ – ๔ ป)
สนใจถอืหนังสือ  เห็นการสรางความหมายจากหนังสือเปนเรื่องอัศจรรย  ฟงคํ าที่อาน  เลนคํ า   

   ตระหนกัในตวัหนังสือที่แวดลอม  ใชตัวหนังสือประกอบการเขียนภาพ  ถือหนังสือหัวกลับ-อาน
ขั้นท่ี  ๒   (๔ – ๕ ป)
เลียนแบบการอาน  อานเรื่องที่คุนเคย  จํ าชื่อและคํ าตางๆ ในสิ่งแวดลอม   เร่ิมอานคํ าจากภาพ   

อานค ําที่รูจักแตไมแนนอน  พูดคํ าที่เร่ิมตนเหมือนๆกัน  เร่ิมมีความรูในการถือหนังสือ  จํ าคํ าสํ าคัญ
ในโคลง  กลอน นิทาน

ขั้นท่ี  ๓   (๔, ๕, ๖ ป)
i เขยีนและอานกลับคํ าที่เขียน
i อานหนังสือคํ าคลองจองที่คุนเคย
i ใชภาพเปนสื่อสํ าหรับอาน
i จ ําตัวอักษร  อานคํ าเริ่มตน  ลงทาย
i สังเกตความแตกตาง  จับคูคํ าที่เหมือนกันในหนังสือ  โคลงกลอน
i
    อานคํ าไดในบริบทหนึ่ง  แตไมสามารถอานไดในบริบทอื่น



๑๒๑

พัฒนาการทางการเขียน ***
ขั้นท่ี  ๑  (๒ – ๓  ป)

ขีดเขี่ย
ขั้นท่ี  ๒  ( ๓ ป)

ควบคุมการขีดเขี่ย
ขั้นท่ี  ๓   (๓ – ๔ ป)

เขยีนคลายตัวอักษร
ขั้นท่ี  ๔  ( ๔ ป)

ความสัมพันธระหวางสัญลักษณ  สามารถเขียนชื่อตนเอง  ลอกคํ าตาง ๆ
ขั้นท่ี ๕   ( ๔ – ๕ ป)

คิดเขียนคํ า
ขั้นท่ี ๖  ( ๕, ๖, ๗ ป)

เขียนอยางถูกตอง
พัฒนาการทางคณิตศาสตร ***

ขั้นท่ี  ๑  ( ๒ – ๓ ป)
เร่ิมเรยีนรูเกี่ยวกับจํ านวนเมื่อมีโอกาสไดยินไดฟงผูอ่ืนใช  หรือเร่ิมเขาใจจํ านวนจากการมีโอกาส

เลน  จับตองวัตถุส่ิงของตางๆดวยตนเอง  หรือเลนตอภาพที่ช้ินสวนของภาพมีขนาดใหญ  เร่ิมรูจัก             
รูปทรงเรขาคณิต  เชน  รูปทรงกลม

ขั้นท่ี ๒  ( ๓ -  ๔  ป)
รูจักปริมาณมาก มากกวา  เร่ิมคุนเคยกับรูปทรงเรขาคณิตของสิ่งตางๆที่อยูแวดลอมตัวเด็ก                    

รูจกัจดักลุมสิง่ของตามคณุลักษณะตางๆ    รูจกันบั ๑-๕  เปรยีบเทยีบความเหมือนความตางหรือใชคํ าอธิบาย
ปริมาณ  ความยาว  ขนาด

ขั้นท่ี  ๓  ( ๔ -  ๕ ป)
เขาใจและเลนเกมที่เกี่ยวกับจํ านวน   นับสิ่งของ ๑– ๑๐และบางครั้งถึง  ๒๐   จัดกลุมสิ่งตางๆ   

ตามรูปทรง  เปรียบเทียบขนาดของสิ่งตาง ๆ
ขั้นท่ี  ๔  ( ๕ – ๖ ป)
เร่ิมเขาใจความคิดรวบยอดในรูปของสัญลักษณ  นับสิ่งของจํ านวน ๒๐ และอาจมากกวานี้        

จ ําแนกสิง่ของตามคุณลักษณะไดมากกวา  ๒  คุณลักษณะ
*** ท่ีมา  MacDonald, S.(๑๙๙๖) .The Portfolio and Its Use A Road Map For Assessment . Southern

