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ไดมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็ก สามารถนําปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และหลักการของหลักสูตร
ลงสูการปฏิบัติ บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรที่ตองการใหเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ไดพัฒนาทุกดานอยางสมดุล
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ความเอาใจใสและการดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน
ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสรางสรรค
และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูที่รับผิดชอบจึงมีหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหเด็ก
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ที่มีคุณภาพดวยการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู เพื่อชวย
ใหเด็กมีพฒ
ั นาการและเกิดการเรียนรูต ามจุดหมายของหลักสูตร ดวยวิธกี ารประเมิน
ตามสภาพจริงที่สะทอนถึงพัฒนาการและการเรียนรูที่แทจริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ตองมีสว นรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ภายใตบริบทของสังคม
วัฒนธรรม และความเปนไทยกับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

บทที่ ๑
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําขึน้ โดยยึดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสยั ทัศน
หลักการ บนพืน้ ฐานแนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาปฐมวัยสากล และความเปนไทย ครอบคลุมการอบรมเลีย้ งดู
การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการเรียนรูที่สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทีส่ อดคลองกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการสรางรากฐานคุณภาพชีวติ ใหแกเด็ก และมุง เนนการพัฒนาเด็ก
แตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ดวยความรวมมือของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัว ชุมชน
สังคม และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สูการสรางคนไทยที่มีศักยภาพในอนาคต เพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหกาวหนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิด ดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในตัวมนุษย
เริม่ ตัง้ แตปฏิสนธิไปจนตลอดชีวติ ทัง้ ในดานปริมาณและคุณภาพ พัฒนาการของเด็กจะมีลาํ ดับขัน้ ตอนในลักษณะ
เดียวกันตามวัยของเด็ก แตอัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการผานขั้นตอนตางๆ ของเด็กแตละคน
อาจแตกตางกันได โดยในขั้นตอนแรกๆ จะเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาการขั้นตอไป พัฒนาการประกอบดวย
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งพัฒนาการแตละดานมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน
รวมทั้งสงผลกระทบซึ่งกันและกัน
พัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว และสามารถนํามาใชในการพัฒนาเด็กในแตละดาน
อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการดานรางกาย อธิบายวา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก มีลักษณะตอเนื่อง
เปนลําดับขัน้ เด็กจะพัฒนาถึงขัน้ ใดจะตองเกิดวุฒภิ าวะของความสามารถขัน้ นัน้ กอน ทฤษฎีพฒ
ั นาการดานอารมณ
จิตใจ และสังคม ระบุวา การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กสงผลตอบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ความรัก
และความอบอุนเปนพื้นฐานสําคัญของความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก ซึ่งจะทําใหเด็กมีความไววางใจในผูอื่น
เห็นคุณคาของตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี เคารพผูอื่น ซึ่งเปน
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของความเป น ประชาธิ ป ไตย และทฤษฎี พั ฒ นาการด า นสติ ป  ญ ญา อธิ บ ายว า เด็ ก เกิ ด มา
พรอมวุฒิภาวะและความสามารถในการเรียนรู ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ รวมทั้งคานิยมทางสังคม
และสิ่งแวดลอมที่เด็กไดรับ
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจึงเปนเสมือนหนึ่งแนวทางใหผูสอนหรือผูเกี่ยวของไดเขาใจเด็ก
สามารถอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยและความแตกตาง
ของแตละบุคคล เพื่อสงเสริม เฝาระวัง และชวยแกไขปญหาใหเด็กไดพัฒนาจนบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ
ไดชัดเจนขึ้น

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง สมองของเด็กเปน
สมองทีส่ รางสรรคและมีการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ สัมพันธกบั อารมณ สมองเปนอวัยวะทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ และมีการพัฒนา
ตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยในชวงนี้เซลลสมองจะมีการพัฒนาเชื่อมตอและทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน
พื้นฐานของรางกาย สําหรับในชวงแรกเกิดถึงอายุ ๓ ป จะเปนชวงที่เซลลสมองเจริญเติบโตและขยายเครือขาย
ใยสมองอยางรวดเร็ว โดยปจจัยในการพัฒนาของสมอง ประกอบดวย พันธุกรรม โภชนาการ และสิ่งแวดลอม
สมองจะมีพฒ
ั นาการทีส่ าํ คัญในการควบคุมและมีผลตอการเรียนรู ความคิด จินตนาการ ความฉลาด และพัฒนาการ
ทุกดาน การพัฒนาของสมองทําใหเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็วกวาวัยใด สําหรับแนวคิด
การจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain - based Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่สัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง โครงสรางและการทํางานของสมองที่มีการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้น
ตามชวงวัย และมีความยืดหยุนทําใหการพัฒนาสมองเกิดขึ้นไดตลอดชีวิต การเชื่อมโยงตอกันของเซลลสมอง
ที่เปนเครือขายซับซอนและหนาแนนจะเกิดขึ้นกอนอายุ ๕ ป ซึ่งเมื่อเซลลสมองและจุดเชื่อมตอเหลานี้ไดรับ
การกระตุน มากขึน้ เทาใด ยิง่ ทําใหสมองมีความสามารถในการเรียนรูอ ยางรวดเร็วและจดจําไดมากขึน้ แตหากไมได
รับการกระตุนจากประสบการณที่เด็กไดรับอยางหลากหลายจะไมเกิดการเชื่อมตอ โดยการกระตุนจุดเชื่อมตอ
เหลานั้นเกิดจากการที่เด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือทํา ปฏิบัติดวยตนเองผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา
เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตประจําวัน การเรียนรูที่สัมพันธกับพัฒนาการทางสมอง เปนการเรียนรูจากของจริง
ไปหาสัญลักษณ จากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม โดยคํานึงถึงความสามารถตามวัยและพัฒนาการ
อยางไรก็ตาม เมื่อสมองเจริญเติบโตในชวงวัยตางๆ และเริ่มมีความสามารถในการทําหนาที่ในชวงเวลาที่ตางกัน
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
การพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม เปนการคํานึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กใหครบทุกดาน ในการดูแล
พัฒนา และจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กตองไมเนนที่ดานใดดานหนึ่ง จนละเลยดานอื่นๆ ซึ่งในแตละดาน
ของพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีองคประกอบตางๆ ที่ตองการการสงเสริม
ใหเด็กเจริญเติบโต และมีพัฒนาการสมวัยอยางเปนลําดับขั้นตอน ซึ่งการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
เปนแนวทางที่สําคัญในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตอเด็กดวยความรูความเขาใจ ที่ประกอบดวย ความเหมาะสม
กับวัยหรืออายุของเด็ก วาพัฒนาการในชวงวัยนัน้ ๆ ของเด็กเปนอยางไร ตองการการสงเสริมอยางไร การมีความรู
ทางพัฒนาการตามชวงวัย จะทําใหสามารถทํานายพัฒนาการในลําดับตอไปได และสามารถวางแผนการจัด
ประสบการณเพือ่ สงเสริมพัฒนาการและชวยเหลือเด็กไดอยางเหมาะสม สําหรับความเหมาะสมกับเด็กแตละคน
เปนการคํานึงถึงเด็กเปนรายบุคคลที่มีความชอบ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดที่แตกตางกัน
โดยใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก เพื่อการปฏิบัติตอเด็กที่คํานึงถึงเด็กเปนสําคัญ และ
ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู เปนการคํานึงถึงบริบทที่แวดลอมเด็ก เพื่อให
การเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นอยางมีความหมายและมีความเกี่ยวของกับตัวเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู
ซึ่งความรูความเขาใจดังกลาว สามารถใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่มีความหมาย การสรางกลุมการเรียนรูรวมกัน การประเมินพัฒนาการ และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับผูปกครองและชุมชน โดยยึดหลักการตัดสินใจในการปฏิบัติบน
ฐานความรู จากแนวคิดทฤษฎีและองคความรูที่ไดจากการวิจัย

จะเห็นวาการเรียนรูและทักษะบางอยางจะเกิดขึ้นไดดีที่สุดในชวงเวลาหนึ่งที่เรียกวา “หนาตางโอกาสของ
การเรียนรู” ซึง่ เมือ่ ผานชวงเวลานัน้ ในแตละชวงวัย ถาสมองไมไดรบั การกระตุน หรือไดรบั ประสบการณทเี่ หมาะสม
โอกาสที่จะฝกอาจยากหรือทําไมไดเลย ผูสอนหรือผูเกี่ยวของจึงเปนคนสําคัญที่จะตองคอยสังเกต และใชโอกาสนี้
ชวยเด็กเพื่อกาวไปสูความสามารถเฉพาะดานในแตละชวงวัย
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สําหรับชวงปฐมวัยเปนชวงโอกาสที่สําคัญในการพัฒนาทักษะสมอง หรือ EF (Executive
Function) ซึ่งเปนกระบวนการทางความคิดของสมองสวนหนา ทําหนาที่เกี่ยวของกับการคิด ความรูสึก และ
การกระทํา โดยสมองสวนนีก้ าํ ลังพัฒนามากทีส่ ดุ เปนชวงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัดระเบียบ
ตนเอง ซึ่งสงผลตอการยับยั้งชั่งใจ การคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด การใสใจจดจอ
การวางแผน การตั้งเปาหมาย ความมุงมั่น การจดจํา การเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องตางๆ และการลงมือทําอยางเปนขั้นตอนจนสําเร็จ ทักษะสมอง (EF) จึงเปนทักษะที่ตอง
ไดรับการฝกฝนในชีวิตประจําวันของเด็กผานประสบการณตางๆ หลากหลายที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ลงมือทํา
เพื่อใหเกิดความพรอม และมีทักษะที่สําคัญตอชีวิตในอนาคต
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นอกจากนี้ สมองยังเปนอวัยวะสําคัญสําหรับการเรียนรูภ าษาและการสือ่ สาร การเรียนรูภ าษาแม
ของเด็กจะเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ จากการปฏิสัมพันธกับพอแมและผูสอนหรือผูเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
และสถานการณรอบตัว สมองมีตําแหนงรับรูตางๆ กัน ไดแก สวนรับภาพ สวนรับเสียง สวนรับสัมผัสและรับรู
การเคลือ่ นไหวสวนตางๆ ของรางกาย สมองสวนตางๆ เหลานีพ้ ฒ
ั นาขึน้ มาไดชา หรือเร็วขึน้ อยูก บั การกระตุน ของ
สิ่งแวดลอมภายนอกโดยสมองเด็กมีความจําผานการฟง ตองการรับรูขอมูลเสียงพรอมเห็นภาพ เริ่มรูจักเสียง
ที่เหมือนและแตกตาง และสามารถเรียนรูจังหวะของคําไดจากการฟงซํ้าๆ สมองของเด็กที่เขาใจเกี่ยวกับภาพ
เสียง และสัมผัสแบบตางๆ มีความสําคัญมาก เพราะขอมูลจากภาพ เสียง และสัมผัสเหลานี้จะกอรูปขึ้นเปน
เรื่องราวที่จะรับรูและเขาใจซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ไดในที่สุด สมองสวนหนานั้นมีหนาที่คิด ตัดสินใจ เชื่อมโยง
การรับรูไปสูการกระทําที่เปนลําดับขั้นตอน สมองเด็กที่สามารถเรียนรูภาษาไดดีตองอยูในสิ่งแวดลอมของภาษา
ที่เรียนรูอยางเหมาะสมจึงจะเรียนรูไดดี
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนและการเรียนรูของเด็ก การเลนเปนกิจกรรมการแสดงออกของเด็ก
อยางอิสระตามความตองการ และจินตนาการสรางสรรคของตนเอง เปนการสะทอนพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กในชีวิตประจําวัน จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ บุคคล และสิ่งแวดลอมรอบตัว การเลนทําใหเกิด
ความสนุกสนาน ผอนคลายและสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก
การเลนของเด็กปฐมวัยจัดเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งการเลนอยางมี
ความหมายเปนเครื่องมือในการเรียนรูขั้นพื้นฐานที่ถือวาเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการเรียนรูของเด็ก
ขณะที่เด็กเลนจะเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย จากการเลนเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย
ไดใชประสาทสัมผัสและการรับรู ผอนคลายอารมณและแสดงออกถึงตนเอง ไดเรียนรูความรูสึกของผูอื่น เด็กจะ
รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสสํารวจ ทดลอง คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง
การเลนชวยใหเด็กเรียนรูสิ่งแวดลอม บุคคลรอบตัว และสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา กาวหนาไปตามวัยอยางมีคุณภาพ

๖. แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูควบคูการใหการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยมุงพัฒนา
เด็กบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษา หรือการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนอยางเปนองครวม การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยหมายรวมถึง
การดูแลเอาใจใสเด็กดวยความรัก ความอบอุน ความเอื้ออาทร การดูแลสุขภาพ โภชนาการและความปลอดภัย
และการอบรมกลอมเกลาใหเด็กมีจิตใจดี มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม และมีทักษะชีวิต
การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็ก การเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก และการปฏิบัติตนของผูใหญที่ดูแลเด็ก ที่มุงตอบสนอง
ความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจของเด็ก โดยมุงใหเด็กมีรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี อารมณแจมใส
มีความประพฤติดี มีวินัย รูจักควบคุมตนเอง มีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การอบรมเลี้ยงดูที่มีผลดีตอพัฒนาการ
ของเด็ก คือ การที่ผูใหญที่แวดลอมเด็กใหความรัก ความอบอุน การยอมรับความคิดเห็นของเด็ก การใชเหตุผล
ในการอบรมเลีย้ งดู ผูใ หญทดี่ แู ลเด็กจะตองเปนผูท มี่ คี วามมัน่ คงทางอารมณและปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ แี กเด็ก
ใชการสรางวินัยเชิงบวกในการอบรมบมนิสัย ซึ่งจะชวยใหเด็กเติบโตขึ้นเปนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
มีเปาหมายชีวิต มีวินัยในตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น สามารถจัดการกับความเครียดและปญหาตางๆ ได
การอบรมเลี้ยงดูจึงเปนแนวคิดสําคัญที่ครอบครัวและสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองปฏิบัติ
อยางสอดคลองตอเนื่องกัน
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๕. แนวคิดเกี่ยวกับการคํานึงถึงสิทธิเด็ก การสรางคุณคา และสุขภาวะใหแกเด็กปฐมวัยทุกคน
เด็กปฐมวัยควรไดรับการดูแลและพัฒนาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกคน โดยมีสิทธิในการอยูรอด สิทธิไดรับ
การคุม ครอง สิทธิในดานพัฒนาการ และสิทธิการมีสว นรวมตามทีก่ ฎหมายระบุไว เด็กแตละคนมีคณ
ุ คาในตนเอง
และควรสรางคุณคาและคุณภาพชีวิตใหเกิดกับเด็กจากการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาที่มีคุณภาพ
พรอมกับการสงเสริมดานสุขภาวะทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จากการไดรับโภชนาการที่ดี
การดูแลสุขภาพอนามัย การมีโอกาสพักผอน เลน การปกปองคุม ครองจากการเจ็บปวย และบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ตลอดจนการอยูใ นสภาพแวดลอมทีส่ ะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย อนึง่ สําหรับเด็กปฐมวัยทีเ่ ปนกลมุ เด็กทีม่ ี
ความตองการพิเศษหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ ควรไดรับการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาอยางเหมาะสมเชนกัน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนผลสืบเนื่องมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว เพื่อใหเกิดการสรางองคความรู
ดวยตนเอง และการถายทอดจากผูที่มีประสบการณและมีความรูมากกวา ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
และความคิดสรางสรรค พัฒนาภาษา ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ รอบตัว ทักษะพื้นฐานที่สําคัญและ
ความสามารถในดานตางๆ ตลอดจนเจตคติที่ดีตอการเรียนรูของเด็ก รวมทั้งความรูสึกที่ดีตอตนเอง บุคคล
สิ่งตางๆ และสถานการณรอบตัว การเรียนรูควรมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กเลือกตามความสนใจ ลงมือกระทําผานสื่อ อุปกรณ และของเลนที่ตอบสนองการเรียนรู
และมีความยืดหยุน การเรียนรูของเด็กสวนใหญเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลองผิด ลองถูก การไดสัมผัสกระทํา
และการกระทําซํา้ ๆ เด็กจะมีความสนใจ อยากรูอ ยากเห็น เกิดการคนพบและการแกปญ
 หา ความเขาใจในตนเอง
และผูอื่น ผูใหญควรเปนผูสนับสนุนวิธีการการเรียนรู รวมทั้งการสรางความทาทายและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรู
จากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสภาพแวดลอมทีอ่ สิ ระ เอือ้ ตอการเรียนรแู ละเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็กแตละคน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สําหรับการใหการศึกษาเด็กในชวงปฐมวัยนั้น ผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรู
หรื อ สั่ ง ให เ ด็ ก ทํ า มาเป น ผู อํ า นวยความสะดวกและส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู  โ ดยการจั ด สิ่ ง แวดล อ ม
และประสบการณทหี่ ลากหลายผานกิจกรรมทีเ่ หมาะสมตามวัย ใหเด็กเรียนรูด ว ยวิธกี ารตางๆ จากการลงมือปฏิบตั ิ
และค น พบด ว ยตนเอง มี ก ารกํ า หนดจุ ด มุ  ง หมายและการวางแผนในการจั ด ประสบการณ แ ละกิ จ กรรม
ทั้งรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเปนองครวม ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา โดยคํานึงถึงเด็กเปนสําคัญและพัฒนาเด็กแตละคนอยางเต็มศักยภาพ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

8

๗. แนวคิดเกีย่ วกับการบูรณาการ เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยทีเ่ รียนรูผ า นการเลนและการทํากิจกรรม
ที่เหมาะสมตามวัย เปนหนาที่ของผูสอนตองวางแผนโดยบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษา
ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และศาสตรอื่นๆ โดยไมแบงเปนรายวิชา
แต จ ะมี ก ารผสมผสานความรู  ทั ก ษะกระบวนการ และเจตคติ ข องแต ล ะศาสตร ใ นการจั ด ประสบการณ
ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูในระดับชั้นอื่นๆ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติเหมาะสม
ตามวัยของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยการจัดประสบการณ
การเรียนรูบูรณาการผานสาระการเรียนรูที่ประกอบดวย ประสบการณสําคัญดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา และสาระที่ควรเรียนรู ไดแก ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว
และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก โดยออกแบบการจัดประสบการณและกิจกรรมที่ทําใหเกิดความหลากหลาย ภายใต
สาระการเรียนรูท งั้ ประสบการณสาํ คัญและสาระทีค่ วรเรียนรูท มี่ กี ารเชือ่ มโยงกับการพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค ข องเด็ ก และความสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาการศึ ก ษาปฐมวั ย ของหลั ก สู ต ร โดยมี รู ป แบบ
การจัดประสบการณตามความเหมาะสมของแตละสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทัง้ นี้ ประสบการณ
การเรียนรูของเด็กจะจัดขึ้นโดยคํานึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรูผานการเลน การลงมือปฏิบัติ การสํารวจ
การทดลอง การสรางชิ้นงานที่สรางสรรค และการเห็นแบบอยางที่ดี การจัดประสบการณการเรียนรูอยาง
หลากหลายจะชวยตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลสงเสริมความชอบ ความสนใจ และความถนัด
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน พัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรูที่สอดคลอง
กับธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กที่มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล การจัดประสบการณ
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่วา หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม
หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ ดังนั้น ผูสอนจะตองวางแผน
การจัดประสบการณในแตละวันใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลาย
ประสบการณสําคัญ อยางเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๘. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูสอนสามารถนําสื่อ
เทคโนโลยี และการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูม าสนับสนุนและเสริมสรางการเรียนรูข องเด็กปฐมวัยได
โดยสื่อเปนตัวกลางและเครื่องมือเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว สื่อสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น
สามารถเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ ของเลน ตลอดจนเทคนิควิธีการ ที่กําหนดไวไดอยางงายและรวดเร็ว ทําให
สิ่งที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรม เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง การใชสื่อการเรียนรู

ตองปลอดภัยตอตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตางระหวางบุคคล ความสนใจ ความชอบ และ
ความตองการของเด็กที่หลากหลาย ควรมีสื่อที่เปนสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยูใกลตัวเด็ก สื่อสะทอน
วัฒนธรรม สือ่ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และสือ่ เพือ่ พัฒนาเด็กในดานตางๆ ใหครบทุกดาน ทัง้ นี้ สือ่ ตองเอือ้ ใหเด็กเรียนรู
ผานประสาทสัมผัสทัง้ หา และสงเสริมการลงมือปฏิบตั จิ ริงของเด็ก โดยการจัดสือ่ สําหรับเด็กปฐมวัยตองเริม่ ตนจาก
สือ่ ของจริง ของจําลอง (๓ มิต)ิ ภาพถาย ภาพโครงราง (๒ มิต)ิ และสัญลักษณจากรูปธรรมไปสูน ามธรรมตามลําดับ

๙. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยยึด
วิธีการสังเกตเปนสวนใหญ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและสอดคลองสัมพันธกับการจัดประสบการณการเรียนรู
รวมทั้งกิจกรรมประจําวัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สําหรับ
การสงเสริมความกาวหนา และชวยเหลือสนับสนุนเมื่อพบเด็กลาชาหรือมีปญหาที่เกิดจากพัฒนาการและการเรียนรู
ไมใชการตัดสินผลการศึกษาและไมใชแบบทดสอบในการประเมิน เปนการประเมินตามสภาพจริงที่มีการ
วางแผนอยางเปนระบบ ใชวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายอยางมีจุดมุงหมาย เหมาะสมกับศักยภาพ
ในการเรียนรูแ ละพัฒนาการตามวัยของเด็ก ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู ประสบการณทเี่ ด็กไดรบั และแหลงขอมูล
ที่เกี่ยวของกับตัวเด็กที่มีการเก็บขอมูลอยางรอบดาน โดยใชเรื่องราวเหตุการณ กิจกรรมตามสภาพจริงหรือ
คลายจริงในชีวติ ประจําวัน เพือ่ ใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ จากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมหรือการสรางงานที่เปนผลผลิตเพื่อเปนการสะทอนภาพที่แทจริง มีการนําเสนอหลักฐานในการประเมิน
ทีน่ า เชือ่ ถือในรูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่ สือ่ สารผลการประเมินใหแกครอบครัว รวมทัง้ ผูเ กีย่ วของทีม่ สี ว นรวมในการ
พัฒนาเด็ก โดยสามารถบอกไดวา เด็กเกิดการเรียนรูแ ละมีความกาวหนาเพียงใด ขอมูลจากการประเมินพัฒนาการ
จะชวยผูสอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมชี้ใหเห็นความตองการพิเศษของเด็กแตละคน ใชเปนขอมูลในการ
สือ่ สารกับพอแม ผูป กครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใชในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กในวัยนี้ไดอีกดวย
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สวนการจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู เปนการจัดเตรียมสภาพแวดลอมทัง้ ทางกายภาพ
และทางจิตภาพ ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อเสริมสรางประสบการณและสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
รวมทั้ ง การส ง เสริ ม บรรยากาศที่ ดี สํ า หรั บ การเรี ย นรู  โดยมุ  ง ให ผู  ส อนและเด็ ก มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี ต  อ กั น
สภาพแวดลอมที่ดีควรสะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผอนคลาย ไมเครียด เด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง
และพัฒนาการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สําหรับเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อการตอบสนอง
ความตองการและการแกปญหาในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถเปนอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ของเลนเด็ก และวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี
ที่ เ หมาะสมต อ งเป น การเลื อ กใช อ ย า งมี จุ ด มุ  ง หมาย เครื่ อ งมื อ ประเภทดิ จิ ต อลและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น
สิง่ ทีไ่ มเหมาะสมตอการใชกบั เด็กอายุตาํ่ กวา ๓ ป สําหรับเด็กอายุตงั้ แต ๓ ปขนึ้ ไป ควรใชกบั เด็กอยางมีจดุ มุง หมาย
และใชเปนสื่อปฏิสัมพันธ จํากัดชวงเวลาในการใช และมีขอตกลงในการใชอยางเหมาะสมกับวัย โดยใชเปน
ทางเลือกไมบังคับใช และไมใชเทคโนโลยีเพื่อเสริมสื่อหลัก
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๑๐. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และชุมชน การพัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของกับเด็ก ซึ่งพอแม
ผูปกครอง รวมทั้งบุคคลในครอบครัวเปนผูที่อยูใกลชิดเด็กมากที่สุด และครอบครัวเปนจุดเริ่มตนในการเรียนรู
ของเด็ก สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเปนสวนสําคัญที่อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก จึงไมเพียงแต
แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเทานั้น แตยังตองมีการทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชนที่มี
รูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาเด็กรวมกัน เชน โปรแกรมการใหการศึกษาแกผูปกครองในการดูแลและพัฒนา
เด็ก โปรแกรมการชวยเหลือครอบครัวและเด็กในดานสุขภาพอนามัย โภชนาการ และการสงเสริมพัฒนาการ
การเยี่ยมบานเด็ก การสรางชวงรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
หรือเขาสูสถานศึกษา การสื่อสารกับผูปกครองในชองทางตางๆ ที่เหมาะสม การขออาสาสมัครผูปกครองที่
มีความสามารถหลากหลาย มีเวลา หรือตองการชวยเหลือสนับสนุนในการทํากิจกรรมตางๆ การสนับสนุน
การเรียนรูของเด็กที่บานที่เชื่อมตอกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
ตั ด สิ น ใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาหรื อ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย การสร า งความร ว มมื อ ให ชุ ม ชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม การใหบริการและสนับสนุนตลอดจนการเปนแหลงเรียนรูของเด็ก โดยการ
มีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความไววางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งการรวมรับผิดชอบ
สําหรับการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
๑๑. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนไทย และความหลากหลาย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี สงผลตอวิถีชีวิตและการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็ก
สูอนาคต อยางไรก็ตาม เด็กเมื่อเกิดมาจะเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไมเพียงแตจะไดรับอิทธิพล
จากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และการถายทอดความรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษแลว ยังไดรับอิทธิพล
จากประสบการณ คานิยม และความเชื่อของบุคคลในครอบครัวและชุมชนของแตละที่ดวย โดยบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยูห รือแวดลอมรอบตัวเด็กมีอทิ ธิพลตอพัฒนาการและการเรียนรู ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของแตละคน ผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อชวยให
เด็กไดรับการพัฒนาและเกิดการเรียนรูและดําเนินชีวิตอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตน
ไดอยางราบรื่นมีความสุข เปนการเตรียมเด็กไปสูสังคมในอนาคตกับการอยูรวมกับผูอื่น การทํางานรวมกับผูอื่น
ที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงความเปนไทยที่มีมรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งในดานภาษา มารยาท คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และที่สําคัญคือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ปนหลักคิดในการดําเนินชีวติ ทีเ่ นนความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ กัน การใชความรูค วบคูค ณุ ธรรม
โดยในการจัดการศึกษาตองมีการคํานึงถึงทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐสถานะ เพศ วัย ความตองการพิเศษ
ที่เปนความแตกตางระหวางบุคคล โดยสามารถพัฒนาใหเด็กมีความเขาใจในตนเอง เขาใจผูอื่น และอยูรวมกับ
ผูอื่นได ในแนวคิดและความหลากหลายเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรอบดาน โดย
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอัตลักษณ มีการวางแผน
การจัดประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม ความเปนไทย
และความหลากหลาย
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จากแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของเด็กที่มีความสัมพันธ และพัฒนาตอเนื่องเปนขั้นตอนไปพรอมทุกดาน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
อยางเปนองครวมและการปฏบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การทํางานของสมอง ซึ่งสมองหากไดรับการกระตุนจะมีความสามารถในการเรียนรู และจดจําไดมากขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการเลนและการเรียนรูที่ยึดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กในสิ่งแวดลอม
ที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรูและจัดกิจกรรมบูรณาการใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแตละคน
โดยถือวาการเลนอยางมีความหมายเปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหเด็กและแนวคิดเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของครอบครัว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนไทยและความหลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลตอ
การเรียนรู การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแตละคน และจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราตางๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ขึ้น ซึ่งจะกลาวรายละเอียดตอไป

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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บทที่ ๒

สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ กํ า หนดสาระสํ า คั ญ ไว ใ ห ส ถานศึ ก ษาหรื อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยึดเปนแนวทางเพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หนวยงาน
ของตนรับผิดชอบ โดยตองทําความเขาใจใหชัดเจนในเรื่องของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน หลักการ
จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค การจัดเวลาเรียน และสาระการเรียนรู
ดังนี้

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

12

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยที่สะทอนใหเห็น
ความเชื่อพื้นฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแตอายุแรกเกิดถึง ๖ ปบริบูรณ โดยเห็นความสําคัญของการพัฒนา
เด็กโดยองครวม การคํานึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กครบทุกดานในการอบรมเลี้ยงดู
พัฒนาและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็ก ที่ผูสอนตองยอมรับความแตกตางของเด็ก ปฏิบัติตอเด็ก
แตละคนอยางเหมาะสม โดยผูส อนใหความรัก ความเอือ้ อาทร มีความเขาใจในการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนี้

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง ๖ ปบริบูรณอยางเปนองครวม บนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต ล ะคนให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ภายใต บ ริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ ด็ ก อาศั ย อยู  ด ว ยความรั ก
ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดวิสัยทัศนที่สะทอนใหเห็นความคาดหวัง
ทีเ่ ปนจริงไดในอนาคต ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมคี ณ
ุ ภาพผานประสบการณทเี่ ด็กปฐมวัยเรียนรูอ ยางมีความสุข
มีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และสํานึกความเปนไทย
และทุกฝายทั้งครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนรวมมือกันพัฒนาเด็ก ดังนี้

วิสัยทัศน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงพัฒนาเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีความสุข
และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี
มีวนิ ยั และสํานึกความเปนไทย โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก

หลักการ
๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมีความหมาย และมีกจิ กรรม
ที่หลากหลาย ไดลงมือกระทําในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย
และมีการพักผอนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็ก ระหวางสถานศึกษา
กับพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

13
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดหลักการสําคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ซึง่ ผูส อนจําเปนตองศึกษาใหเขาใจ เพราะในการจัดประสบการณใหเด็กอายุ ๓ - ๖ ป จะตองยึดหลักการอบรมเลีย้ งดู
ควบคูกับการใหการศึกษา โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการสื่อสาร
และการเรียนรู หรือเด็กที่มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาส เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล
โดยจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย บูรณาการผานการเลน และกิจกรรมทีเ่ ปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัสทัง้ หา
เหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู
หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กแตละคน
ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีความสุข เปนคนดีของสังคม และสอดคลองกับธรรมชาติ สิง่ แวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่
ทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิเด็ก โดยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดังนี้

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

หลักการ

จุดหมาย
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ กํ า หนดจุ ด หมายเพื่ อ ให เ กิ ด กั บ เด็ ก เมื่ อ
จบการศึกษาระดับปฐมวัยแลว โดยจุดหมายอยูบนพื้นฐานพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ที่นําไปสูการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค
ดังนี้

จุดหมาย

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มีทกั ษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
จํานวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบดวย พัฒนาการดานรางกาย ๒ มาตรฐาน พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
๓ มาตรฐาน พัฒนาการดานสังคม ๓ มาตรฐาน และพัฒนาการดานสติปญญา ๔ มาตรฐาน กําหนดตัวบงชี้
ซึ่งเปนเปาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
มี ก ารกํ า หนดสภาพที่ พึ ง ประสงค ซึ่ ง เป น พฤติ ก รรมหรื อ ความสามารถตามวั ย ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ เด็ ก ทุ ก คน
บนพื้นฐานพัฒนาการหรือความสามารถในแตละระดับอายุ คือ อายุ ๓ - ๔ ป อายุ ๔ - ๕ ป และอายุ ๕ - ๖ ป
อีกทั้งนําไปใชในการวิเคราะหสาระการเรียนรู เพื่อกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูในการจัดประสบการณ
และการประเมินพัฒนาการเด็ก นอกจากสภาพที่พึงประสงคที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผูสอน
จําเปนตองทําความเขาใจพัฒนาการของเด็กอายุ ๓ - ๖ ป เพื่อนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัย
ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม ขณะเดี ย วกั น จะต อ งสั ง เกตเด็ ก แต ล ะคนซึ่ ง มี ค วามแตกต า งระหว า งบุ ค คล
เพื่อนําขอมูลไปชวยพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพหรือชวยเหลือเด็กไดทันทวงที ในกรณี
สภาพที่พึงประสงคของเด็กไมเปนไปตามวัย ผูสอนจําเปนตองหาจุดบกพรองและรีบแกไขโดยจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็ก ถาเด็กมีสภาพที่พึงประสงคสูงกวาวัย ผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ สภาพที่พึงประสงคเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในเด็กแตละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับ
รายละเอียดของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค มีดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูง
ตามเกณฑ

๑.๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูง
ตามเกณฑของกรมอนามัย

๑.๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูง
ตามเกณฑของกรมอนามัย

๑.๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูง
ตามเกณฑของกรมอนามัย

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย
สุขนิสัยที่ดี

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนและ
ดื่มนํ้าสะอาดเมื่อมีผูชี้แนะ

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนและดื่มนํ้า
สะอาดไดดวยตนเอง

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนไดหลายชนิด
และดื่มนํ้าสะอาดไดดวยตนเอง

๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทาน ๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทาน ๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทาน
อาหารและหลังจากใชหองนํ้า อาหารและหลังจากใชหองนํ้า อาหารและหลังจากใชหองนํ้า
หองสวมเมื่อมีผูชี้แนะ
หองสวมดวยตนเอง
หองสวมดวยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา ๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา
๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรม
อยางปลอดภัยเมื่อมีผูชี้แนะ

๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรม
อยางปลอดภัยดวยตนเอง

๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม และ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย

มาตรฐานที่ ๒ กลามเนือ้ ใหญและกลามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกนั
ตัวบงชี้
๒.๑ เคลื่อนไหวรางกาย
อยางคลองแคลว
ประสานสัมพันธ
และทรงตัวได

๒.๒ ใชมือ - ตา
ประสานสัมพันธกัน

15

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป
๒.๑.๑ เดินตามแนว
ที่กําหนดได

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๒.๑.๑ เดินตอเทาไปขางหนา ๒.๑.๑ เดินตอเทาถอยหลัง
เปนเสนตรงไดโดยไมตอง
เปนเสนตรงไดโดยไมตอง
กางแขน
กางแขน

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้นลง ๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
อยูกับทีไ่ ดโดยไมเสียการทรงตัว ไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง
อยูกับที่ได
โดยไมเสียการทรงตัว
๒.๑.๓ วิ่งแลวหยุดได

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ไดอยางคลองแคลว
ได

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือ
และลําตัวชวย

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือ
ทั้ง ๒ ขาง

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพื้นได

๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษ ๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษ ๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษ
ขาดจากกันไดโดยใชมือเดียว ตามแนวเสนตรงได
ตามแนวเสนโคงได
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม
๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน ตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผานศูนยกลาง
๑ เซนติเมตร ได

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผานศูนยกลาง
๐.๕ เซนติเมตร ได

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาด
เสนผานศูนยกลาง
๐.๒๕ เซนติเมตร ได

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผูอื่น

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา ๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา ๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

๓.๑ แสดงออกทางอารมณ ๓.๑.๑ แสดงอารมณ
ไดอยางเหมาะสม
ความรูส ึกไดเหมาะสมกับ
บางสถานการณ
๓.๒ มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอื่น

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อายุ ๕ - ๖ ป

๓.๑.๑ แสดงอารมณ
๓.๑.๑ แสดงอารมณ
ความรูสึกไดตามสถานการณ ความรูส ึกไดสอดคลองกับ
สถานการณอยางเหมาะสม

๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก ๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก ๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสมบางสถานการณ อยางเหมาะสมตามสถานการณ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง
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อายุ ๔ - ๕ ป

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานและความสามารถ ในผลงานและความสามารถ
ของตนเอง
ของตนเองและผูอื่น

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

๔.๑ สนใจ มีความสุข และ ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผาน
แสดงออกผานงานศิลปะ
งานศิลปะ ดนตรี และ
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ
การเคลื่อนไหว
แสดงออกผานเสียงเพลง
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานงานศิลปะ
แสดงออกผานงานศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ ๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผานเสียงเพลง
แสดงออกผานเสียงเพลง
ดนตรี
ดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และ
แสดงทาทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรี

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต

๕.๑.๑ บอกหรือชี้ไดวาสิ่งใด ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่น เมื่อตองการสิ่งของของผูอื่น
เปนของตนเองและสิ่งใด
เมื่อมีผูชี้แนะ
ดวยตนเอง
เปนของผูอื่น

๕.๒ มีความเมตตากรุณา
มีนํ้าใจและชวยเหลือ
แบงปน

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาตอสัตวเลี้ยง

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาตอสัตวเลี้ยง

๕.๒.๒ แบงปนผูอื่นได
เมื่อมีผูชี้แนะ

๕.๒.๒ ชวยเหลือและแบงปน ๕.๒.๒ ชวยเหลือและแบงปน
ผูอื่นไดเมื่อมีผูชี้แนะ
ผูอื่นไดดวยตนเอง

๕.๒.๑ แสดงความรักเพื่อน
และมีเมตตาตอสัตวเลี้ยง

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น

๕.๓.๑ แสดงสีหนาหรือ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น

๕.๓.๑ แสดงสีหนาและ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น

๕.๓.๑ แสดงสีหนาและ
ทาทางรับรูความรูสึกผูอื่น
อยางสอดคลองกับสถานการณ

๕.๔ มีความรับผิดชอบ

๕.๔.๑ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
เมื่อมีผูชวยเหลือ

๕.๔.๑ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
เมื่อมีผูชี้แนะ

๕.๔.๑ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ
ดวยตนเอง

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

๖.๓ ประหยัดและพอเพียง

อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๖.๑.๑ แตงตัวโดยมีผูชวยเหลือ ๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเอง

๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเอง
ไดอยางคลองแคลว

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ดวยตนเอง

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ดวยตนเอง

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ดวยตนเองอยางถูกวิธี

๖.๑.๓ ใชหองนํ้าหองสวม
โดยมีผูชวยเหลือ

๖.๑.๓ ใชหองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง

๖.๑.๓ ใชและทําความสะอาด
หลังใชหองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใช
เขาที่เมื่อมีผูชี้แนะ

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใช
เขาที่ดวยตนเอง

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใช
เขาที่อยางเรียบรอย
ดวยตนเอง