Early Childhood Association.    ผูแปลและเรียบเรียง  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย



๑๒๒

พฒันาการทางการเลนบล็อก **
ขั้นท่ี  ๑  ถือสํ ารวจไปมา
ขั้นท่ี  ๒ ตอเปนแถวตามแนวตั้งและแนวนอน
ขั้นท่ี  ๓ ตอสะพาน
ขั้นท่ี  ๔  ลอมปดกั้น
ขั้นท่ี  ๕  สรางสิ่งตางๆ  แบบสมมาตร
ขั้นท่ี  ๖  สรางสิ่งตางๆ และใหช่ือส่ิงที่สราง
ขั้นท่ี  ๗  สรางและเลนบทบาทสมมติ  ชอบเลนรวมกับเพื่อน ตดัสนิใจวาจะตองสรางสิ่งใดกอนสราง

มกัจะสรางสิ่งที่คุนเคย  อาจขอใหเก็บสิ่งกอสรางไวและกลับมาเลนใหม

ท่ีมา ** Hirsch,E.( ๑๙๘๔) The Block Book. Washington,D C. :NAEYC.
ผูแปลและเรียบเรียง  ผศ.ดร.พัชรี  ผลโยธิน



๑๒๓

ประมวลคํ าศัพทในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คํ าศัพท ความหมาย

๑.   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      กรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติและมาตรฐานหลักสูตรสํ าหรับสถานศึกษาปฐมวัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย

๒.  หลักสูตรสถานศึกษา      หลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานํ าสภาพตางๆที่เปนปญหา จุดเดน/เอกลักษณของ
ชุมชน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น    คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อ
การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน    สังคมและประเทศชาติ  มากํ าหนดเปน
รายละเอียดของสาระและจัดกระบวนการเรียนรูใหเด็กโดยความรวมมือของทุกคนใน
สถานศึกษาและชุมชน กํ  าหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เพื่อนํ าไปสูการออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาอยางมีคุณภาพ  สอดคล องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    มีการระดม
ทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใชอยางคุมคาและใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่

๓.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      เปนสถานศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไดแก  ศูนยเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา  ศูนยบริการชวยเหลอื
ระยะแรกเริม่ของเดก็พกิาร  และเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่เรียกช่ืออยางอื่น

๔.  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย      เปนความเชื่อ ความศรัทธาในความคิดทางการศึกษาที่ทํ าใหสถานศึกษาจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความคิดนั้นๆ

๕.  จุดหมาย
(มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค )

     จุดหมายถือเปนมาตรฐานของหลักสูตรที่ครอบคลุมคุณภาพของเด็กทั้งดานความดี
มีปญญา  และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   ถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเมื่อเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๖.  คุณลักษณะตามวัย      เปนความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อ เด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ
๗.  กลุมเปาหมายเฉพาะ -  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและ

การเรียนรู  เชน   สายตาสั้น  เอียง  สมาธิสั้น  ปญญาออน  หูหนวก  ตาบอด  เปนตน
-  บุคคลที่ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  เชน  เด็กกํ าพรา  เด็กเรรอน   เปนตน
-  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  เชน  ความสามารถเปนเลิศทาง สติปญญา  กีฬา  ดนตรี
ศิลปะ   เปนตน

๘.  การประเมินผลจากสภาพจริง      กระบวนการสังเกต   การบันทึก   และรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจํ าวันตามสภาพจริง

๙.  การประเมินพัฒนาการ      กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํ ากิจกรรม  แลวจดบันทึกลงใน
เครื่องมือที่สรางขึ้น หรือกํ าหนดอยางตอเนื่อง  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ในแตละครั้ง   เปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ



๑๒๔

คํ าศัพท ความหมาย
๑๐.  สารนิทัศน      การจัดทํ าขอมูลหลักฐานหรือเอกสารอยางเปนระบบ สํ าหรับการศึกษาในระดับปฐมวัย

เปนการจัดทํ าขอมูลที่จะเปนหลักฐานแสดงใหเห็นรองรอยของการเจริญเติบโต
พัฒนาการ และการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย

๑๑.  บูรณาการ      รูปแบบการจัดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม เด็กเรียนรูไดหลายทักษะ และหลายประสบการณ
สํ าคัญ    หรือหนึ่งแนวคิดเด็กเรียนรูไดหลายกิจกรรม

๑๒.  พัฒนาเด็กโดยองครวม      การพัฒนาเด็กอยางสมดุลทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
๑๓.  ประสบการณสํ าคัญ      ชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทํ าอะไร   เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว อยางไร

ชวยแนะผูสอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็ก
๑๔.  พัฒนาการ      การเปลี่ยนแปลงดานการทํ าหนาที่  และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆ   รวมทั้ง

ตัวบุคคล  ทํ าใหสามารถทํ าหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทํ าสิ่งที่ยากสลับซับซอนมาก
ขึ้น  ตลอดจนการเพิ่มทักษะใหมๆ     และความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม
หรือภาวะใหมในบริบทของครอบครัวและสังคม

๑๕.  พัฒนาการดานรางกาย      ความสามารถของรางกายในการทรงตัวในอิริยาบถตาง ๆ และ การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ไปโดยการใชกลามเนื้อใหญ   เชน  การนั่ง  ยืน  เดิน  ว่ิง  กระโดด  ฯลฯ  การใช
สัมผัสรับรู  และการใชตาและมือประสานกันในการทํ ากิจกรรมตาง ๆ   เชน  การหยิบ
จับของ   การขีดเขียน   ปน  ประดิษฐ   เปนตน

๑๖.  พัฒนาการดานอารมณ และ
จิตใจ

     ความสามารถในการรูสึกและแสดงความรูสึก  เชน  พอใจ  ไมพอใจ   รัก  ชอบ  โกรธ
เกลียด  กลัว  และ เปนสุข   ความสามารถในการแยกแยะ   ความลึกซึ้ง  และควบคุมการ
แสดงออกของอารมณอยางเหมาะสม  เมื่อเผชิญกับสถานการณ ตาง ๆ  ตลอดจนการสราง
ความรูสึกที่ดีและนับถือตอตนเอง   หรืออัตมโนทัศนซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสังคม
ดวย  บางครั้งจึงมีการรวมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจกับทางดานสังคมเปนกลุมเดยีวกนั

๑๗.  พัฒนาการดานสังคม  ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น  มีทักษะการปรับตัวในสังคม  คือ
สามารถทํ าหนาที่ตามบทบาทของตน    รวมมือกับผูอื่น  มคีวามรบัผดิชอบ   ความเปนตัวของ
ตัวเอง  และรูกาละเทศะ   สํ าหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถในการชวยตัวเองใน
ชีวิตประจํ าวัน       นอกจากนั้นพัฒนาการดานสังคมยังเกี่ยวของกับพัฒนาการดาน
จิตวิญญาณ  คุณธรรม และเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา  ทํ าใหรูจักแยกแยะความ
รูสึกผิดชอบชั่วดี  และความสามารถในการเลือกดํ ารงชีวิตในทางสรางสรรค  เปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมอีกดวย



๑๒๕

คํ าศัพท ความหมาย
๑๘.  พัฒนาการดานสติปญญา ความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ กับตนเอง    การ

รับรู   รูจักสังเกต  จดจํ า  วิเคราะห  การรูคิด  รูเหตุผล   และความสามารถใน
การแกปญหา   ตลอดจนการสังเคราะห  ซึ่งเปนความสามารถเชิงสติปญญา
ในระดับสูง   ซึ่งแสดงออกดวย การใชภาษาสื่อความหมายและการกระทํ า
ดังนั้น  พัฒนาการดานภาษาและสื่อความหมายกับการใชตากับมือทํ างาน
ประสานกันเพื่อแกปญหาจึงมีความเกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา



๑๒๖

ค ําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที ่ วก  ๔๕๐    / ๒๕๔๕

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํ าคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
------------------------------------

          ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดดํ าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และเพื่อใหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนํ าไป
ใชอยางมีประสิทธิภาพ  จํ าเปนตองจัดทํ าคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   และเพือ่ใหการด ําเนนิงานจดัท ํา
คูมอืหลักสตูรการศกึษาปฐมวยัเปนไปดวยความเรยีบรอย เหน็สมควรแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํ า
คูมอืหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ประกอบดวย

ท่ีปรึกษา
๑.  นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ
๒.  นางอารีรัตน วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ
๓.  นายประสาท สอานวงศ รองอธิบดีกรมวิชาการ
๔.  รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี ผูอํ านวยการสถาบันแหงชาติ-

เพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว
คณะกรรมการ

๑.  นางสุชาดา วยัวุฒิ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร ประธาน
กรมวิชาการ

๒.  นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด ผูอํ านวยการศูนยพัฒนาหลักสูตร รองประธาน
๓.  ผศ.พัชรี         ผลโยธิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองประธาน
๔.  รศ.อารมณ     สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๕.  รศ.จิตตินนัท   เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๖.  ผศ.ฉันทนา     ภาคบงกช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร
๒/๗.  ผศ.บุษบง…



๑๒๗

๗.  ผศ.บุษบง   ตันติวงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
๘. นางสาวสุจินดา  ขจรรุงศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร กรรมการ
๙.  พญ.สุธาทิพย  ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ

และครอบครัว
๑๐. นางสาวอรพินทร  เหลาสุวรรณพงษ  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ

และครอบครัว
๑๑.  นางทิพยสุดา   สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสํ าหรับ กรรมการ

เด็กปฐมวัย
๑๒.  นางศริิลักษณ   สืบวงศแพทย  วุฒิอาสาธนาคารคลังสมอง กรรมการ
๑๓.  นางธิดา    พิทักษสินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๔.  นางสาวสุขจริง   วองเดชากุล กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๕.  นางสาวอรรจนีลดา วุฒิจันทร  กรมการศาสนา กรรมการ
๑๖.  พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ใจสุข กองกํ ากับการตํ ารวจตระเวนชายแดน       กรรมการ
๑๗.  นางแจมจันทร   เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๑๘.  ผศ.ขวัญฟา   รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ
๑๙.  นางสาวอุไรวรรณ  มีเพียร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
๒๐.  นางสาวสุภัทรา   คงเรือง สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
๒๑.  นางณฐักานต   ตอเจริญ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๒.  นายวัฒนา   มัคคสมัน ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๓.  นางสาววรนาท  รักสกุลไทย  โรงเรียนเกษมพิทยา  สช. กรรมการ
๒๔.  นางศรินธร    วทิยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา  สช. กรรมการ
๒๕.  นายจํ าลอง   ภูบํ ารุง สํ านักการศกึษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
๒๖.  นางปยะธิดา   เกษสุวรรณ ส ํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
๒๗.  นางสาวสิรินาฎ  ตั้งนิกร ส ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ

แหงชาติ
๒๘.  นางสาวพรรัก   อินทามะระ ส ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ

แหงชาติ
 ๓/ ๒๙.  นางสาวสมจิตร   …



๑๒๘

๒๙.  นางสาวสมจิตร  เอื้ออรุณ ส ํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดแพร กรรมการ
๓๐.  นายสํ าเร็จ   จันทรโอกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สปช. กรรมการ
๓๑.  นางสาวแนงนอย   แจงศิริกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สปช. กรรมการ
๓๒.  นางรุงรวี    กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน  สปช. กรรมการ
๓๓.  นางสาวนฤมล   เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ  สปช. กรรมการ
๓๔.  นางนํ้ าฝน    ปยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองระยอง  สปช. กรรมการ
๓๕.  นางสาวชูลี    ชวยเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สปช. กรรมการ
๓๖.  นางสาวอุทัย   ธารมรรค โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สปช. กรรมการ
๓๗. นางจุฬาลักษณ  พงษสังข โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม              กรรมการ
๓๘.  นางสาวราศี   ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๓๙.  นายวิรัช    วัยวุฒิ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๔๐.  นางสาวนัยนา  สุรียชัยนิรันดร  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๔๑.  นางเสาวภา    นาคทอง ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ
๔๒.  นางประชุม   หนูจอย ศนูยพัฒนาหลกัสูตร  กรมวิชาการกรรมการและผูชวย