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับ
กอนหลังไดเมื่อมีผูชี้แนะ

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับ
กอนหลังไดดวยตนเอง

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับ
กอนหลังไดดวยตนเอง

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผูชี้แนะ

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัดและพอเพียง
เมื่อมีผูชี้แนะ

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัดและพอเพียง
ดวยตนเอง

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๖.๑ ชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน

สภาพที่พึงประสงค
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คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเปนไทย

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อมีผูชี้แนะ

๗.๑.๑ มีสวนรวมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อมีผูชี้แนะ

๗.๑.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวยตนเอง

๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่

๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่

๗.๑.๒ ทิ้งขยะไดถูกที่

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยไดเมื่อมีผูชี้แนะ มารยาทไทยไดดวยตนเอง

อายุ ๕ - ๖ ป

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยไดตามกาลเทศะ

๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและ ๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและ ๗.๒.๒ กลาวคําขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผูชี้แนะ
ขอโทษดวยตนเอง
ขอโทษดวยตนเอง
๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อไดยิน
เพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อไดยิน
เพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี

๗.๒.๓ ยืนตรงและรวมรอง
เพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี

มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกตาง
ระหวางบุคคล

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม
รวมกับเด็กที่แตกตาง
ไปจากตน

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม
รวมกับเด็กที่แตกตาง
ไปจากตน

๘.๑.๑ เลนและทํากิจกรรม
รวมกับเด็กที่แตกตาง
ไปจากตน

๘.๒ มีปฏิสัมพันธที่ดี
กับผูอื่น

๘.๒.๑ เลนรวมกับเพื่อน

๘.๒.๑ เลนหรือทํางานรวม
กับเพื่อนเปนกลุม

๘.๒.๑ เลนหรือทํางานรวมมือ
กับเพื่อนอยางมีเปาหมาย

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทายผูใหญ ๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย หรือพูดคุย ๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทาย และพูดคุย
กับผูใหญและบุคคลที่คุนเคย กับผูใหญและบุคคลที่คุนเคย
และบุคคลที่คุนเคยได
ไดดวยตนเอง
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
เมื่อมีผูชี้แนะ
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องตน
ในการเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม

๘.๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลง
เมื่อมีผูชี้แนะ

๘.๓.๑ มีสวนรวมสราง
ขอตกลงและปฏิบัติตาม
ขอตกลงเมื่อมีผูชี้แนะ

๘.๓.๑ มีสวนรวมสราง
ขอตกลงและปฏิบัติตาม
ขอตกลงดวยตนเอง

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนํา
และผูตามเมื่อมีผูชี้แนะ

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนํา
และผูตามไดดวยตนเอง

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเปนผูนํา
และผูตามไดเหมาะสมกับ
สถานการณ

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแกไขปญหา
เมื่อมีผูชี้แนะ

๘.๓.๓ ประนีประนอม
๘.๓.๓ ประนีประนอม
แกไขปญหาโดยปราศจาก
แกไขปญหาโดยปราศจาก
การใชความรุนแรงเมื่อมีผูชี้แนะ การใชความรุนแรงดวยตนเอง

มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

๙.๒ อาน เขียนภาพ และ
สัญลักษณได

อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและ ๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและ ๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและ
พูดโตตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง สนทนาโตตอบสอดคลองกับ สนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง
เรื่องที่ฟง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง
๙.๑.๒ เลาเรื่องดวย
ประโยคสั้นๆ

๙.๑.๒ เลาเรื่องเปนประโยค ๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว
อยางตอเนื่อง
ตอเนื่องได

๙.๒.๑ อานภาพและพูด
ขอความดวยภาษาของตน

๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ
คํา พรอมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองขอความตามบรรทัด

๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ
คํา ดวยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มตนและจุดจบของ
ขอความ

๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ยอยางมี
ทิศทาง

๙.๒.๒ เขียนคลายตัวอักษร

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนขอความ
ดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู
ตัวบงชี้
๑๐.๑ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๙.๑ สนทนาโตตอบและ
เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

สภาพที่พึงประสงค
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อายุ ๕ - ๖ ป

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งตางๆ จากการสังเกต
โดยใชประสาทสัมผัส

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและ
สวนประกอบของสิ่งตางๆ
จากการสังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัส

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ
จากการสังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัส

๑๐.๑.๒ จับคูหรือเปรียบเทียบ
สิ่งตางๆ โดยใชลักษณะ
หรือหนาที่การใชงาน
เพียงลักษณะเดียว

๑๐.๑.๒ จับคูและเปรียบเทียบ
ความแตกตางหรือ
ความเหมือนของสิ่งตางๆ
โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ
เพียงลักษณะเดียว

๑๐.๑.๒ จับคูและเปรียบเทียบ
ความแตกตางและ
ความเหมือนของสิ่งตางๆ
โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ
๒ ลักษณะขึ้นไป

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งตางๆ
ตามลักษณะหรือหนาที่
การใชงาน

๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุม ๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุม
สิ่งตางๆ โดยใชอยางนอย
สิ่งตางๆ โดยใชตั้งแต
๑ ลักษณะเปนเกณฑ
๒ ลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณอยางนอย
๓ ลําดับ

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณอยางนอย
๔ ลําดับ

๑๐.๑.๔ เรียงลําดับสิ่งของ
และเหตุการณอยางนอย
๕ ลําดับ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๑๐.๒ มีความสามารถ
๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้น
๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
๑๐.๒.๑ อธิบาย เชื่อมโยง
ในการคิดเชิงเหตุผล ในเหตุการณหรือการกระทํา ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
เมื่อมีผูชี้แนะ
การกระทําเมื่อมีผูชี้แนะ
ในเหตุการณหรือการกระทํา
ดวยตนเอง
๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือคาดคะเน ๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ
มีสวนรวมในการลงความเห็น
จากขอมูล

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๐.๓ มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหา
และตัดสินใจ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่อาจ
จะเกิดขึ้น และมีสวนรวม
ในการลงความเห็นจากขอมูล
อยางมีเหตุผล

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องงายๆ
และเริ่มเรียนรูผลที่เกิดขึ้น และยอมรับผลที่เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ แกปญหาโดย
ลองผิดลองถูก

๑๐.๓.๒ ระบุปญหาและ
๑๐.๓.๒ ระบุปญหา สราง
แกปญหาโดยลองผิดลองถูก ทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหา

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๑๑.๑ ทํางานศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะ ๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก
ของตนเอง
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
และแปลกใหมจากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก
ของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิม
และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ แสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอยาง
สรางสรรค

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวทาทาง ๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวทาทาง
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก
ของตนเอง
ของตนเองอยางหลากหลาย
หรือแปลกใหม

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวทาทาง
เพื่อสื่อสารความคิด ความรูสึก
ของตนเองอยางหลากหลาย
และแปลกใหม

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติทดี่ ตี อ การเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไ ดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู

สภาพที่พึงประสงค
อายุ ๓ - ๔ ป
๑๒.๑.๑ สนใจฟงหรือ
อานหนังสือดวยตนเอง

อายุ ๔ - ๕ ป

อายุ ๕ - ๖ ป

๑๒.๑.๑ สนใจซักถามเกี่ยวกับ ๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
สัญลักษณหรือตัวหนังสือ
มาอานและเขียนสื่อความคิด
ที่พบเห็น
ดวยตนเองเปนประจํา
อยางตอเนื่อง

๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการ ๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการ ๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการ
เขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม
รวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ
๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของ
ขอสงสัยตางๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง

๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของ
ขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการ
ที่หลากหลายดวยตนเอง

๑๒.๒.๒ ใชประโยคคําถามวา ๑๒.๒.๒ ใชประโยคคําถามวา ๑๒.๒.๒ ใชประโยคคําถามวา
“ใคร” “อะไร” ในการคนหา “ที่ไหน” “ทําไม” ในการ
“เมื่อไร” “อยางไร” ในการ
คําตอบ
คนหาคําตอบ
คนหาคําตอบ

การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป กําหนดกรอบการจัดเวลาเรียนในการจัด
ประสบการณใหกบั เด็กเปนเวลา ๑ - ๓ ปการศึกษา โดยประมาณ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั อายุของเด็กทีเ่ ริม่ เขาสถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยูกับสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แตละแหง โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตอ ๑ ปการศึกษา ในแตละวันจะใชเวลาไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง
โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ประกอบดวย ๒ สวน คือ
ประสบการณสาํ คัญและสาระทีค่ วรเรียนรู ทัง้ สองสวนมีความสําคัญในการจัดประสบการณ เพือ่ สงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยผูสอนอาจจัดในรูปแบบหนวยการสอนแบบบูรณาการ
หรื อ เลื อ กใช รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก ปฐมวั ย รวมทั้ ง ต อ งสอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาการศึ ก ษาปฐมวั ย และ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้
๑. ประสบการณสําคัญ จะชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทําอะไร เรียนรูสิ่งตางๆ
รอบตัวอยางไร และทุกประสบการณมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็ก ชวยผูสอนในการสังเกต สนับสนุน และ
วางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็ก ประสบการณสาํ คัญทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตรมีความสําคัญตอการสรางองคความรู
ของเด็ก ตัวอยางเชน เด็กเขาใจความหมายของการเปรียบเทียบและจําแนกผานประสบการณสําคัญ การจําแนก
สิ่งตางๆ ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง ผูสอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสเลนบล็อกรูปทรงตางๆ
อยางอิสระ มีการเปรียบเทียบขนาดของบล็อกรูปทรงเดียวกัน และจําแนกรูปทรงของบล็อกเปนกลุม เด็กจะเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของ
ขอสงสัยตางๆ ตามวิธีการ
เมื่อมีผูชี้แนะ
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๑๒.๒ มีความสามารถ
ในการแสวงหา
ความรู

ผานประสบการณสําคัญในการจําแนก เปรียบเทียบซํ้าแลวซํ้าอีก มีการปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ ผูใหญ และ
เด็กอืน่ ฯลฯ นอกจากนี้ ผูส อนทีเ่ ขาใจและเห็นความสําคัญจะยึดประสบการณสาํ คัญเปนเสมือนเครือ่ งมือสําหรับ
การสังเกตพัฒนาการเด็ก แปลการกระทําของเด็ก ชวยตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสื่อและชวยวางแผนกิจกรรม
ในแตละวัน ประสบการณสําคัญสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป จะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ
๑.๑ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย เปนการสนับสนุนใหเด็ก
ไดมีโอกาสพัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท
ในการทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กรูจักดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย
การรักษาความปลอดภัย และการตระหนักรูเกี่ยวกับรางกายตนเอง ดังนี้
ประสบการณสําคัญ (ดานรางกาย)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๑.๑ การใชกลามเนื้อใหญ
(๑) การเคลื่อนไหวอยูกับที่

ตบมือ ผงกศีรษะ เคลื่อนไหวไหล เอว มือและแขน
มือและนิ้วมือ เคาะเทา เทาและปลายเทาอยูกับที่

(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด สไลด ควบมา กาวกระโดด
เคลื่อนที่ไปขางหนา ขางหลัง ขางซาย ขางขวา หมุนตัว

(๓) การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ

เคลื่อนไหวรางกายพรอมเชือก ผาแพร ริบบิ้น วัสดุอื่นๆ
ที่เหมาะสมตามจินตนาการ เพลงบรรเลง คําบรรยาย
ของผูสอน

(๔) การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธของการใช
กลามเนื้อใหญ ในการขวาง การจับ การโยน การเตะ

เลนเกมกลางแจง เชน ลิงชิงบอล ขวางลูกบอล ถุงทราย
โยนลูกบอลหรือวัสดุอื่นลงตะกรา เตะบอล

(๕) การเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ

เลนอิสระ เลนเครื่องเลนสนาม เลนปนปาย โหน มุด
ลอดเครื่องเลน ปนจักรยานสามลอ
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๑.๑.๒ การใชกลามเนื้อเล็ก
(๑) การเลนเครื่องเลนสัมผัสและการสรางสิ่งตางๆ
จากแทงไม บล็อก

ตอเลโก น็อตปกหมุด กระดานตะปู บล็อกไมหรือ
พลาสติก

(๒) การเขียนภาพและการเลนกับสี

เขียนภาพดวยสีเทียน สีไม สีจากวัสดุธรรมชาติ เลนกับสีนํ้า
เชน เปาสี ทับสี พับสี หยดสี ละเลงสี กลิ้งสี

(๓) การปน

ปนดินเหนียว ดินนํ้ามัน ปนแปงโดว

(๔) การประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยเศษวัสดุ

สรางชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เหลือใช

(๕) การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด การปะ
และการรอยวัสดุ

ใชกรรไกรปลายมนตัดกระดาษหรือตัดใบไม รอยดอกไม
และวัสดุตางๆ ฉีก ตัด ปะกระดาษหรือวัสดุธรรมชาติ

ประสบการณสําคัญ (ดานรางกาย)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน
(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจําวัน

ลางมือกอนรับประทานอาหาร ทําความสะอาดหลังจาก
เขาหองนํา้ หองสวม รับประทานอาหารกลางวันครบหาหมู
นอนกลางวัน ออกกําลังกาย ดูแลรักษาความสะอาด
ของใชสวนตัว

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย

(๒) การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับการปองกัน ฟงนิทาน เรือ่ งราว เหตุการณทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการปองกัน
และรักษาความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัย เชน การขามถนน การรับของ
จากคนแปลกหนา ของมีคม สัตวมีพิษ และอันตรายจาก
สารพิษ
(๓) การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย

เล น เครื่ อ งเล น สนามตามข อ ตกลงอย า งถู ก วิ ธี เช น
ปนปาย โหน ลอด มุด คลาน ดวยความระมัดระวัง รอคอย
ไมแยงกันในการเลน

(๔) การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ

เลนบทบาทสมมติการปฏิบตั ติ ามกฎจราจร เชน การขามถนน
การซอนทายรถจักรยานยนต การคาดเข็มขัดนิรภัย และ
การปฏิบตั ติ นเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน เชน ไฟไหม แผนดินไหว
พายุ ฯลฯ และสรุปผลที่เกิดจากการเลนบทบาทสมมติ

๑.๑.๕ การตระหนักรูเกี่ยวกับรางกายตนเอง
(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่

เคลื่อนไหวรางกายไปในทิศทางตางๆ เชน ซาย ขวา
หนา หลัง ทั่วบริเวณที่กําหนดในระดับสูง กลาง และตํ่า
มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เชน มุด ลอด คลาน
กลิ้ง กระโดด

(๒) การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีดขวาง

การเดิน วิ่ง กระโดดหลบหลีกหรือขามสิ่งกีดขวางตางๆ
เชน ลอรถยนต ถังนํ้ามัน ที่กั้นจราจร หวงฮูลาฮูป สิ่งของ
บล็อกไม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

เลนเครื่องเลนที่ถูกวิธี ลางมือทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการเลน
ระวังรักษาและดูแลตนเองขณะเจ็บปวย เชน ปดปากไอ
ในขณะเปนหวัด ไมขยี้ตาขณะตาแดง
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(๑) การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน

๑.๒ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็ก
ไดแสดงออกทางอารมณและความรูสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปน
อัตลักษณ ความเปนตัวของตัวเอง มีความสุข ราเริงแจมใส การเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ประสบการณสําคัญ (ดานอารมณ จิตใจ)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
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(๑) การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดงปฏิกิริยา
โตตอบเสียงดนตรี

ทําทาทางเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะตางๆ เชน โยกตัว
สายสะโพก ตบมือ ยํ่าเทาตามจังหวะและเสียงเพลง
เช น เพลงบรรเลง เพลงตามสมั ย นิ ย ม เพลงที่ ส นใจ
เพลงตามหนวยการจัดประสบการณ เพลงประจําโรงเรียน
และเพลงพื้นบาน

(๒) การเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ

เลนเครื่องดนตรีประเภทตางๆ หรือวัสดุอื่นๆ ประกอบ
จังหวะ เชน เคาะ เขยา ตี

(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

แสดงทาทางเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี
หรือจังหวะชาและเร็ว

(๔) การเลนบทบาทสมมติ

เล น และแสดงบทบาทสมมติ เ ป น ตั ว ละครตาม
หนวยการจัดประสบการณหรือนิทาน

(๕) การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ

ทํากิจกรรมศิลปะ เชน วาดภาพระบายสี ปน รอย ฉีก
ตัด ปะ พับ เลนกับสีนํ้า ประดิษฐเศษวัสดุ

(๖) การสรางสรรคสิ่งสวยงาม

สรางงานศิลปะตามความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ
เช น วาดภาพระบายสี ป  น ร อ ย ฉี ก ตั ด ปะ พั บ
เลนกับสีนํ้า ประดิษฐเศษวัสดุ การทําสวนถาด และ
แสดงความคิดเห็นตอผลงานศิลปะ

๑.๒.๒ การเลน
(๑) การเลนอิสระ

เล น อิ ส ระ การเล น ที่ ใ ช จิ น ตนาการ เล น สมมติ
การเลนของเลนในหองเรียน บริเวณสนามกลางแจง

(๒) การเลนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ

เลนเสรี เลนอิสระในมุมเลนรายบุคคล กลุมยอย และ
กลุ  ม ใหญ เล น ร ว มกั บ เพื่ อ น เล น แบบร ว มมื อ และ
เลนแบบสรางสรรค

(๓) การเลนตามมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ

เลนตามมุมเลนในหองเรียน เลนสมมติ

(๔) การเลนนอกหองเรียน

เลนกลางแจง เชน เลนเครื่องเลนสนามรูปแบบตางๆ
เลนนํ้า เลนทราย การละเลนพื้นบาน

ประสบการณสําคัญ (ดานอารมณ จิตใจ)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ

ทํากิจกรรมทางศาสนาที่วัด มัสยิด โบสถ ปฏิบัติตนตาม
คําสอนของศาสนาที่นับถือ

(๒) การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับความซื่อสัตย
ความเมตตากรุ ณ า มี นํ้ า ใจช ว ยเหลื อ แบ ง ป น
ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ประหยัดพอเพียง
และความมีวินัย

(๓) การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม

รวมสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับขาว เรือ่ งราว
เหตุการณ นิทานเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม ตามบริบท
ของชุมชนหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ
บอกเลา ทําทาทาง ที่เกี่ยวของกับความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น ปรับเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําเมื่อมี
สถานการณที่เปนปญหา พูดแสดงความรูสึกหลังการทํา
กิจกรรมศิลปะ แสดงสีหนา ทาทาง บทบาทตามตัวละคร

(๒) การเลนบทบาทสมมติ

เล น และแสดงบทบาทสมมติ เ ป น ตั ว ละครตาม
หนวยการจัดประสบการณหรือนิทาน

(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

แสดงทาทาง เคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี
หรือจังหวะชาและเร็ว

(๔) การรองเพลง

ร อ งเพลงประกอบหน ว ยการจั ด ประสบการณ ห รื อ
เพลงที่สนใจอยางสนุกสนาน

(๕) การทํางานศิลปะ

ทํากิจกรรมศิลปะ เชน วาดภาพระบายสี ปน รอย ฉีก
ตัด ปะ พับ เลนกับสีนํ้า ประดิษฐเศษวัสดุ

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณเฉพาะตนและเชื่อวาตนเองมีความสามารถ
(๑) การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง

เล น /ทํ า งานอย า งอิ ส ระตามความถนั ด ความสนใจ
และความสามารถของตนเอง เช น กิ จ กรรมศิ ล ปะ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมในกิจวัตรประจําวัน
(โดยเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
ทํากิจกรรมเอง บอกไดวาตนเองเปนอยางไร ทําอะไร
ไดบาง บอกความเหมือน ความแตกตางของตนเองและ
ผูอ นื่ และบอกความคิดของตนเองไดวา “อยากเปนอะไร
เมื่อหนูโตขึ้น”)

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผูอื่น
(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผูอื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผูอื่น แสดงความยินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนมีความสุข เชน วันเกิด
เศราหรือเสียใจ และการชวยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอื่น
และแสดงความเห็นใจเพื่อนหรือผูอื่น เชน ชวยเหลือ
ไดรับบาดเจ็บ
ปลอบโยนเมือ่ เพื่อนรองไหหรือบาดเจ็บ
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(๑) การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอื่น

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ

๑.๓ ประสบการณสาํ คัญทีส่ ง เสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมโี อกาส
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน
การเลน การทํางานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การแกปญหา
ขอขัดแยงตางๆ ดังนี้
ประสบการณสําคัญ (ดานสังคม)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
(๑) การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน

ทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน แตงตัว ลางมือ
รับประทานอาหาร เขาหองสวม

(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ นําวัสดุเหลือใชมาสรางชิ้นงาน ใชสิ่งของเครื่องใชอยาง
พอเพียง
ประหยัดและพอเพียง เชน ยาสีฟน นํา้ วัสดุทาํ งานศิลปะ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(๑) การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน

- รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน ดูแลรักษา
ความสะอาดหองเรียน รดนํ้าตนไม เก็บขยะ
- นําวัสดุทองถิ่น วัสดุเหลือใชมาสรางชิ้นงาน
- ใชนํ้า สิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด คุมคา เชน
ดินสอ สี กระดาษสี

(๒) การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใชอยางคุมคา

นําวัสดุเหลือใชมาสรางชิ้นงาน ใชสิ่งของอยางประหยัด
เชน ดินสอ สี กาว กระดาษสี

(๓) การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช
ที่ใชแลวมาใชซํ้า หรือแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม

ประดิษฐสิ่งตางๆ จากวัสดุเหลือใช เชน ขวดนํ้าพลาสติก
กลอง เศษผา แกนกระดาษ กระดาษสี ไมไอศกรีม

(๔) การเพาะปลูกและดูแลตนไม

ปลูกตนไม ไมดอกไมประดับ ผักสวนครัว ดูแลรดนํ้า
พรวนดิน เชน เพาะถั่วงอก ปลูกผักบุง ตนหอม

(๕) การเลี้ยงสัตว

เลี้ยงและดูแลใหอาหารสัตว เชน ปลา ไก นก

(๖) การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน

สนทนาเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
ฝนตก นํ้าทวม ฝนแลง ลมพายุ

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย
(๑) การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเปน
คนไทย

- เลนบทบาทสมมติเกี่ยวกับการไหว การทักทาย และ
- การปฏิบัติตนในวันสําคัญของไทยและวันสําคัญของ
ทองถิ่น

(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยและ
ประเพณีไทย

ทํากิจกรรมในวันสําคัญและประเพณีในทองถิ่นของตน

(๓) การประกอบอาหารไทย

ทํ า อาหารง า ยๆ ตามหน ว ยการจั ด ประสบการณ
อาหารในทองถิ่นหรืออาหารประจําภาคของตนเอง

(๔) การศึกษานอกสถานที่

วางแผน สํารวจ ศึกษาแหลงเรียนรูน อกสถานที่ สัมภาษณ
บุคคลตางๆ บันทึกขอมูล และนําเสนอขอมูล

ประสบการณสําคัญ (ดานสังคม)
(๕) การละเลนพื้นบานของไทย

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม
การละเลนไทย เชน มอญซอนผา งูกินหาง รีรีขาวสาร
โพงพาง
มีสว นรวมในการกําหนดและจัดทําขอตกลงของหองเรียน

(๒) การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน

ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนที่รวมกันกําหนด เชน
การเก็บของเลนของใชเขาที่ การเขาแถวรับของ

(๓) การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ

เขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจทั้งรายบุคคล กลุมยอย
และกลุมใหญ

(๔) การดูแลหองเรียนรวมกัน

ดูแลความสะอาดเรียบรอยของหองเรียน เชน จัดของเลน
ของใชเขาที่ เทขยะ รดนํ้าตนไม

(๕) การรวมกิจกรรมวันสําคัญ

ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วั น สํ า คั ญ ในสถานการณ จ ริ ง
หรื อ สถานการณ จํ า ลองตามความเหมาะสมและ
บริบทของแตละสถานศึกษา

๑.๓.๕ การเลนและทํางานแบบรวมมือรวมใจ
(๑) การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สนทนาแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุการณ
ในนิทาน เรื่องราว และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

(๒) การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น

เลนและทํางานรวมกันเปนคู กลุมเล็ก หรือกลุมใหญ

(๓) การทําศิลปะแบบรวมมือ

ทํางานศิลปะรวมกันเปนกลุม อยางมีเปาหมายรวมกัน เชน
ปนดินนํ้ามัน วาดภาพ ฉีก ตัด ปะ งานประดิษฐ

๑.๓.๖ การแกปญหาความขัดแยง
(๑) การมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา

รวมกันแสดงความคิดเห็นและนําเสนอความคิด และ
ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ
ตางๆ

(๒) การมีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยง

มี ส  ว นร ว มในการเสนอความคิ ด ตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางสันติวิธีในสถานการณ
ที่มีความขัดแยง

๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล
(๑) การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน

เลนหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อน เชน กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค กิจกรรมการเลนตามมุมเลน/มุมประสบการณ
ตางๆ กิจกรรมเลนนํ้า เลนทราย และยอมรับความคิด
ของเพื่อนที่ตางไปจากตน
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(๑) การรวมกําหนดขอตกลงของหองเรียน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ มีวินัย มีสวนรวมและบทบาทสมาชิกของสังคม

๑.๔ ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็ก
ไดเรียนรูก ารใชภาษา พัฒนาการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญ
 หา การมีจนิ ตนาการและ
ความคิดสรางสรรค มีเจตคติทดี่ ตี อ การเรียนรแู ละการแสวงหาความรู ผานการมีปฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอม บุคคล
และสื่อตางๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ดังนี้
ประสบการณสําคัญ (ดานสติปญญา)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๔.๑ การใชภาษา
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(๑) การฟงเสียงตางๆ ในสิ่งแวดลอม

ฟ ง เสี ย งต า งๆ รอบตั ว และบอกเสี ย งที่ ไ ด ยิ น เช น
เสียงหายใจ ลมพัด นกรอง รถยนต คนเดิน สัตวรอง

(๒) การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา

ฟงและปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา เชน การเลนเกม การเคลือ่ นไหว
ตามคําบรรยาย รวมทั้งขอตกลงในหองเรียน

(๓) การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง
หรือเรื่องราวตางๆ

ฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรองงายๆ หรือ
เรื่องราวตางๆ

(๔) การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความตองการ

พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก ความตองการในสิ่งตางๆ
ใชคําถาม ใคร อะไร ทําไม อยางไร ในสิ่งที่ตองการทราบ

(๕) การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

พูดเลาขาว เลาประสบการณ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
หรือเหตุการณประจําวัน เชน ครอบครัวของฉัน

(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ

พูดบอกลักษณะสิ่งของที่สังเกต เลาขาว เลาประสบการณ
เชน กิจกรรมที่ทําในวันหยุด กิจกรรมที่ไดทําดวยตนเอง
หรือทํารวมกับเพื่อนและครู หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตามลําดับหรือตามชวงเวลา

(๗) การพูดอยางสรางสรรคในการเลนและการกระทํา
ตางๆ

เลาสิ่งที่กําลังเลน กําลังทํา พูดใหกําลังใจ ปลอบใจ
คําแนะนําเพือ่ นในการเลนและการทํางาน อธิบายวิธเี ลน
ใหเพื่อนฟง

(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด

ตอบคําถามและมีมารยาทในการพูด เชน ยกมือกอนพูด
ไมพูดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด

(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใชในการสื่อสาร

เรี ย งคํ า พู ด ในสิ่ ง ที่ คิ ด เพื่ อ อธิ บ ายให ผู  อื่ น เข า ใจ เช น
พูดเลาเรื่องจากภาพหรือเหตุการณที่พบเห็น

(๑๐) การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/
รูปแบบ

อานภาพ นิทาน อานปายและสัญลักษณที่เด็กสนใจ
อานนิทานใหเพื่อนฟง

(๑๑) การอานอยางอิสระตามลําพัง การอานรวมกัน
การอานโดยมีผูชี้แนะ

- อานนิทานหรือหนังสือภาพที่สนใจอยางอิสระตามลําพัง
ในมุมหนังสือ
- อานรวมกัน โดยครูแนะนําสวนตางๆ ของหนังสือ
ตัง้ แตปกหนาจนถึงปกหลัง แลวเปนผูน าํ การอานโดยชีค้ าํ
ในหนังสือจากซายไปขวา เด็กชี้และอานตามครูพรอมกัน
- อานโดยมีผูชี้แนะ โดยครูเปนผูนําการอานกับเด็กกลุมยอย
๓ - ๕ คน
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(๑๒) การเห็นแบบอยางของการอานที่ถูกตอง

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม
ดูตัวอยางครูชี้คําและกวาดสายตาจากการอานหนังสือ
นิทาน ปาย บัตรขอความ แถบประโยค หรือแผนภูมิเพลง

(๑๓) การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คํา และขอความ ดูตวั อยางการกวาดสายตาอานตัวอักษร คํา และขอความ
จากซายไปขวา บรรทัดบนลงบรรทัดลาง
(๑๔) การอานและชี้ขอความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัด ดู ตั ว อย า งการกวาดสายตาและชี้ คํ า อ า นข อ ความ
จากซายไปขวา จากบนลงลาง
หนังสือนิทาน แผนภูมิเพลง จากซายไปขวา บรรทัดบน
ลงบรรทัดลาง

(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเปนคํา ผานการอาน - มองและชี้ตัวอักษรในคํา ขอความ ประโยค นิทาน
หรือเขียนของผูใหญ
แผนภูมิเพลง ปริศนาคําทาย หรือประโยคที่ครูเขียน
- สังเกตทิศทางการเขียนตัวพยัญชนะหรือคําที่คุนเคย
ของครู
- สังเกตการเขียนบนทรายหรือการเขียนในอากาศของครู
- ขดดินนํ้ามันเปนตัวพยัญชนะที่คุนเคย เชน พยัญชนะ
ตนชื่อของตนเอง
(๑๗) การคาดเดาคํา วลี หรือประโยคที่มีโครงสรางซํ้าๆ กัน - เล น เดาคํ า บางคํ า ที่ คุ  น เคยในหนั ง สื อ นิ ท าน เพลง
จากนิทาน เพลง คําคลองจอง
คําคลองจอง
- เลนเดาตัวพยัญชนะที่หายไปจากคําที่คุนเคย
- เลนเปลี่ยนคําบางคําในประโยคที่มีโครงสรางซํ้าๆ
(๑๘) การเลนเกมทางภาษา

- เลนเกมทางภาษาตางๆ เชน หาภาพกับสัญลักษณ
จับคูคํากับภาพ
- หาตัวอักษรหรือคําบางคําจากนิทาน
- ต อ เติ ม ตั ว อั ก ษรลงในบั ต รคํ า บิ ง โกภาษา ลอตโต
พยัญชนะกับคํา วาดภาพและแตงเรื่องราวที่มีโครงเรื่อง
เดียวกับนิทาน

(๑๙) การเห็นแบบอยางของการเขียนที่ถูกตอง

- สังเกตตัวอยางการเขียนของครูในโอกาสตางๆ เชน
เขียนขอตกลงชั้นเรียน เขียนประกาศวันสําคัญ เขียน
วันที่ เดือน ป
- เขียนคําบรรยายใตผลงานศิลปะของเด็ก
- เขียนบันทึกคําพูดของเด็ก
- สังเกตตัวอักษรหรือสัญลักษณ เชน ปายชื่อครู ปายชื่อ
ตนเอง ปฏิทินในชีวิตประจําวัน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ชี้หรือบอกตัวอักษรบางตัวที่คุนเคยในชื่อตนเอง นิทาน
เพลง คําคลองจอง ปายขอความ สังเกตบัตรชือ่ นามสกุล
ตัวเองกับเพื่อนวามีอักษรตัวไหนเหมือนกัน
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(๒๐) การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ

- เขี ย นร ว มกั บ ครู ใ นกิ จ กรรมการเล น ตามมุ ม เช น
เมนูอาหาร ปายฉลาก ขวดยาคุณหมอ
- เลียนแบบการเขียนของครู โดยลอกตัวอักษรหรือ
สัญลักษณจากบัตรคําลงในสมุดนิทานที่รวมกันแตง
- รวมกับครูวาดภาพและเขียนคําอธิบายภาพ
- เขียนตามโอกาส เชน บัตรอวยพรวันเกิดใหเพื่อน

(๒๑) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คําคุนเคย

เขียนชือ่ ตนเอง เขียนคําทีค่ นุ เคย เขียนสัญลักษณจากการ
อานนิทาน เรื่องราว เนื้อเพลง ปายสัญลักษณตางๆ รวมกัน
เขียนคําแตงปายนิเทศ เขียนชื่อติดชั้นวางของสวนตัว

(๒๒) การคิดสะกดคําและเขียนเพื่อสื่อความหมาย
ดวยตนเองอยางอิสระ

เขียนคํางายๆ ประกอบภาพตามความสนใจ เขียนชือ่ ตนเอง
เขี ย นบั ต รอวยพรโอกาสต า งๆ เขี ย นภาพนิ ท านหรื อ
เรือ่ งนิทานอยางอิสระตามความสนใจหรือความตองการ
ของเด็ ก ไม ใช กํ า หนดโดยครู การคิ ด สะกดคํ า และ
เขียนอิสระของเด็กจึงมีการเขียนแบบลองผิดลองถูก
ของเด็กเอง ซึ่งครูตองไมตําหนิ/ลงโทษเมื่อเด็กเขียนผิด

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแกปญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัส
อยางเหมาะสม

- ใชประสาทสัมผัสในการสังเกตและบอกลักษณะหรือ
สวนประกอบของสิ่งตางๆ เชน รางกายของตนเอง สัตว
พืช สิ่งของเครื่องใช ดิน นํ้า ทองฟา บริเวณตางๆ
- สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ เชน
การเปลี่ยนแปลงของรางกายมนุษย สัตว พืช เมื่อ
เจริ ญ เติ บ โต การเปลี่ ย นแปลงของลมฟ า อากาศ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและสิ่งของเครื่องใช
- สั ง เกตและบอกความสั ม พั น ธ ข องสิ่ ง ต า งๆ เช น
การนําสิ่งตางๆ มาใชประโยชน ความสัมพันธระหวาง
การกระทําบางอยางกับผลทีเ่ กิดขึน้ เชน ถารับประทาน
อาหารแล ว ไม แ ปรงฟ น ฟ น จะผุ ถ า ใส นํ้ า ตาลลงไป
ในนํ้าแลวนํ้าตาลจะละลาย ถาปลอยสิ่งของจากที่สูง
แลวสิ่งของจะตกลงมา

(๒) การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน สังเกตสิ่งของ หรือสํารวจสถานที่ตางๆ หรือเลนปนปาย
เครื่องเลนสนาม ลอดอุโมงค และบอกหรือวาดภาพ
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ พื้ น ที่ ระยะ ตํ า แหน ง ของสิ่ ง ของ
สถานที่ หรือเครื่องเลนจากมุมมองตางๆ

(๓) การบอกและแสดงตําแหนง ทิศทาง และระยะทาง
ของสิ่งตางๆ ดวยการกระทํา ภาพวาด ภาพถาย และ
รูปภาพ

- สํารวจสิ่งตางๆ ที่อยูในบริเวณหนึ่ง เชน สิ่งของที่อยู
บนโตะ สิ่งของที่อยูในหอง และบอกหรือวาดภาพแสดง
ตําแหนง ทิศทาง หรือระยะทางของสิ่งนั้นๆ
- สํารวจสถานที่ตางๆ ถายภาพ วาดภาพ หรือเขียน
แผนผังสถานที่นั้นๆ แลวนํารูปภาพมาอธิบายตําแหนง
ทิศทาง หรือระยะทางของสถานที่
- เลนเกมเกี่ยวกับมิติสัมพันธ เชน วางสิ่งของในตําแหนง
ที่ กํ า หนด บอกชื่ อ สิ่ ง ของที่ อ ยู  ใ นตํ า แหน ง ที่ กํ า หนด
บอกตําแหนง ทิศทาง หรือระยะทางของสิง่ ของทีก่ าํ หนด
ใชรางกายเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงหรือไปตามทิศทาง
ที่กําหนด

(๔) การเลนกับสื่อตางๆ ที่เปนทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย

- เลนสํารวจ จําแนกและบอกลักษณะสิ่งของรอบตัว
ที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายทรงกลม ทรงกระบอก
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และทรงกรวย
- เล น สํ า รวจบอกสิ่ ง ของรอบตั ว ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ น
หรือคลายภาพวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงรี
- เลนเกมจําแนกภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะเหมือน
หรือคลายวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงรี
- ปนดินนํ้ามันเปนทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม
ทรงกรวย และตั ด ตามแนวนอน แนวตั้ ง แนวเฉี ย ง
นําสวนหนาตัดไปพิมพภาพ
- วาดภาพ พับ ตัด ตอเติมภาพจากรูปวงกลม สี่เหลี่ยม
สามเหลี่ยม และวงรี

(๕) การคัดแยก การจัดกลุม และการจําแนกสิ่งตางๆ
ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง

คัดแยก จําแนก จัดกลุมสิ่งตางๆ ตามลักษณะ รูปราง
รูปทรง หรือตามเกณฑตางๆ ที่กําหนด เชน สัตว ผลไม
ใบไม ดอกไม ดิน หิน ของเลน สิ่งของเครื่องใชรอบตัว

(๖) การตอของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญใหสมบูรณ และ
การแยกชิ้นสวน

- เล น ต อ หรื อ ประกอบชิ้ น ส ว นของของเล น ชิ้ น เล็ ก
ให เ ป น ชิ้ น ใหญ ที่ ส มบู ร ณ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดหรื อ
ตามจินตนาการ เชน จิ๊กซอวไมหมุด จิ๊กซอวรูปภาพ
ภาพตัดตอ ตัวตอ บล็อก และแยกชิ้นสวนของเลนเก็บเขาที่
- ประดิษฐชิ้นงานจากวัสดุตางๆ ที่เปนชิ้นเล็กใหเปน
ชิ้นใหญ เชน รอยลูกปด รอยดอกไม รอยวัสดุตางๆ
สรางภาพจากวัสดุจากธรรมชาติหรือเศษวัสดุรอบตัว

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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- สํารวจหาแบบรูปจากสิ่งตางๆ เชน ลวดลายบนเสื้อผา
หรือสิ่งของเครื่องใช ลวดลายของกระเบื้องปูพื้นหรือ
ผนังหองในเรื่องสี ลวดลาย ขนาด รูปราง รูปทรง และ
แบบรูปจากทาทาง เสียง
- วางแบบรู ป ให เ หมื อ นต น แบบ หรื อ ต อ เติ ม จากที่
กําหนด หรือสรางแบบรูปใหมขึ้นเอง โดยการเลนเกมใช
ของจริง เชน วางบล็อก ไมไอศกรีม ใบไม เปลือกหอย
ฝาขวด หรือวัสดุอื่นๆ ใหเปนแบบรูป และโดยการสราง
ชิน้ งานหรือวิธกี ารภายใตเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด เชน รอยลูกปด
รอยดอกไม ทําโมบาย ทําทาทาง สรางเสียง