เลขานุการ
๔๓.  นางภาวณิี    แสนทวีสุข ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการ มีหนาที่ดังตอไปนี้
๑.ก ําหนดแนวทางและพิจารณาดํ าเนินการจัดทํ าคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

                      ๒.ใหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  สนับสนุน และรายงานผลการดํ าเนินงานการจัดทํ าคูมือ
                          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๓.แตงตั้งคณะทํ างานตามที่เห็นสมควร

ทัง้นี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

      ส่ัง  ณ  วันที่       ๓      เมษายน    พ.ศ. ๒๕๔๕



๑๒๙

คณะผูจัดทํ า
ท่ีปรึกษา

๑.  นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ
๒.  นางอารีรัตน วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ
๓.  นายประสาท สอานวงศ รองอธิบดีกรมวิชาการ
๔.  รศ.พญ.นิตยา  คชภักดี ผูอํ านวยการสถาบันแหงชาติ-

เพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว

คณะกรรมการยกราง
๑.  นางสุชาดา วยัวุฒิ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร ประธาน

กรมวิชาการ
๒.  นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด ผูอํ านวยการศูนยพัฒนาหลักสูตร รองประธาน
๓.  ผศ.พัชรี         ผลโยธิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองประธาน
๔.  รศ.จิตตินนัท   เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๕.  รศ.อารมณ     สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๖.  ผศ.บุษบง   ตันติวงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
๗.  ผศ.ฉันทนา     ภาคบงกช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร
๘. นางสาวสุจินดา  ขจรรุงศิลป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร กรรมการ
๙.  นางทิพยสุดา   สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสํ าหรับ กรรมการ

เด็กปฐมวัย
๑๐.นางสาวสมพร พรมดี สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสํ าหรับ กรรมการ

เด็กปฐมวัย
๑๑.  พญ.สุธาทิพย  ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ

และครอบครัว
๑๒. นางสาวอรพินทร  เหลาสุวรรณพงษ  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ

และครอบครัว
๒/๑๓.  นางธิดา    …



๑๓๐

๑๓.  นางธิดา    พิทักษสินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๔.  นางสาวสุขจริง   วองเดชากุล  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๕.  นางประภาภรณ จังพาณิช กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๖.  นางสาวอรรจนีลดา วุฒิจันทร กรมการศาสนา กรรมการ
๑๗.  พ.ต.ท.หญิงพัชรีวรรณ ใจสุข  กองกํ ากับการตํ ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ
๑๘.  นางแจมจันทร   เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๑๙.   นางอรทัย  จิระสุข กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๒๐. นายอภิเชษฎ  ปนจรณ กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๒๑.  นางณชิากานต  แตงวัฒนะ  กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๒๒.  ผศ.ขวัญฟา   รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ
๒๓.  นางสาวอุไรวรรณ  มีเพียร สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
๒๔.  นางสาวสุภัทรา   คงเรือง สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
๒๕.  นางณฐักานต   ตอเจริญ สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๖.  นายวัฒนา   มัคคสมัน ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๒๗.  นายจํ าลอง   ภูบํ ารุง ส ํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
๒๘.  นางปยะธิดา   เกษสุวรรณ ส ํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
๒๙.  นางสาวพรรัก   อินทามะระ ส ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กรรมการ

แหงชาติ
๓๐.  นางสาวสมจิตร  เอื้ออรุณ ส ํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดแพร กรรมการ
๓๑.  นางสาววรนาท  รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา  สช. กรรมการ
๓๒.  นางศรินธร    วทิยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา  สช. กรรมการ
๓๓.  นางกาญจนา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนโยนออฟอารตอนุบาลสช. กรรมการ
๓๔. นางเพ็ญพรรณ  ยูวะเวส โรงเรียนอนุบาลสามเสน  สปช. กรรมการ
๓๕. นางรุงรวี    กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน  สปช. กรรมการ
๓๖. นางมาณวิกา  ผลวิรุฬห โรงเรียนอนุบาลสามเสน  สปช. กรรมการ
๓๗. นายสํ าเร็จ   จันทรโอกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สปช. กรรมการ
๓๘. นางจิรวรรณ   กาละดี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  สปช. กรรมการ

๓/๓๙. นางสดใส  …



๑๓๑

๓๙. นางสดใส  โชติกเสถียร โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ กรรมการ
๔๐. นางสาวแนงนอย   แจงศริิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สปช. กรรมการ
๔๑. นางสาวนฤมล   เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ  สปช. กรรมการ
๔๒. นางนํ้ าฝน    ปยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองระยอง  สปช. กรรมการ
๔๓. นางสาวชูลี    ชวยเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช  สปช. กรรมการ
๔๔. นางสาวอุทัย   ธารมรรค โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สปช. กรรมการ
๔๕. นางจุฬาลักษณ  พงษสังข โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม              กรรมการ
๔๖. นางจิราภรณ  รักษาศีล โรงเรียนวัดพิชัยญาติ  กทม. กรรมการ
๔๗. นางสาวอุษา  คลายมณี โรงเรียนวัดราษฎรบํ ารุง  กทม. กรรมการ
๔๘. นางมลิกา  เหมือนอบ โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม กทม. กรรมการ
๔๙. นางวิภา  อมระนันท ศนูยฯ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กทม. กรรมการ
๕๐. นางสาวเบญจมาภรณ  มาศิริ ศูนยฯ วัดราษฎรศรัทธา  จ.ชลบุรี กรรมการ
๕๑. นางพจนา  พรหมสุข ศนูยฯ วัดกุณฑีธาร  จ.ชลบุรี กรรมการ
๕๒. นางสาวนนัทนติย  พรจํ าเริญ  ศูนยฯ วัดเขาสํ าเภาทอง จ.ระยอง กรรมการ
๕๓. ส.ต.ท.ทรงชัย  ขาวผอง โครงการพระราชดํ าริฯ  กรรมการ
๕๔. ส.ต.ท.สมศักดิ์  จันทรแดง โรงเรยีนตํ ารวจตระเวนชายแดนบานตนมะมวง กรรมการ
๕๕. ส.ต.ท.เกียรติศักดิ์  โกรป โรงเรยีนตํ ารวจตระเวนชายแดนบานนายาว กรรมการ
๕๖.  นางสาวราศี   ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๕๗.  นายวิรัช    วัยวุฒิ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๕๘.  นางศริิลักษณ   สืบวงศแพทย ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๕๙.  นางสาวนัยนา  สุรียชัยนิรันดร  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๖๐.  นางเสาวภา    นาคทอง ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ
๖๑.  นางประชุม   หนูจอย ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ
๖๒.  นางภาวณิี    แสนทวีสุข ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ



๑๓๒

คณะบรรณาธิการขั้นตน
๑.  นางสุชาดา วยัวุฒิ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร ประธาน

กรมวิชาการ
๒.  นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด ผูอํ านวยการศูนยพัฒนาหลักสูตร รองประธาน
๓.  ผศ.พัชรี         ผลโยธิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองประธาน
๔.  รศ.จิตตินนัท   เดชะคุปต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๕.  รศ.อารมณ     สุวรรณปาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
๖.  ผศ.ฉันทนา     ภาคบงกช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร
๗ นางสาวสุจินดา  ขจรรุงศิลป มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

ประสานมิตร กรรมการ
๘  นางทิพยสุดา   สุเมธเสนีย สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสํ าหรับ กรรมการ

เด็กปฐมวัย
๙  พญ.สุธาทิพย  ศิริจันทรเพ็ญ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก กรรมการ

และครอบครัว
๑๐  นางธิดา    พิทักษสินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๑  นางสาวสุขจริง   วองเดชากุล  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๒  นางแจมจันทร   เกียรติกุล กรมประชาสงเคราะห กรรมการ
๑๓  ผศ.ขวัญฟา   รังสิยานนท สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรรมการ
๑๔ นางณฐักานต   ตอเจริญ ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๑๕ นายวัฒนา   มัคคสมัน ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรรมการ
๑๖ นางสาววรนาท  รักสกุลไทย โรงเรียนเกษมพิทยา  สช. กรรมการ
๑๗ นางศรินธร    วทิยะสิรินันท โรงเรียนบางกอกพัฒนา  สช. กรรมการ
๑๘ นางรุงรวี    กนกวิบูลยศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน  สปช. กรรมการ
๑๙ นางสาวแนงนอย   แจงศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  สปช. กรรมการ
๒๐ นางสาวนฤมล   เนียมหอม โรงเรียนทุงมหาเมฆ  สปช. กรรมการ
๒๑ นางสาวราศี   ทองสวัสดิ์ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๒๒.นายวิรัช    วัยวุฒิ ขาราชการบํ านาญ กรรมการ
๒๓ นางศริิลักษณ   สืบวงศแพทย  ขาราชการบํ านาญ กรรมการ



๑๓๓

๒๔.นางสาวนัยนา  สุรียชัยนิรันดร  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๒๕ นางเสาวภา    นาคทอง ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวย

เลขานุการ
๒๖.นางภาวณิี    แสนทวีสุข ศนูยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

คณะบรรณาธิการขั้นสุดทาย
๑.   นางสุชาดา       วัยวุฒิ                  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ
๒.  นางสาวศรีสมร  พุมสะอาด       ผูอํ านวยการศูนยพัฒนาหลักสูตร   กรมวิชาการ
๓.  นางสาวพัชรี       ผลโยธิน        ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
๔.   นางภาวณิี          แสนทวีสุข        นักวิชาการศึกษา  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ



๑๓๔

สารบัญ
หนา

คํ านํ า
ความนํ า  ๑

ตอนที ่๑   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖
                บทที่  ๑ แนวคดิและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓

บทที่  ๒ สาระสํ าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ ๘

ตอนที่ ๒  การจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
บทที่  ๓  การจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ๒๗

                บทที่  ๔  การจัดประสบการณ ๔๔

บทที่  ๕  การเขียนแผนการจัดประสบการณ ๕๙

บทที่  ๖ ส่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก                                                                                       ๖๖

บทที่  ๗ การประเมินพัฒนาการ                                                                                           ๗๕

บทที่  ๘   การจัดสภาพแวดลอม  ๘๘
                    บทที่  ๙   การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหา                      ๙๕

บทที่  ๑๐ บทบาทผูเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร   ๑๐๐

บทที่  ๑๑  การจดัการศึกษาสํ าหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ                ๑๐๕

บทที ่ ๑๒ การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ ๑                ๑๐๙

บรรณานุกรม    ๑๑๕
ภาคผนวก    ๑๑๙



๑๓๕

คํ านํ า
กระทรวงศึกษาธิการมีคํ าสั่งใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  

๒๕๔๖  ตัง้แตปการศึกษา  ๒๕๔๖  เปนตนไป  ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดสามารถนํ าหลักสูตรฉบับดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ  
กรมวิชาการจึงไดจัดทํ าคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยข้ึน  ๒  เลม  คือ คูมือหลักสูตร              
การศกึษาปฐมวัย   พุทธศักราช  ๒๕๔๖   สํ าหรับเด็กอายุตํ่ ากวา  ๓  ป  และคูมือหลักสูตร       
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  สํ าหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ป

คูมอืหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖   ฉบับนี้เปนคูมือหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย   สํ าหรับเด็กอายุ ๓ - ๕  ป  ที่จัดทํ าขึ้นเพื่อใหผูสอนไดมีความรู   ความเขาใจ
สามารถจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรและพัฒนาการ
ของเด็กอายุ ๓ - ๕  ป

กรมวิชาการขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ   ผูเชี่ยวชาญ  ศึกษานิเทศก  ผูบริหาร
ผูสอน และนักวิชาการศึกษาที่มารวมกันคิด  เขียน  และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตลอดจนขอขอบคุณหนวยงานตนสังกัดที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง   ทํ าใหเอกสารคูมือฉบับนี้
สํ าเรจ็ลุลวงไปดวยดี  หวังวาคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖    สํ าหรับ
เดก็อาย ุ๓ -  ๕ ป  ฉบับนี้จะเปนประโยชนสํ าหรับผูสอนและผูเกี่ยวของ  สามารถพัฒนาเด็กให
เตบิโตและมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเหมาะสมกับวัย   ความสามารถ  และความแตกตาง
ระหวางบุคคล เปนคนดี  เกง  และสามารถดํ ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

(นายประพฒันพงศ   เสนาฤทธิ์)
  อธิบดีกรมวิชาการ
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