(๘) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งตางๆ
ในชีวิตประจําวัน

- รองเพลงหรือทองคําคลองจองที่เกี่ยวกับชื่อเรียกจํานวน
- นั บ ปากเปล า ในกิ จ วั ต รประจํ า วั น เช น นั บ ขณะที่
รอการเขาแถวหรือนั่งที่ใหเรียบรอย นับเพื่อใหเวลากับ
การเก็บของเขาที่ นับเพื่อเตรียมตัวออกจากจุดเริ่มตน
ขณะเล น เกม นั บ สิ่ ง ต า งๆ เช น นั บ เพื่ อ นในกลุ  ม
นับขนมในจาน นับของเลน นับสิ่งของเครื่องใช
- หยิบหรือแสดงสิ่งตางๆ ตามจํานวนที่กําหนด เชน
หยิบจาน แกวนํ้า ผลไม ดินสอ ดินนํ้ามัน ของเลน
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(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนของสิ่งตางๆ

- เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งตางๆ เชน จํานวนเด็กชาย
กับเด็กหญิง จํานวนขนมกับจํานวนเด็ก จํานวนเด็กกับ
จํานวนเกาอี้ หรือจํานวนแกวกับจํานวนแปรงสีฟน โดยใช
การจับคูกันและสังเกตวาเทากันหรือไมเทากัน มากกวา
หรือนอยกวา
- เรี ย งลํ า ดั บ จํ า นวนของสิ่ ง ต า งๆ เช น จํ า แนกชนิ ด
ของบล็อกแลวนํามาเรียงลําดับจํานวน โดยการจับคู
หนึ่ ง ต อ หนึ่ ง และวางบล็ อ กแต ล ะชนิ ด เรี ย งเป น แถว
เพื่อเรียงลําดับ สํารวจและเก็บดอกไมหรือใบไมชนิดตางๆ
มาเรียงลําดับจํานวน

(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งตางๆ

- นําสิ่งตางๆ สองกลุมมารวมเขาดวยกัน แลวบอก
จํานวนทีเ่ กิดจากการรวมของสิง่ นัน้ เชน รวมคนสองกลุม
เขาดวยกันแลวนับและบอกจํานวนทั้งหมด นําบล็อก
สองกองมารวมกันแลวนับและบอกจํานวนทั้งหมด
- แยกกลุมยอยของสิ่งตางๆ ออกจากกลุมใหญ แลว
บอกจํานวนที่เหลือในกลุมใหญ เชน แยกคนจํานวนหนึ่ง
ออกจากกลุมใหญแลวนับและบอกจํานวนคนที่เหลือ
ในกลุมใหญ แบงขนมใหเพื่อนแลวนับและบอกจํานวน
ที่เหลือในจาน หยิบสีเทียนจํานวนหนึ่งออกจากกลอง
แลวนับจํานวนสีเทียนที่เหลือในกลอง
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(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งตางๆ

- บอกอันดับที่ของตนเองหรือเพื่อนที่ยืนอยูในแถว
- ชี้ หยิบ หรือวางสิ่งของตามอันดับที่ที่กําหนด
- สนทนาและบอกเกี่ยวกับอันดับที่ในชีวิตประจําวัน
หรือในกิจกรรม เชน เปนลูกคนที่เทาไหรของครอบครัว
ใครมาถึงโรงเรียนอันดับทีห่ นึง่ อันดับทีส่ อง อันดับทีส่ าม
บอกอันดับทีก่ ารเลือกมุมเลน เชน หนูเลือกเลนมุมบล็อก
เปนกิจกรรมที่หนึ่งหรือสอง

(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งตางๆ โดยใชเครื่องมือ
และหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน

- เลนในมุมบานหรือเลนบทบาทสมมติรานขายของ
ชั่งนํ้าหนักสิ่งตางๆ เชน ผลไม ขนม โดยใชตาชั่งสองแขน
อยางงายและใชวัสดุที่มีรูปรางขนาดและนํ้าหนักเทากัน
เปนหนวยในการชัง่ นํา้ หนัก เชน ไมบล็อก ลูกแกว เหรียญ
- เลนตวงทรายหรือนํ้า โดยใชภาชนะตางๆ เชน ชอน
แกว ขวด และบอกปริมาตรของทรายหรือนํ้าที่ตวง
ตามจํานวนของภาชนะที่ใชเปนหนวยในการตวง
- วัดความยาวหรือความสูงของสิ่งตางๆ โดยเลือกใชสิ่งที่
มีขนาดเทากันนํามาตอกัน เชน บล็อก ลวดเสียบกระดาษ
หลอด ไมไอศกรีม หรือสวนของรางกาย เชน สวนสูง
แลวบอกความยาวหรือความสูงตามจํานวนของสิ่งของ
ที่นํามาใชเปนหนวยในการวัด

(๑๓) การจับคู การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ
สิ่งตางๆ ตามลักษณะ ความยาว ความสูง นํ้าหนัก
ปริมาตร

- จั บ คู  สิ่ ง ต า งๆ ตามลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ กั น หรื อ ตามที่
กําหนด เชน จับคูสิ่งของที่เปนของจริงที่ใชรวมกัน เชน
ชอนกับสอม จับคูส งิ่ ทีเ่ หมือนกัน เชน ของเลนทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนกัน จับคูสิ่งที่แตกตางกัน เชน บล็อกที่แตกตางกัน
เด็กผูห ญิงกับเด็กผูช าย จับคูภ าพกับเงา จับคูส ญั ลักษณตวั เลข
กับสิ่งของที่มีจํานวนตรงกับตัวเลขนั้น
- เปรียบเทียบและบอกความเหมือนและความแตกตาง
ของลักษณะของสิ่งของสองสิ่ง เชน สี รูปราง ผิวสัมผัส
สวนประกอบของผลไม ดอกไม ตนไม ใบไม สัตว วัตถุ
หรือสิ่งของเครื่องใช
- เปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งของสองสิ่ง
ที่มีความยาวหรือความสูงแตกตางกันชัดเจน
- เปรียบเทียบสิ่งของสองชิ้นที่มีนํ้าหนักแตกตางกันอยาง
ชัดเจน เชน ลูกฟุตบอลกับลูกเทนนิส ขวดที่ใสนํ้าเต็มขวด
กับขวดเปลา โดยลองยกดวยมือแลวบอกวาสิ่งของชิ้นใด
หนักกวาหรือเบากวา
- สังเกตและเปรียบเทียบปริมาตรของสิง่ ของ เชน ทราย นํา้
แปง ที่อยูในภาชนะที่มีรูปรางเหมือนกัน ขนาดเทากัน
สองใบว า สิ่ ง ของในภาชนะใบไหนมี ป ริ ม าตรมากกว า
หรือนอยกวา โดยดูจากความสูงของสิ่งของในภาชนะ
- เรียงลําดับความยาวหรือความสูง นํ้าหนัก หรือปริมาตร
ของสิ่งของแตละชนิดตั้งแต ๓ สิ่งขึ้นไป เชน เรียงลําดับ
ความสูงของเด็ก ๓ คน เรียงลําดับนํ้าหนักของผลไม
๓ ชนิด เรียงลําดับปริมาตรของนํ้าที่อยูในภาชนะ ๓ ใบ
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(๑๔) การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือเหตุการณ
ตามชวงเวลา

เชื่ อ มโยงช ว งเวลากั บ การกระทํ า และเหตุ ก ารณ ต  า งๆ
เชน ทบทวนกิจวัตรประจําวันและกิจกรรมประจําวัน
ตามลํ า ดั บ เวลา เล น เกมเรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ต ามช ว ง
เวลา เชน กลางวัน กลางคืน กอน หลัง เชา บาย เย็น
เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้

(๑๕) การใชภาษาทางคณิตศาสตรกับเหตุการณ
ในชีวิตประจําวัน

- สังเกตเงินเหรียญและธนบัตรชนิดตางๆ เลนเกมจําแนก
ชนิดของเงิน เลนเกมขายของ จัดกิจกรรมตลาดนัดใหเด็ก
ฝกการใชเงินซื้อและทอนเงิน
- สนทนารวมกันเกี่ยวกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน
จากเหตุ ก ารณ จ ริ ง เรื่ อ งเล า หรื อ นิ ท าน โดยใช ภ าษา
ทางคณิตศาสตรในเหตุการณตางๆ เชน จํานวนเทาไหร
เทากัน ไมเทากัน มากกวา นอยกวา มากที่สุด นอยที่สุด
คนที่ อั น ดั บ ที่ ห รื อ ลํ า ดั บ ที่ รวมกั น ทั้ ง หมด มากขึ้ น
หรือเพิ่มขึ้นหรือเยอะขึ้น แบงกันหรือแยกกัน นอยลง
หรือลดลง เหลือ สั้น ยาว สูง เตี้ย ตํ่า หนัก เบา หนักกวา
เบากวา หนักที่สุด เบาที่สุด กลางวัน กลางคืน กอน หลัง
เชา บาย เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้ ที่ไหน ขางไหน
ขางบน ขางลาง ขางหนา ขางหลัง ระหวาง ขางซาย
ข า งขวา ใกล ไกล ทรงกลม ทรงสี่ เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย วงกลม รูปสีเ่ หลีย่ ม รูปสามเหลีย่ ม

(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณหรือการกระทํา

- สํารวจเหตุการณในชีวติ ประจําวัน และสนทนาเกีย่ วกับ
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เชน กินอาหารแลวไมแปรงฟน
จะทําใหฟนผุ ถาตากฝนอาจจะทําใหเปนหวัด การทิ้งขยะ
ไมถูกที่จะทําใหบริเวณนั้นสกปรก
- สังเกต สํารวจ หรือทดลองอยางงายเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัว แลวอธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เชน ลองใส
นํ้าตาลลงไปในนํ้า สังเกตแลวบอกไดวานํ้าตาลสามารถ
ละลายในนํ้าได ฟงและเปรียบเทียบเสียงของสิ่งตางๆ
แลวบอกไดวาสิ่งของที่แตกตางกันทําใหเกิดเสียงตางกัน
ทอดไขแลวสังเกตการเปลีย่ นแปลงแลวบอกไดวา ความรอน
ทํ า ให ไข สุ ก รั บ ประทานได เล น โยนหรื อ เตะลู ก บอล
โดยออกแรงแตกตางกันแลวบอกไดวาถาออกแรงมาก
ลูกบอลจะไปไกล

(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อยางมีเหตุผล

- สนทนาระหวางฟงนิทานหรือเรื่องเลาเพื่อคาดเดา
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นพรอมบอกเหตุผล กอนที่จะ
ฟงเนื้อเรื่องตอไป
- คาดคะเนหรือตัง้ สมมติฐานกอนทดลอง เชน คาดคะเนวา
วัตถุใดจะจมนํ้าหรือลอยนํ้า คาดคะเนวาสัตวที่สนใจ
นาจะกินอาหารชนิดใด คาดคะเนวาถาออกแรงในการ
ผลักรถของเลนดวยแรงทีแ่ ตกตางกันจะทําใหรถของเลน
มีการเคลื่อนที่เปนอยางไร
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(๑๘) การมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูล
อยางมีเหตุผล

- บอกสิ่งที่สังเกตพบหรืออธิบายขอคนพบจากการสังเกต
สํารวจ หรือทําการทดลองอยางงายเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัว เชน สนทนาและสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของไขที่ไดจากการสังเกตไขของจริง สนทนาและอธิบาย
เกี่ยวกับรสชาติและสวนประกอบของอาหารที่ไดจาก
การสังเกตและชิมอาหารของจริง
- สั ง เกตอากาศแต ล ะวั น สนทนาและสรุ ป เกี่ ย วกั บ
สภาพอากาศในแตละวัน สํารวจตนไมในบริเวณโรงเรียน
สนทนาและสรุปชนิดของตนไมที่พบในบริเวณโรงเรียน
- สํ า รวจแบบรู ป ของสิ่ ง ต า งๆ รอบตั ว สนทนาและ
บอกลั ก ษณะของแบบรู ป ที่ พ บ จั ด กลุ  ม สิ่ ง ของแล ว
สนทนาเกี่ ย วกั บ การจั ด กลุ  ม สิ่ ง ของว า จั ด เป น กลุ  ม
ไดอยางไรบาง โดยใชอะไรเปนเกณฑ

(๑๙) การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการ
แกปญหา

- ตัดสินใจและเลือกวิธีแกปญหาในระหวางเลน หรือ
ในชีวติ ประจําวัน หรือทํากิจกรรม เชน เลนเกมการศึกษา
ตางๆ แกปญหาในการเลนกับเพื่อน แกปญหาในการ
แบงของเลนใหเพียงพอกับจํานวนของเพื่อนในกลุ  ม
แกปญหาในการจัดวางหรือเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบ
รวมกับครูและเพือ่ นวางแผนและลงมือแกปญ
 หาเกีย่ วกับ
การกํ า จั ด หรื อ ลดปริ ม าณขยะหรื อ เศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช
การประดิษฐสิ่งของหรือทําชิ้นงานใหไดตามเงื่อนไข

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสรางสรรค
(๑) การรับรูและแสดงความคิด ความรูสึกผานสื่อ
วัสดุ ของเลน และชิ้นงาน

- สังเกต สัมผัส ทดลอง เลนอิสระกับสื่อ วัสดุ และของเลน
บอกหรือเลาเรื่องถายทอดความคิดความรูสึกที่ไดจาก
การสังเกต สัมผัส ทดลอง หรือเลนอิสระกับสิง่ ตางๆ เหลานัน้
เชน ตอบล็อกเปนรูปตางๆ ประดิษฐสิ่งของตางๆ
- บอกหรือเลาเรื่องถายทอดความคิดความรูสึกที่ได
จากการตอบล็อกหรือประดิษฐสิ่งของตางๆ ทํากิจกรรม
ศิ ล ปะในลั ก ษณะต า งๆ บอกหรื อ เล า เรื่ อ งถ า ยทอด
ความคิดความรูสึกจากชิ้นงาน

(๒) การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง
การเคลื่อนไหว และศิลปะ

เลาเรื่องตอกันคนละประโยคอยางสัมพันธกัน วาดภาพ
และเลาเรื่องตอเนื่อง และปริศนาคําทาย แสดงทาทาง
เคลื่อนไหวอยางอิสระประกอบการเลานิทาน การเลาเรื่อง
การรองเพลง รวมทั้งเพลงบรรเลง เคลื่อนไหวประกอบ
สื่อหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ตอบล็อกเปนรูปตางๆ ประดิษฐ
สิ่งของตางๆ อยางอิสระที่แสดงถึงความแปลกใหม

(๓) การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง รูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย

ระบายสี ส ร า งภาพ ฉี ก ตั ด ปะ ประดิ ษ ฐ หรื อ ป  น
โดยใช รู ป ร า ง รู ป ทรงต า งๆ จากวั ส ดุ ที่ แ ตกต า งกั น
ทั้งวัสดุทองถิ่น วัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม

35
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประสบการณสําคัญ (ดานสติปญญา)

ประสบการณสําคัญ (ดานสติปญญา)

ตัวอยางประสบการณและกิจกรรม
สํารวจ สังเกต และบันทึกสิ่งตางๆ ที่พบทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียน เชน สํารวจสิ่งของเครื่องใชในหอง
สํ า รวจของเล น ในมุ ม ประสบการณ สํ า รวจหนั ง สื อ
ในมุมหนังสือ สํารวจเครื่องเลนในสนาม สํารวจขนม
และอาหารทีข่ ายในโรงเรียน สํารวจสิง่ มีชวี ติ และไมมชี วี ติ
ในโรงเรียน สํารวจยานพาหนะ ไปทัศนศึกษาตามสถานที่
ตางๆ เชน สวนสัตว สวนสาธารณะ ตลาด พิพิธภัณฑ
และแหลงเรียนรูอื่นๆ

(๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ

- ตั้ ง คํ า ถามจากนิ ท านที่ ฟ  ง หรื อ เรื่ อ งที่ ส นใจ เช น
ชอบตัวละครใดมากที่สุด ฉาก ลําดับเหตุการณ ปญหา
และวิธีแกไข
- ตั้งคําถามจากสิ่งที่พบจากการสังเกต การสํารวจ หรือ
การทํากิจกรรมตางๆ เชน การสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัว
การไปทัศนศึกษา การทําอาหาร การเลี้ยงสัตว การปลูกพืช
การทดลองอยางงายๆ การสนทนากับวิทยากร ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น หรือผูปกครอง
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(๓) การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคําตอบของ
ขอสงสัยตางๆ

- ระบุหรือเลือกคําถามที่สามารถหาคําตอบได รวมกับ
ครูและเพื่อนในการวางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ
เก็บรวบรวม และบันทึกขอมูลดวยวิธีการตางๆ ลงความเห็น
จากขอมูลเพื่ออธิบายสิ่งที่พบ และนําเสนอสื่อสารสิ่งที่พบ
เพื่อตอบคําถามที่ตั้งเอาไว

(๔) การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลจากการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบตางๆ และ
แผนภูมิอยางงาย

- รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน สังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัสหรือใชเครื่องมืออยางงาย เชน แวนขยาย
เครื่องชั่งสองแขนอยางงาย อุปกรณในการวัดความยาว
หรือตวง สํารวจ จําแนก เปรียบเทียบ ทําการทดลอง
อยางงายๆ สืบคนขอมูล สอบถามผูรู และบันทึกขอมูล
ดวยวิธีการตางๆ เชน วาดภาพ ทําสัญลักษณ ถายภาพ
นําตัวอยางของจริงมาติดลงในกระดาษ
- นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบตางๆ เชน พูดบอกเลา
หรืออธิบายประกอบภาพวาดหรือภาพถายที่บันทึกไว
แสดงบทบาทสมมติ เชน บทบาทสมมติแสดงทาทาง
เลียนแบบพฤติกรรมของสัตวที่ไปสังเกตพบ ทําแบบจําลอง
เชน แบบจําลองของสัตวหรือพืชที่สังเกตพบ รวมกับ
ครูและเพื่อนในการทําแผนผัง ผังความคิด แผนภู มิ
อยางงาย เชน แผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดและจํานวน
ของยานพาหนะที่สํารวจไดในบริเวณโรงเรียน
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๑.๔.๔ เจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการแสวงหาความรู

๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับครอบครัว
สถานศึ ก ษา ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เ ด็ ก ต อ งเกี่ ย วข อ งหรื อ ใกล ชิ ด และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
สถานที่สําคัญ วันสําคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณสําคัญของชาติไทย
และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย หรือแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ เมื่อเด็ก
มีโอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน
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๒. สาระที่ควรเรียนรู สาระในสวนนี้กําหนดเฉพาะหัวขอไมมีรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อประสงค
จะใหผสู อนสามารถกําหนดรายละเอียดขึน้ เองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุน
เนื้อหาได โดยคํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก ผูสอนสามารถนําสาระที่ควรเรียนรู
มาบูรณาการจัดประสบการณตางๆ ใหงายตอการเรียนรู ทั้งนี้ มิไดประสงคใหเด็กทองจําเนื้อหา แตตองการ
ใหเด็กเกิดแนวคิดหลังจากนําสาระการเรียนรูนั้นๆ มาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้ สาระที่ควรเรียนรูยังใชเปนแนวทางชวยผูสอนกําหนดรายละเอียดและความยากงายของเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สาระที่ควรเรียนรูประกอบดวย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก เชน
๒.๑ เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรูเ กีย่ วกับชือ่ นามสกุล รูปรางหนาตา อวัยวะตางๆ
วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เปนประโยชน การรักษา
ความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย การรูจักประวัติความเปนมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การรูจัก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ นื่ การกํากับตนเอง การเลนและทําสิง่ ตางๆ ดวยตนเอง
ตามลําพังหรือกับผูอื่น การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะทอนการรับรูอารมณ
และความรูส กึ ของตนเองและผูอ นื่ การแสดงออกทางอารมณและความรูส กึ อยางเหมาะสม การแสดงมารยาททีด่ ี
การมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน
❖ ฉันมีชื่อตั้งแตเกิด ฉันมีเสียง รูปรางหนาตาไมเหมือนใคร ฉันภูมิใจที่เปนตัวฉันเอง
เปนคนไทยทีด่ ี มีมารยาท มีวนิ ยั รูจ กั แบงปน ทําสิง่ ตางๆ ดวยตนเอง เชน แตงตัว แปรงฟน รับประทานอาหาร ฯลฯ
❖ ฉันมีอวัยวะตางๆ เชน ตา หู จมูก ปาก ขา มือ ผม นิ้วมือ นิ้วเทา ฯลฯ และฉันรูจัก
วิธีรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพดี
❖ ฉันใชตา หู จมูก ลิน
้ และผิวกาย ชวยในการรับรูส งิ่ ตางๆ จึงควรดูแลรักษาใหปลอดภัย
❖ ฉันตองการอากาศ นํ้า และอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ฉันจึงตองรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน ออกกําลังกาย และพักผอนใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายแข็งแรงเจริญเติบโต
❖ ฉันตระหนักรูเ กีย
่ วกับตนเองวา ฉันสามารถเคลือ่ นไหวโดยควบคุมรางกายไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่ตางๆ รางกายของฉันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อฉันรูสึกไมสบาย
❖ ฉันเรียนรูขอตกลงตางๆ รูจักระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น
เมื่อทํางาน เลนคนเดียว และเลนกับผูอื่น
❖ ฉันอาจรูสึกดีใจ เสียใจ โกรธ เหนื่อย หรืออื่นๆ แตฉันเรียนรูที่จะแสดงความรูสึก
ในทางที่ ดี แ ละเหมาะสม เมื่ อ ฉั น แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ทํ า สิ่ ง ต า งๆ ด ว ยความคิ ด ของตนเอง แสดงว า
ฉันมีความคิดสรางสรรค ความคิดของฉันเปนสิ่งสําคัญ แตคนอื่นก็มีความคิดที่ดีเหมือนฉันเชนกัน

ทุกคนในครอบครัวของฉันเปนบุคคลสําคัญ ตองการที่อยูอาศัย อาหาร เสื้อผา และ
ยารักษาโรค รวมทั้งตองการความรัก ความเอื้ออาทร ชวยดูแลซึ่งกันและกัน ชวยกันทํางานและปฏิบัติตาม
ขอตกลงภายในครอบครัว ฉันตองเคารพ เชื่อฟงพอแมและผูใหญในครอบครัว ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะ
ครอบครัวของฉันมีวนั สําคัญตางๆ เชน วันเกิดของบุคคลในครอบครัว วันทําบุญบาน ฉันภูมใิ จในครอบครัวของฉัน
❖ สถานศึกษาของฉันมีชอ
ื่ เปนสถานทีท่ เี่ ด็กๆ มาทํากิจกรรมรวมกัน และทําใหไดเรียนรู
สิ่งตางๆ มากมาย สถานศึกษาของฉันมีคนอยูรวมกันหลายคน ทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ชวยกันรักษาความสะอาดและทรัพยสมบัตขิ องสถานศึกษา ครูรกั ฉันและเอาใจใสดแู ลเด็กทุกคน เวลาทํากิจกรรม
ฉันและเพื่อนจะชวยกันคิด ชวยกันทํา รับฟงความคิดเห็น และรับรูความรูสึกซึ่งกันและกัน
❖ ทองถิน
่ ของฉันมีสถานที่ บุคคล แหลงวิทยาการ แหลงเรียนรูต า งๆ ทีส่ าํ คัญ คนในทองถิน่
ที่ฉันอาศัยอยูมีอาชีพที่หลากหลาย เชน ครู แพทย ทหาร ตํารวจ ชาวนา ชาวสวน พอคา แมคา ทองถิ่นของฉัน
มีวันสําคัญของตนเองซึ่งจะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกตางกันไป
❖ ฉั น เป น คนไทย ฉั น ภู มิ ใจในความเป น ไทยที่ มี วั น สํ า คั ญ ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย มีภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและทองถิ่นหลายอยาง ฉันและเพื่อน
นับถือศาสนาหรือมีความเชื่อที่เหมือนกันหรือแตกตางกันได ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี
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๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนการรูจักเกี่ยวกับดิน นํ้า ทองฟา สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
แรงและพลังงานในชีวิตประจําวันที่แวดลอมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ
เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวควรเกิดแนวคิด เชน
❖ ธรรมชาติรอบตัวฉันมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอากาศ แสงแดด
นํ้า และอาหารเพื่อเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะลมฟาอากาศในแตละวันหรือฤดู
และยังตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สําหรับสิ่งไมมีชีวิต เชน นํ้า หิน ดิน ทราย มีรูปราง รูปทรง ลักษณะ สีตางๆ
และมีประโยชน
❖ ลั ก ษณะลมฟ า อากาศรอบตั ว แต ล ะวั น อาจเหมื อ นหรื อ แตกต า งกั น ได บางครั้ ง
ฉันคาดคะเนลักษณะลมฟาอากาศไดจากสิ่งตางๆ รอบตัว เชน เมฆ ทองฟา ลม ในเวลากลางวันเปนชวงเวลา
ที่ดวงอาทิตยขึ้นจนดวงอาทิตยตก คนสวนใหญจะตื่นและทํางาน สวนฉันไปโรงเรียนหรือเลน เวลากลางคืน
เปนชวงเวลาที่ดวงอาทิตยตกจนดวงอาทิตยขึ้น ฉันและคนสวนใหญจะนอนพักผอนตอนกลางคืน กลางวัน
และกลางคืนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ทองฟาในเวลากลางวันเปนสีฟา ในเวลากลางคืนเปนสีดํา กลางวัน
มีแสงสวาง แตกลางคืนมืด อากาศเวลากลางวันรอนกวาเวลากลางคืน
❖ เมื่อฉันออกแรงกระทําตอสิ่งของดวยวิธีตางๆ เชน ผลัก ดึง บีบ ทุบ ตี เปา เขยา ดีด
สิ่งของจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง การเคลื่อนที่ และเกิดเสียงแบบตางๆ
❖ แสงและไฟฟ า ได ม าจากแหล ง พลั ง งาน เช น ดวงอาทิ ต ย ลม นํ้ า เชื้ อ เพลิ ง
แสงชวยใหเรามองเห็น เมื่อมีสิ่งตางๆ ไปบังแสงจะเกิดเงา ไฟฟาทําใหสิ่งของเครื่องใชบางอยางทํางานได
ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การนําพลังงานมาใชทําใหแหลงพลังงานบางอยางมีปริมาณลดลง
เราจึงตองใชพลังงานอยางประหยัด

สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติรอบตัวฉัน เชน สัตว พืช นํ้า ดิน หิน ทราย สภาพของ
ลมฟาอากาศเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตตองไดรับการอนุรักษ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นรอบๆ ตัวฉัน เชน
สิ่งของเครื่องใช บานอยูอาศัย ถนนหนทาง สวนสาธารณะ สถานที่ตางๆ เปนสิ่งที่ใชประโยชนรวมกัน
ทุกคนรวมทั้งฉันชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษาสาธารณสมบัติโดยไมทําลายและบํารุงรักษาใหดีขึ้นได
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๒.๔ สิ่ ง ต า งๆ รอบตั ว เด็ ก เด็ ก ควรเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การใช ภ าษาเพื่ อ สื่ อ ความหมาย
ในชีวิตประจําวัน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชหนังสือและตัวหนังสือ รูจักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง
รูปทรง ปริมาตร นํ้าหนัก จํานวน สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เวลา
เงิน ประโยชน การใชงาน และการเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ตางๆ ที่ใชอยูในชีวิตประจําวันอยางประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรูแลว
เด็กควรเกิดแนวคิด เชน
❖ ฉั น ใช ภ าษาทั้ ง ฟ ง พู ด อ า น เขี ย น เพื่ อ การสื่ อ ความหมายในชี วิ ต ประจํ า วั น
ฉันติดตอ สื่อสารกับบุคคลตางๆ ไดหลายวิธี เชน โดยการไปมาหาสู โทรศัพท จดหมาย หรือเครื่องมือที่ใช
ในการติดตอ สื่อสารตางๆ และฉันทราบขาวความเคลื่อนไหวตางๆ รอบตัวดวยการสนทนา ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน
และอานหนังสือ หนังสือเปนสื่อในการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกไปยังผูอาน ถาฉันชอบอานหนังสือ
ฉันก็จะมีความรูความคิดมากขึ้น ฉันสามารถรวบรวมขอมูลงายๆ นํามาถายทอดใหผูอื่นเขาใจได โดยนําเสนอ
ดวยรูปภาพ สัญลักษณ แผนผัง ผังความคิด แผนภูมิ
❖ สิ่งตางๆ รอบตัวฉันสวนใหญมีสี ยกเวนกระจกใส พลาสติกใส สีมีอยูทุกหนทุกแหง
ที่ฉันสามารถเห็นตามดอกไม เสื้อผา อาหาร รถยนต และอื่นๆ สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน แดง เหลือง
นํ้าเงิน สีแตละสีทําใหเกิดความรูสึกตางกัน สีบางสีสามารถใชเปนสัญญาณหรือสัญลักษณสื่อสารกันได
❖ สิ่งตางๆ รอบตัวฉันมีชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง รูปทรง ปริมาตร
นํ้าหนัก และสวนประกอบตางๆ กัน สามารถจําแนกประเภทตามชนิด ขนาด สี พื้นผิว วัสดุ รูปราง รูปทรง
หรือประโยชนในการใชงาน
❖ ฉันสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ รอบตัว เชน การเจริญเติบโต
ของมนุษย สัตว หรือพืช การเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ จากการทดลอง
อยางงายๆ หรือการประกอบอาหาร และฉันสามารถเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เชน การนําสิ่งตางๆ
มาใชประโยชน ความสัมพันธระหวางการกระทําบางอยางกับผลที่เกิดขึ้น เชน ถารับประทานอาหารแลว
ไมแปรงฟนฟนจะผุ ถาใสนาํ้ ตาลลงไปในนํา้ แลวนํา้ ตาลจะละลาย ถาปลอยสิง่ ของจากทีส่ งู แลวสิง่ ของจะตกลงมา
❖ การนับสิ่งตางๆ ทําใหฉันรูจํานวนสิ่งของ และจํานวนนับนั้นเพิ่มหรือลดได ฉันรูวา
สิ่งของแตละชิ้นนับไดเพียงครั้งเดียว ไมนับซํ้า และเสียงสุดทายที่นับเปนตัวบอกปริมาณ
❖ ฉันเปรียบเทียบและเรียงลําดับสิ่งของตางๆ ตามลักษณะ รูปราง รูปทรง จํานวน
ขนาด นํ้าหนัก ปริมาตร สิ่งที่ชวยฉันในการสังเกต เชน แวนขยาย สิ่งที่ชวยในการชั่ง ตวง วัด มีหลายอยาง
เชน เครื่องชั่งสองแขนอยางงาย ถวย ชอน เชือก วัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ฉันอาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณ
❖ ฉันใชคําที่เกี่ยวกับเวลาในชีวิตประจําวัน เชน กลางวัน กลางคืน กอน หลัง เชา บาย
เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุงนี้
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❖

❖

ฉันใชเงินเหรียญและธนบัตรในการซื้อขนมและอาหาร ตัวเลขที่อยูบนเหรียญและ

ธนบัตรจะบอกคาของเงิน
ฉันใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน เชน วันที่ ชั้นเรียน อายุ บานเลขที่ นาฬกา หรือ
เบอรโทรศัพท และใชตัวเลขในการบอกปริมาณของสิ่งตางๆ และแสดงอันดับที่
❖ สิง่ ของเครือ
่ งใชมหี ลายชนิดและหลายประเภท เชน เครือ่ งใชในการทําสวนเพาะปลูก
การกอสราง เครือ่ งใชภายในบาน เราใชสงิ่ ของเครือ่ งใชตา งๆ ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ขณะเดียวกัน
ก็ตองระมัดระวังในการใชงาน เพราะอาจเกิดอันตรายและความเสียหายไดถาใชผิดวิธีหรือใชผิดประเภท
เมื่อใชแลวควรทําความสะอาดและเก็บเขาที่ใหเรียบรอย เราควรใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและรักษา
สิ่งแวดลอม
❖ ฉันเดินทางจากทีห
่ นึง่ ไปยังทีห่ นึง่ ไดดว ยการเดินหรือใชยานพาหนะ พาหนะบางอยาง
ที่ฉันเห็นเคลื่อนที่ไดโดยการใชเครื่องยนต ลม ไฟฟา หรือคนเปนผูทําใหเคลื่อนที่ คนเราเดินทางหรือขนสงได
ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ พาหนะที่ใชเดินทาง เชน รถยนต รถเมล รถไฟ เครื่องบิน เรือ ผูขับขี่
จะตองไดรับใบอนุญาตขับขี่ และทําตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และฉันตองเดินบนทางเทา
ขามถนนตรงทางมาลาย สะพานลอย หรือตรงที่มีสัญญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยและตองระมัดระวังเวลาขาม
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ตอนที่ ๒
การนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สูการปฏิบัติ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
หลักการทีส่ าํ คัญคือ เด็กทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั การอบรมเลีย้ งดูและสงเสริมพัฒนาการ
ตามอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก และไดรบั การจัดประสบการณเรียนรูต ามลําดับขัน้ ของ
พัฒนาการอยางเปนองครวม มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ ดังนั้น สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแหงจึงตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยทีส่ อดคลอง
กั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ภายใต บ ริ บ ทและสภาพ
ความตองการของชุมชน โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหหลักสูตร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย มี ค วามเหมาะสม เป น ไปได นํ า ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ ใ นการจั ด
ประสบการณในหองเรียนอยางมีคุณภาพ

บทที่ ๓
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สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ ก ปฐมวั ย แต ล ะแห ง ต อ งจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย
ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา บรรลุตามมาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ตั ว บ ง ชี้ และสภาพที่ พึ ง ประสงค ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด โดยสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถออกแบบการจัดประสบการณไดหลากหลาย ตามแนวคิดทฤษฎีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการศึกษาปฐมวัย โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองตามหลักการในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ซึ่งมีแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ....
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. สรางความเขาใจ
ในหลักสูตรฯ และคูมือฯ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

จุดหมาย
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ตัวบงชี้
สภาพที่พึงประสงค
การจัดเวลาเรียน
สาระการเรียนรู

๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
๔. ประเมินตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๕. ขออนุมัติการใช
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๖. ประกาศใชหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

ประสบการณสําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู
การจัดประสบการณ
การประเมินพัฒนาการ

๗. นําหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยไปใช

องคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒. วิสัยทัศน ภารกิจ หรือพันธกิจ
เปาหมาย
๓. จุดหมาย
๔. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๕. การจัดเวลาเรียน
๖. สาระการเรียนรูรายป
๗. การจัดประสบการณ
๘. การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และ
แหลงเรียนรู
๙. การประเมินพัฒนาการ
๑๐. การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
๑๑. การเชื่อมตอของการศึกษา
ระดับปฐมวัยกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑
๑๒. ภาคผนวก
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วิสัยทัศน

๒. ศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการ
ในสถานศึกษาของตน
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หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจะตองสนองตอการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลีย่ น
ใหสอดคลองกับธรรมชาติและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ควรดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. สรางความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคูมือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน โดยประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นความสําคัญ
ความจําเปนที่ตองรวมมือกันจัดทําและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๒. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ โดยการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพตั ว เด็ ก ครอบครั ว ความต อ งการ ป ญ หา จุ ด เด น จุ ด ด อ ย ตลอดจนนโยบาย จุ ด เน น วิ สั ย ทั ศ น
อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยวิธีการตางๆ เชน จัดประชุมหรือ
ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง และชุมชน ฯลฯ
๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีขอเสนอแนะเปนแนวทางการจัดทํา ดังนี้
๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย คณะบุคคล
ดังตัวอยางตอไปนี้
๓.๑.๑ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ได แ ก คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบงานปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
๓.๑.๒ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการ ได แ ก ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
หัวหนางานปฐมวัย ครูผสู อนปฐมวัย ตัวแทนครูชนั้ ประถมศึกษาปที่ ๑ ตัวแทนผูป กครอง ตัวแทนชุมชน หรืออืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม
๓.๒ คณะกรรมการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเอกสาร
ที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลพื้นฐาน สภาพปจจุบัน ความตองการของชุมชน
และทองถิ่น ตลอดจนนโยบาย จุดเนน วิสัยทัศน อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๓ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามองคประกอบดังนี้
๓.๓.๑ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๓.๓.๒ วิสัยทัศน ภารกิจ หรือพันธกิจ เปาหมาย
๓.๓.๓ จุดหมาย
๓.๓.๔ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓.๓.๕ การจัดเวลาเรียน
๓.๓.๖ สาระการเรียนรูรายป

การจัดทําองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เปนการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และความเชื่อในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพือ่ ใหผทู เี่ กีย่ วของยึดเปนอุดมการณ
หรือเปนหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ควรเริ่มจากการพิจารณารวมกันของ
ผูท เี่ กีย่ วของวา สถานศึกษามีความเชือ่ วาเด็กปฐมวัยเรียนรูอ ยางไร ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผสู อนปฐมวัย ครอบครัว
ชุมชน เห็นความสําคัญรวมกันในการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางไร ครูผูสอนมีบทบาทอยางไร
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจะนําไปสูการกําหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
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๓.๓.๗ การจัดประสบการณ
๓.๓.๘ การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู
๓.๓.๙ การประเมินพัฒนาการ
๓.๓.๑๐ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓.๓.๑๑ การเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓.๓.๑๒ ภาคผนวก
๔. ประเมินตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เมื่อสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเรียบรอยแลว ควรกําหนดใหมีการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกอนนําไปใช โดยอาศัยความคิดเห็นจากผูใชหลักสูตร ผูมีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร
วาครบถวน ชัดเจน สอดคลอง และมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สนองความตองการของสถานศึกษาโดยแทจริง
หรือไม มีความเปนไปได ทันเวลาในการนําไปใชหรือไม มีจดุ ออนหรือขอบกพรองอยางไร เพือ่ ตรวจสอบวาสามารถ
นําไปใชไดดี หรือควรปรับปรุงแกไขเรื่องใด โดยวิธีสนทนากลุมหรือใชเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อใหหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
๕. ขออนุมัติการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช .... โดยผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับหนวยงานตนสังกัด
๖. ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช .... เพือ่ ใหผทู เี่ กีย่ วของ เชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูสอนปฐมวัย ผูปกครอง ชุมชน รับทราบและดําเนินการตามบทบาทของตนตอไป
๗. นํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ไปใช โดยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ผู  ส อนนํ า หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัยไปใชในการวางแผนและออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู เพือ่ พัฒนาเด็กใหบรรลุตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน สงเสริม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ตัวอยาง
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียน................... จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ป บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดู สงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนใหเต็มศักยภาพ ใหเด็กเรียนรูผานการเลน
การลงมือปฏิบัติ ดวยความรัก ความเขาใจของทุกคน และพัฒนาเด็กโดยองครวมเพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดี

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๒. วิสัยทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ เปาหมาย
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๒.๑ วิสัยทัศน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนของการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณ อุดมการณ อนาคตที่พึงประสงค ที่อยูบนพื้นฐานความจริง
และแสดงอัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา เพือ่ สรางศรัทธาและจุดประกายความคิดใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของ
เกิดความมุงมั่นในการพัฒนาเด็ก ทั้งนี้ การกําหนดวิสัยทัศน ควรเปนการกําหนดเจตนารมณรวมกันระหวาง
บุคลากรในสถานศึกษา พอแม ผูป กครอง รวมทัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานวา เด็กจะไดรบั การพัฒนา
คุณลักษณะสําคัญใดเปนพิเศษ ที่สะทอนใหเห็นตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา เชน คนดี สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงคนดีลักษณะใด มีวินัยลักษะใด เพื่อนําไปสูการเขียน ภารกิจหรือพันธกิจ และ
เปาหมายทีช่ ดั เจน และใครมีสว นรวมในการพัฒนา โดยตองสอดคลองกับวิสยั ทัศนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิสัยทัศนที่ดีตองมีความชัดเจน เหมาะสม และมีระยะเวลาที่แนนอนจะเกิดขึ้นภายใน
ปการศึกษาใด
ตัวอยาง
วิสัยทัศน
ภายในป.............โรงเรียน.................มุงพัฒนาเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ใหมีพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเหมาะสมกับวัย เนนใหเด็กเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสมกับวัยและบริบทของตน ผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการรอบดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดี
ตอทองถิ่น สนใจใฝรู และเรียนรูอยางมีความสุข
๒.๒ ภารกิจหรือพันธกิจ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองกําหนดภาระงาน
ที่สําคัญ ทั้งนี้ การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองคํานึงถึงวิสัยทัศน
ทีก่ าํ หนดไววา จะตองทําอยางไร จึงจะทําใหวสิ ยั ทัศนทกี่ าํ หนดไวเปนจริงตามกําหนดเวลานัน้ ๆ หรือวิธดี าํ เนินงาน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนในระยะเวลาที่แนนอน การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยควรคํานึงถึงการมุงพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนดไว ในขณะเดียวกันผูสอนตอง
มีคุณภาพ ทําใหผูปกครองมามีสวนรวมพัฒนาเด็กในทิศทางเดียวกัน

ตัวอยาง

ตัวอยาง
เปาหมาย
๑. เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก คนมี พั ฒ นาการด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป  ญ ญาอย า งสมดุ ล
และเต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอทองถิ่น สนใจใฝรู และเรียนรูอยางมีความสุข
๒. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก
๓. ครูและบุคลากรทุกคนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดประสบการณสาํ หรับ
เด็กปฐมวัยอยางเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
๕. มีเครือขายพอแม ผูปกครอง และชุมชน ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย และมีความตอเนื่องในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา

๓. จุดหมาย
เป น การกํ า หนดความคาดหวั ง ที่ จ ะเกิ ด กั บ เด็ ก หลั ง จากจบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย แล ว
โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มากําหนดเปนจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
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๒.๓ เปาหมาย เปนการกําหนดความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจ สามารถ
กําหนดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผูสอน และบุคลากร การจัดทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ภารกิจหรือพันธกิจ
๑. พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี พั ฒ นาการด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ป  ญ ญาอย า งสมดุ ล
และเต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอทองถิ่น สนใจใฝรู และเรียนรูอยางมีความสุข
๒. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก
๓. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม
กับวัยและบริบทของสถานศึกษา
๔. นําสื่อ เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มาพัฒนาเด็กปฐมวัย
๕. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมพัฒนาเด็กปฐมวัย

๔. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และ
สภาพที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทุกมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทุกตัวบงชี้ และทุกสภาพที่พึงประสงค มากําหนดเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และ
สภาพที่พึงประสงคของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงค
ที่สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาตามความเหมาะสมได

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๕. การจัดเวลาเรียน
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สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองกําหนดกรอบโครงสรางเวลาในการจัดประสบการณ
ใหกับเด็ก ๑ - ๓ ปการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอายุของเด็กที่เริ่มเขาสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยขึ้นอยูกับสถานศึกษาแตละแหง โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๘๐ วัน
ตอปการศึกษา อาจแบงเปน ๒ ภาคเรียน หรือ ๓ ภาคเรียน ใน ๑ ปการศึกษา และแตละวันตองใชเวลา
ไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๖. สาระการเรียนรูรายป
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองกําหนดสาระการเรียนรูรายป โดยยึดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค ประสบการณสําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู ใหครบทั้ง
๑๒ มาตรฐาน ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และครอบคลุมทุกชวงอายุ
หรือชวงชั้นปที่จัดการศึกษา และอาจเพิ่มเติมสาระที่ควรเรียนรูไดตามอัตลักษณ หรือเอกลักษณของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการนําเสนอการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายปในรูปแบบ
ตารางที่หลากหลาย โดยอาจนําชื่อหนวยการจัดประสบการณ/โครงการ มาระบุเชื่อมตอใหสอดคลองกับ
สาระการเรียนรูได โดยคํานึงถึงความสอดคลองของทุกองคประกอบ วิธีการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป
มีแนวทางดังนี้

คําอธิบายการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป

ระบุมาตรฐาน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการดานรางกาย
ดานอารมณ จิตใจ
ดานสังคม หรือ
ดานสติปญญา โดยนํา
มาจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

สภาพที่พึงประสงค

ระบุตัวบงชี้ที่เปน
ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค โดยนํา
มาจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถกําหนด
ตัวบงชี้เพิ่มเติมได
ตามอัตลักษณ
หรือเอกลักษณของ
สถานศึกษา

ระบุสภาพที่พึงประสงค
ซึ่งเปนพฤติกรรม
หรือความสามารถ
ที่คาดหวังในแตละ
ชวงวัย โดยนํา
มาจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถกําหนด
สภาพที่พึงประสงค
เพิ่มเติมไดตาม
อัตลักษณหรือ
เอกลักษณของ
สถานศึกษา

ประสบการณสําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู

กําหนดประสบการณ
สําคัญที่คาดวา
จะเปนแนวทางการจัด
กิจกรรมใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมหรือ
มีความสามารถตาม
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้
และสภาพที่พึงประสงค
ที่สถานศึกษากําหนด
โดยเลือกจาก
ประสบการณสําคัญ
ที่ระบุไวในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

กําหนดสาระที่ควร
เรียนรู ซึ่งเปน
สื่อกลางในการจัด
ประสบการณ
ใหเด็กมีพฤติกรรม
และความสามารถตาม
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้
และสภาพที่พึงประสงค
โดยนํามาจากสาระ
ที่ควรเรียนรูทั้ง ๔ เรื่อง
ที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
และสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้
และสภาพที่พึงประสงค
ทั้งนี้ สถานศึกษา
สามารถเพิ่มเติม
สาระที่ควรเรียนรู
ใหสอดคลองกับ
ความสนใจ
ความตองการ
อัตลักษณ เอกลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่น
โดยตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม
ตามวัยของเด็ก

ขอสังเกต เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดจุดหมายไวแลว
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชตาม แตสามารถเพิม่ ตัวบงชีแ้ ละสภาพทีพ่ งึ ประสงคจากทีห่ ลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดได

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ระบุพัฒนาการวา
เปนดานรางกาย
หรือดานอารมณ จิตใจ
หรือดานสังคม
หรือดานสติปญญา

ตัวบงชี้

สาระการเรียนรูรายป

49
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พัฒนาการ

มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค

๑.๑.๑ นํ้าหนัก
และและสวนสูง
ตามเกณฑของ
กรมอนามัย

๑.๑ นํ้าหนัก
และและสวนสูง
ตามเกณฑ

๑.๒ มีสุขภาพอนามัย ๑.๒.๑ ยอม
สุขนิสัยที่ดี
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน และ
ดื่มนํ้าสะอาด
เมื่อมีผูชี้แนะ

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

ตัวบงชี้

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน
และดื่มนํ้าสะอาด
ไดดวยตนเอง

๑.๑.๑ นํ้าหนัก
และและสวนสูง
ตามเกณฑของ
กรมอนามัย

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจําวัน

ประสบการณสําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู

๑. อาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน
๒. อาหารหลัก ๕ หมู
๓. การมีเจตคติที่ดีตอการรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน
๔. มารยาทในการรับประทานอาหาร

อาหารที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

๑.๒.๑ รับประทาน ๑. การประกอบอาหารไทย
อาหารที่มีประโยชน ๒. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ไดหลายชนิด และ ในกิจวัตรประจําวัน
ดื่มนํ้าสะอาด
ไดดวยตนเอง

๑.๑.๑ นํ้าหนัก
และสวนสูง
ตามเกณฑของ
กรมอนามัย

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

ตัวอยางการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑.๒.๒ ลางมือกอน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช
หองนํ้าหองสวม
เมื่อมีผูชี้แนะ

๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่ดี
(ตอ)

๑.๒.๒ ลางมือกอน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช
หองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)
๑.๒.๒ ลางมือกอน
รับประทานอาหาร
และหลังจากใช
หองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

สาระที่ควรเรียนรู
๑. อวัยวะตางๆ ของรางกาย และการรักษา
ความปลอดภัย
๒. วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาดและมีสุขอนามัย
ที่ดี

ประสบการณสําคัญ
๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจําวัน
๒. การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
๓. การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน
๔. การฟงนิทาน เรื่องราวเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๒.๔ ออกกําลังกาย ๑.๒.๔ ออกกําลังกาย ๑.๒.๔ ออกกําลังกาย ๑. การเลนอิสระ
เปนเวลา
เปนเวลา
เปนเวลา
๒. การเคลื่อนไหวขามสิ่งกีดขวาง
๓. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย
๔. การละเลนพื้นบานไทย
๕. การเลนนอกหองเรียน
๖. การเลนเครื่องเลนสนาม

ประโยชนของการออกกําลังกาย

๑.๒.๓ นอนพักผอน ๑.๒.๓ นอนพักผอน ๑.๒.๓ นอนพักผอน การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร ประโยชนของการนอนหลับพักผอน
เปนเวลา
เปนเวลา
เปนเวลา
ประจําวัน

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติมโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี (ตอ)
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ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

๑.๓.๑ เลนและ
๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง ทํากิจกรรม
อยางปลอดภัย
และผูอื่น
เมื่อมีผูชี้แนะ

ตัวบงชี้

๑.๓.๑ เลนและ
ทํากิจกรรม
อยางปลอดภัย
ดวยตนเอง

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

สภาพที่พึงประสงค
ประสบการณสําคัญ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สาระที่ควรเรียนรู
๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง และ
การปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๒. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวย
๓. การระวังภัยจากคนแปลกหนาและอุบัติภัยตางๆ

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม ๑. การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตรประจําวัน
และปฏิบัติตอผูอื่น ๒. การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับ
การปองกันและรักษาความปลอดภัย
อยางปลอดภัย
๓. การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ
๔. การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
๕. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย
๖. การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

พัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี (ตอ)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. คุณธรรม จริยธรรม
- ความซื่อสัตยสุจริต
- ความเกรงใจ
๒. การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น

คุณธรรม จริยธรรม
- ความมีนํ้าใจ ชวยเหลือแบงปน

๑. การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
๒. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม
๓. การเลนบทบาทสมมติ
๔. การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๕. การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน

๕.๒.๒ แบงปนผูอื่นได ๕.๒.๒ ชวยเหลือและ ๕.๒.๒ ชวยเหลือและ ๑. การฟงนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
๒. การเลนบทบาทสมมติ
แบงปนผูอื่นได
เมื่อมีผูชี้แนะ
แบงปนผูอื่นได
๓. การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน
ดวยตนเอง
เมื่อมีผูชี้แนะ

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอคอย
เมื่อตองการสิ่งของ
ของผูอื่นดวยตนเอง

คุณธรรม จริยธรรม
- ความเมตตากรุณา

๕.๑.๑ ขออนุญาต
หรือรอคอย
เมื่อตองการสิ่งของ
ของผูอื่น
เมื่อมีผูชี้แนะ

๕.๒.๑ แสดงความ ๕.๒.๑ แสดงความ ๕.๒.๑ แสดงความ ๑. การฟงนิทานเกี่ยวกับความเมตตากรุณา
รักเพื่อนและมีเมตตา รักเพื่อนและมีเมตตา รักเพื่อนและมีเมตตา ๒. การเลนบทบาทสมมติ
๓. การเลีย้ งสัตว
ตอสัตวเลี้ยง
ตอสัตวเลี้ยง
ตอสัตวเลี้ยง

สาระที่ควรเรียนรู

๕.๒ มีความเมตตา
กรุณา มีนํ้าใจและ
ชวยเหลือแบงปน

ประสบการณสําคัญ

๕.๑.๑ บอกหรือชี้
ไดวาสิ่งใดเปนของ
ตนเอง และสิ่งใดเปน
ของผูอื่น

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
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๕.๓.๑ แสดงสีหนา
และทาทางรับรู
ความรูสึกผูอื่น

๕.๔.๑ ทํางานที่ได
รับมอบหมาย
จนสําเร็จเมื่อมี
ผูชี้แนะ

๕.๓ มีความเห็นอก ๕.๓.๑ แสดงสีหนา
เห็นใจผูอื่น
หรือทาทางรับรู
ความรูสึกผูอื่น

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ

๕.๔.๑ ทํางานที่ได
รับมอบหมาย
จนสําเร็จเมื่อมี
ผูชวยเหลือ

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค
ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)
๑. การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๒. การเลนบทบาทสมมติ

ประสบการณสําคัญ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สาระที่ควรเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
- ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

คุณธรรม จริยธรรม
๕.๔.๑ ทํางานที่ได ๑. การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ
- ความรับผิดชอบ
๒. การดูแลหองเรียนรวมกัน
รับมอบหมาย
- ความอดทน มุงมั่น
จนสําเร็จดวยตนเอง ๓. การมีสวนรวมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
๔. การรวมกําหนดขอตกลงของหองเรียน

๕.๓.๑ แสดงสีหนา
และทาทางรับรู
ความรูสึกผูอื่น
อยางสอดคลองกับ
สถานการณ

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (ตอ)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๗.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวบงชี้

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ไดถูกที่

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ไดถูกที่

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ไดถูกที่

๗.๑.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ดวยตนเอง

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๗.๑.๑ มีสวนรวม
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เมื่อมีผูชี้แนะ

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

๗.๑.๑ มีสวนรวม
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เมื่อมีผูชี้แนะ

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานสังคม
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย

ประสบการณสําคัญ

สาระที่ควรเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. ขยะและการคัดแยกขยะ
๑. การคัดแยก การจัดกลุมและจําแนกสิ่งตางๆ
๒. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ตามลักษณะและรูปราง รูปทรง
๒. การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใชอยางคุมคา
๓. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช
ที่ใชแลวมาใชซํ้า หรือแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม
๔. การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง รูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย
๕. การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียน

๑. สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และการดูแลรักษา
๒. สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
๓. การรักษาสาธารณสมบัติในหองเรียน

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

๑. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
๓. การเพาะปลูกและดูแลตนไม
๔. การอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณหรือการกระทํา
๕. การตัดสินใจและมีสวนรวมในกระบวนการ
แกปญหา
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๑. วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. สัญลักษณสําคัญของชาติไทย
๓. การแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย
๒. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเปนคนไทย
๓. การรวมกิจกรรมวันสําคัญ

๗.๒.๓ ยืนตรงและ
รวมรองเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อ
ไดยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย
- การพูดสุภาพ
- การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย
๒. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเปนคนไทย
๓. การพูดสะทอนความรูสึกของตนเองและผูอื่น

๗.๒.๒ กลาว
คําขอบคุณและ
ขอโทษดวยตนเอง

๗.๒.๒ กลาว
๗.๒.๒ กลาว
คําขอบคุณและ
คําขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมีผูชี้แนะ ขอโทษดวยตนเอง

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อ
ไดยินเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

การปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทย
- การแสดงความเคารพ
- การพูดสุภาพ
- การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ

๑. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย
๒. การเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตน
ในความเปนคนไทย

๗.๒.๑ ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได
ตามกาลเทศะ

๗.๒.๑ ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได
ดวยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู

๗.๒.๑ ปฏิบัติตน
๗.๒ มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย ตามมารยาทไทยได
และรักความเปนไทย เมื่อมีผชู ี้แนะ

ประสบการณสําคัญ

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานสังคม
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย (ตอ)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ทาทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเองอยาง
หลากหลายและ
แปลกใหม

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเอง โดยมี
การดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิม
และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

ชั้นอนุบาล ๓
(๕ - ๖ ป)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ทาทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเองอยาง
หลากหลายหรือ
แปลกใหม

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ทาทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเอง

๑๑.๒ แสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอยาง
สรางสรรค

ชั้นอนุบาล ๒
(๔ - ๕ ป)

๑๑.๑.๑ สรางผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก
ของตนเอง โดยมี
การดัดแปลง และ
แปลกใหมจากเดิม
หรือมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

ชั้นอนุบาล ๑
(๓ - ๔ ป)

๑๑.๑ ทํางานศิลปะ ๑๑.๑.๑ สรางผลงาน
ตามจินตนาการและ ศิลปะเพือ่ สื่อสาร
ความคิดสรางสรรค ความคิด ความรูสึก
ของตนเอง

ตัวบงชี้

สภาพที่พึงประสงค

พัฒนาการดานสติปญญา
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ประสบการณสําคัญ

ตัวอยางสาระการเรียนรูรายป
สาระที่ควรเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. การเคลื่อนไหวรางกายในทิศทาง ระดับ และ
๑. การเคลื่อนไหวอยูกับที่
พื้นที่ตางๆ
๒. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
๒. การแสดงทาทางตางๆ ตามความคิดของตนเอง
๓. การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
๔. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง
การเคลื่อนไหว และศิลปะ
๕.การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
๖. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๗. การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี

๑. การแสดงความคิดสรางสรรคผานศิลปะ
การใชเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานศิลปะ
๒. การเขียนและการเลนกับสี
อยางปลอดภัย เชน กรรไกร
๓. การปน
๔. การประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยเศษวัสดุ
๕. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช
ที่ใชแลวมาใชซํ้าหรือแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม
๖. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก ตัด ปะ และ
การรอยวัสดุ
๗. การแสดงความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะ
๘. การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง รูปทรง
จากวัสดุที่หลากหลาย
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สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๗. การจัดประสบการณ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองอธิบายแนวทางหรือรูปแบบการจัดประสบการณ
หรือนวัตกรรรม และการจัดกิจกรรมประจําวันที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนด โดยคํานึงถึง
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา วิสยั ทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ เปาหมาย รวมทัง้ อัตลักษณและเอกลักษณ
ของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยมีรูปแบบ แนวทางและ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เมือ่ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกําหนดแนวทางหรือรูปแบบการจัดประสบการณใด
ควรอธิบายขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีเ่ ปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใ หชดั เจน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยา
พัฒนาการใหเหมาะสมกับวัย วุฒภิ าวะ และลักษณะการเรียนรูข องเด็ก กรณีทสี่ ถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เลือกใชนวัตกรรมตามความตองการของสถานศึกษา ควรระบุหลักการและแนวทางในการจัดประสบการณ
ตามนวัตกรรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ นวัตกรรมที่เลือกมาใชควรสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใชการจัดประสบการณแบบหนวยการจัด
ประสบการณ เมือ่ กําหนดสาระการเรียนรูร ายปแลว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองนําสาระการเรียนรู
รายปที่วิเคราะหไวพรอมกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคในแตละพัฒนาการ
มาจัดเปนหนวยการจัดประสบการณ โดยศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนการจัดประสบการณ (บทที่ ๕ หนา ๘๒)
นอกจากนี้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรกําหนดขอบขายการจัดกิจกรรมประจําวัน
และตารางกิจกรรมประจําวันของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหสอดคลองกับหลักการจัดกิจกรรม
ประจําวันที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๘. การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองระบุแนวทางการในการจัดสภาพแวดลอม โดยควร
คํานึงถึงการสรางบรรยากาศที่ครอบคลุมดานกายภาพ ซึ่งไดแก การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดสภาพแวดลอมอยางไร ที่ชวยสรางบรรยากาศ
การเรี ย นรู  ใ ห เ กิ ด กั บ เด็ ก โดยสามารถเขี ย นเป น แผนผั ง สภาพแวดล อ มและคํ า อธิ บ ายประกอบให ชั ด เจน
สวนดานจิตภาพ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการกําหนดแนวทางอยางไร ที่ทําใหผูสอนและ
ผูเกี่ยวของสรางบรรยากาศเพื่อใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข มีความรูสึกอบอุน ปลอดภัย กลาแสดงออก
มีความมั่นใจในตนเอง ไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรค และเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับเด็ก
ทั้งนี้ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองกําหนดสื่อและแหลงเรียนรูเพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ตามจุดหมาย และครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเนนสื่อและแหลงเรียนรูที่คํานึงถึงวัย พัฒนาการ และความแตกตางของเด็ก รวมทั้ง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ วดลอมเด็ก ควรระบุถแึ หลงเรียนรูภ ายในและภายนอกสถานศึกษา สถานทีส่ าํ คัญ
ในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งอธิบายแนวทางการใชสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอน
ไดถือเปนหลักปฏิบัติในสถานศึกษา

๑๐. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน และผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑๐.๑ กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
เชน ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอนปฐมวัย ผูดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงเด็ก พอแม ผูปกครอง และชุมชนทองถิ่น
๑๐.๒ เตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ โดยพิจารณาถึง
การพัฒนาบุคลากรปฐมวัย การจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรทีจ่ าํ เปน อาคารสถานที่ สือ่ และแหลงเรียนรู
ใหเพียงพอและมีความปลอดภัย
๑๐.๓ สงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม เชน
การจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแนวทางการจัดประสบการณ รวมถึงขอมูลสารสนเทศ
อื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหผูสอนสามารถนําหลักสูตรไปใชจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก
อยางรอบดานไดเหมาะสมกับวัย และมีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ นิเทศติดตามการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติอยางเปนระบบตอเนื่อง
มีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และนําผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและจัดประสบการณ
การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๕ ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อนําขอมูลจากการรายงานผลมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดทําแนวปฏิบัติและเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการประเมินพัฒนาการที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ โดยสถานศึ ก ษาหรื อ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ควรเขี ย นแนวทาง
การดําเนินการประเมินพัฒนาการใหมีรายละเอียดชัดเจนและสามารถปฏิบัติได ประกอบดวย
๙.๑ หลักการประเมินพัฒนาการเด็ก
๙.๒ ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
๙.๒.๑ พัฒนาการดานตางๆ
๙.๒.๒ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค
๙.๒.๓ วิธีการและเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ
๙.๒.๔ เกณฑการประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพ
๙.๒.๕ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ
๙.๒.๖ การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๙. การประเมินพัฒนาการ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๑. การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
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สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองนําเสนอรายละเอียดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยกําหนดบทบาทของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ วิธีการและการสรางความตระหนักใหผูที่เกี่ยวของไดเห็นความสําคัญ และใหการชวยเหลือ
สนับสนุนเพื่อใหเด็กปฐมวัยปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เชน ผูสอนระดับปฐมวัยมีการเตรียมความพรอม
ในการจัดกิจกรรม เพือ่ นําไปสูก ารจัดการเรียนรูใ นระดับประถมศึกษาปที่ ๑ อยางไร และผูส อนระดับประถมศึกษาปที่ ๑
ไดวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับเด็กที่ขึ้นมาจากระดับปฐมวัยอยางไร ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน
ชวยเหลืออยางไร ผูปกครองสงเสริมชวยเหลือบุตรหลานอยางไร เพราะการสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษา
ระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก หากเด็กสามารถ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได เด็กจะสามารถเรียนรูและมีพัฒนาการที่กาวหนา ถาหากเด็ก
ไมสามารถปรับตัวไดอาจกลายเปนอุปสรรคในการเรียนรูของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ได เนื่องจาก
รูปแบบและลักษณะในการจัดการเรียนรูข องทัง้ สองระดับชัน้ มีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองไดรบั การสนับสนุน
และชวยเหลือที่เหมาะสมจากผูสอน พอแม ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๑๒. ภาคผนวก
สถานศึกษาสามารถนําเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
มาไวในภาคผนวกตามความเหมาะสม เชน ประกาศการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย คําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฯลฯ

บทที่ ๔

๑. หลักการจัดประสบการณ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไว ดังนี้
๑.๑ จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม
อยางสมดุลและตอเนื่อง
๑.๒ เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
๑.๓ จั ด ให เ ด็ ก ได รั บ การพั ฒ นา โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการเรี ย นรู  แ ละพั ฒ นาการ
ของเด็ก
๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ พรอมทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง
๑.๕ ใหพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
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การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผาน
การเลนดวยการลงมือปฏิบัติจริงโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงอยางหลากหลาย
เกิดการเรียนรู ไดพฒ
ั นาทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญา การจัดประสบการณจะตองครอบคลุม
ประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
ควรยืดหยุนใหมีสาระที่ควรเรียนรูที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรูที่ผูสอนกําหนด การกําหนดกิจกรรม
ใหเด็กในแตละวันไมจัดเปนรายวิชา และอาจใชชื่อเรียกกิจกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน สําหรับ
การนําแนวคิดจากนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตางๆ มาประยุกตใชในการจัดประสบการณ ผูสอน
ตองทําความเขาใจแนวคิดนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแตละนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจะมีจุดเดนของตนเอง
แตโดยภาพรวมแลวนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยสวนใหญยดึ เด็กเปนสําคัญ การลงมือปฏิบตั จิ ริงดวยตัวเด็ก
จะเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเด็กโดยองครวม นอกจากนี้ ผูสอนตองศึกษาและทําความเขาใจในหลักการจัด
ประสบการณ แนวทางการจัดประสบการณ และการจัดกิจกรรมประจําวัน ดังนี้

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การจัดประสบการณ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๒. แนวทางการจัดประสบการณ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

62

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ควรดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้
๒.๑ จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการทํางานของสมองที่เหมาะสม
กับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัดประสบการณใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของเด็ก เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง
๒.๓ จัดประสบการณแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู
๒.๔ จัดประสบการณใหเด็กไดคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอความคิด
โดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุข และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตางๆ
๒.๖ จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และอยูในวิถีชีวิต
ของเด็ก สอดคลองกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวัน ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย ใหเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒.๘ จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนา และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
โดยไมไดคาดการณไว
๒.๙ จั ด ทํ า สารนิ ทั ศ น ด  ว ยการรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการและการเรี ย นรู  ข องเด็ ก
เปนรายบุคคล นํามาไตรตรองเพื่อใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบการณโดยใหพอ แม ครอบครัว และชุมชน มีสว นรวมทัง้ การวางแผน การสนับสนุน
สื่อและแหลงเรียนรู การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ

๓. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป สามารถนํามาจัดไดหลายรูปแบบขึน้ อยูก บั ความเหมาะสม
ในการนําไปใชของแตละหนวยงาน ซึ่งเปนการชวยใหผูสอนทราบวา ในแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด
และอยางไร และที่สําคัญ ผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการ ทุกดาน การจัดกิจกรรม
ประจําวันมีหลักการจัดกิจกรรมประจําวัน ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน และรูปแบบการจัดกิจกรรม
ประจําวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
การจัดกิจกรรมประจําวันจะตองคํานึงถึงอายุและความสนใจของเด็กในแตละชวงวัย ดังนี้
๓.๑.๑ กําหนดระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรมแต ล ะกิ จ กรรมให เ หมาะสมกั บ วั ย ของเด็ ก
ในแตละวัน แตสามารถยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน
เด็กวัย ๓ - ๔ ป มีความสนใจประมาณ ๘ - ๑๒ นาที
เด็กวัย ๔ - ๕ ป มีความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาที
เด็กวัย ๕ - ๖ ป มีความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

63
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓.๑.๒ กิจกรรมที่ตองใช ค วามคิ ด ทั้ ง ในกลุ  ม เล็ ก และกลุ  ม ใหญ ไม ค วรใช เวลาต อ เนื่ อ ง
นานเกินกวา ๒๐ นาที
๓.๑.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เพื่อชวยใหเด็กเรียนรูการเลือก การตัดสินใจ
การคิดแกปญหา และความคิดสรางสรรค ใชเวลาประมาณ ๔๐ - ๖๐ นาที เชน กิจกรรมการเลนตามมุม
กิจกรรมการเลนกลางแจง กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่ม
และผูสอนเปนผูริเริ่ม กิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ตองออกกําลังกาย
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน สามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในการนําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรม
ใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากลามเนื้อใหญ เปนการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุน
ความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ การประสานสัมพันธ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใชกลามเนื้อใหญ
โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เลนปนปายอยางอิสระ และเคลื่อนไหวรางกาย
ตามจังหวะดนตรี
๓.๒.๒ การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เปนการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมือ - นิ้วมือ
และการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดอยางคลองแคลว โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส
ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย การหยิบจับสิ่งของและอุปกรณตางๆ เชน ชอน สอม สีเทียน กรรไกร พูกัน
ดินเหนียว
๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เปนการปลูกฝงใหเด็ก
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมตางๆ
ผานการเลน ใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เปนการพัฒนาใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสม และอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนสิ ยั รักการทํางาน
รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหนา ใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสมํ่าเสมอ รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย
เลนและทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงของสวนรวม เก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ
๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เปนการพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการคิดแกปญหา การคิด
รวบยอด และการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดสังเกต จําแนก
เปรียบเทียบ สืบเสาะหาความรู สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก
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ศึกษานอกสถานที่ เลนเกมการศึกษา ฝกแกปญ
 หาในชีวติ ประจําวัน ฝกออกแบบและสรางชิน้ งาน และทํากิจกรรม
เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ
๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เปนการพัฒนาใหเด็กใชภาษาในการสื่อสารถายทอดความรูสึก
ความคิด ความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ โดยสามารถตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัยใครรู จัดกิจกรรม
ทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กไดกลาแสดงออก
ในการฟง การพูด การอาน การเขียน มีนิสัยรักการอาน และบุคคลแวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา
ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
๓.๒.๗ การส ง เสริ ม จิ น ตนาการและความคิ ด สร า งสรรค เป น การส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณและความรูสึก และเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐสิ่งตางๆ อยางอิสระ เลนบทบาทสมมติ
เลนนํ้า เลนทราย เลนบล็อก และเลนกอสราง
๓.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมประจําวัน
การจัดตารางกิจกรรมประจําวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ในการนําไปใชของแตละหนวยงาน ที่สําคัญผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน
จึงขอเสนอแนะสัดสวนเวลาในการพัฒนาเด็กแตละวัน ดังนี้
อายุ ๓ - ๔ ป
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

อายุ ๔ - ๕ ป
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

อายุ ๕ - ๖ ป
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
(รวมทั้งการชวยตนเองในการแตงกาย การรับประทาน
อาหาร สุขอนามัย และการนอนพักผอน)

๓

๒ ๑/๒

๒ ๑/๔

๒. การเลนเสรี

๑

๑

๑

๓. การคิดและความคิดริเริ่มสรางสรรค

๑

๑

๑

๔. กิจกรรมดานสังคม (การทํางานรวมกับผูอื่น)

๑/๒

๓/๔

๑

๕. กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ

๓/๔

๓/๔

๓/๔

๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผูสอน

๓/๔

๑

๑

๗

๗

๗
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รายการการพัฒนา

เวลาโดยประมาณ

หมายเหตุ
๑. การจัดสัดสวนของเวลาในแตละวันที่เสนอไวสามารถปรับและยืดหยุนได ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับผูสอนและสภาพการณ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมประจําวันประกอบ

การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน ผูสอนสามารถปรับใชไดตามความเหมาะสมของบริบท
แต ล ะสถานศึกษา และแนวคิดการจัดการศึ ก ษาปฐมวั ย ของนวั ต กรรมที่ นํ า มาใช ใ นการจั ด ประสบการณ
กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวัน อาจใชชื่อเรียกกิจกรรมแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน ดังตัวอยางตาราง
กิจกรรมประจําวันตอไปนี้
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๒. รายการการพัฒนาทีน่ าํ เสนอใหความสําคัญกับทักษะพืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
การศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาขัน้ แรกทีท่ าํ ใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน ซึง่ เด็กอายุ ๓ ป
ตองใหเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันมาก และเมือ่ เด็กอายุมากขึน้ สัดสวนเวลาทีท่ าํ กิจวัตรประจําวันจะนอยลง
ตามลําดับเนื่องจากเด็กชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น
๓. การจั ด กิ จ กรรมการเล น เสรี เป น สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป น สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ช ว ยให
เด็กรูจักเลือกตัดสินใจ คิดแกปญหา คิดสรางสรรคในแตละวัน เด็กทุกวัยควรมีโอกาสเลนเสรี ๑ ชั่วโมง : วัน
๔. การคิ ด และความคิ ด สร า งสรรค ทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด ความคิ ด รวบยอด การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล
มีความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๕. กิ จ กรรมด า นสั ง คม เป น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก ได พั ฒ นาลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี แสดงออกอย า ง
เหมาะสม มีปฏิสัมพันธและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แตเด็กที่อายุนอยยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง
ดังนั้น การใหเวลาในชวงวัย ๓ - ๔ ป จึงใหเวลานอยในการทํากิจกรรมกลุมและจะเพิ่มเวลาเมื่อเด็กอายุมากขึ้น
เพราะเด็กตองการเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับคนอื่นมากขึ้น
๖. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นากล า มเนื้ อ ใหญ เป น กิ จ กรรมที่ ช  ว ยให เ ด็ ก มี ร  า งกายแข็ ง แรง
มีการทรงตัวที่ดี มีการยืดหยุนและความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ ตามจังหวะการเคลื่อนไหวและ
การประสานสัมพันธกัน
๗. กิ จ กรรมที่ มี ก ารวางแผนโดยผู  ส อน (ให คิ ด รวบยอดโดยผู  ส อน) จะช ว ยให เ ด็ ก เกิ ด
ทักษะหรือความคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน ผูสอนตองการ
ใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับนํ้า ผูสอนตองวางแผนกิจกรรมลวงหนา เวลาที่ใชในแตละวันที่กําหนดไว
๓/๔ ชั่วโมง (๔๕ นาที) ในเด็กอายุ ๓ ป มิไดหมายความวาใหผูสอนสอนตอเนื่อง ๔๕ นาที ใน ๑ กิจกรรม
เพื่ อ ให เ ด็ ก เกิดความคิดรวบยอด ผูสอนต อ งพิ จ ารณาว า ตามพั ฒ นาการเด็ ก มี ช  ว งความสนใจสั้ น จะต อ ง
จัดแบงเวลาเปนหลายชวง เด็กอาจถูกสอนความคิดรวบยอดเรื่องนํ้าในกิจกรรมอื่นๆ

ตัวอยางตารางกิจกรรมประจําวัน
ตัวอยางแบบที่ ๑
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับเด็ก
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. เคารพธงชาติ สวดมนต
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ตรวจสุขภาพ ไปหองนํ้า
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐ น. กิจกรรมศิลปะสรางสรรคและ
กิจกรรมการเลนตามมุม
๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง)
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรม
ในวงกลม
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมการเลนกลางแจง
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๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นอนพักผอน
๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. เก็บที่นอน ลางหนา
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง)
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. เกมการศึกษา
๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น. เตรียมตัวกลับบาน

ตัวอยางแบบที่ ๒
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับเด็ก
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เคารพธงชาติ สวดมนต
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมดนตรีและจังหวะ/
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมศิลปะสรางสรรคและ
กิจกรรมการเลนตามมุม
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง)
๑๐.๔๐ - ๑๑.๒๐ น. กิจกรรมการเลนกลางแจง
๑๑.๒๐ - ๑๑.๓๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง)
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรม
ในวงกลม
๑๑.๕๐ - ๑๓.๐๐ น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นอนพักผอน
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๐ น. เก็บที่นอน ลางหนา
๑๕.๑๐ - ๑๕.๓๐ น. พัก (รับประทานอาหารวาง)
๑๕.๓๐ - ๑๕.๕๐ น. เกมการศึกษา เลานิทาน
๑๕.๕๐ - ๑๖.๐๐ น. เตรียมตัวกลับบาน

หมายเหตุ
หากมีเหตุการณอื่นใดที่เด็กสนใจเกิดขึ้น ผูสอนควรนํามาจัดประสบการณไดทันที หรือกิจกรรม
วันสําคัญของทองถิ่น กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ก็อาจงดกิจกรรมประจําวันในชวงเวลานั้น แลวพาเด็กไปศึกษา
นอกสถานที่ได

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย
อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครือ่ งเคาะจังหวะ และอุปกรณอนื่ ๆ มาประกอบการเคลือ่ นไหว
ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ ไดแก เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะเหล็กกรุงกริ๋ง รํามะนา กลอง
กรับ ฯลฯ มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกาย
กําลังอยูในระหวางพัฒนาการใชสวนตางๆ ของรางกาย ยังไมประสานสัมพันธกันอยางสมบูรณ
เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกสวนใหมีความสัมพันธกันอยางดีในการเคลื่อนไหว
เพื่อฝกทักษะภาษา ฝกฟงคําสั่ง และขอตกลง
เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหว
เพื่อพัฒนาดานสังคม การปรับตัวและความรวมมือในกลุม
เพื่อใหโอกาสเด็กไดแสดงออก และความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด
เพื่อใหไดรับประสบการณ สนุกสนาน รื่นเริงจากการเคลื่อนไหว และจังหวะแบบตางๆ

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม
๑. กิจกรรมการเคลือ่ นไหวพืน้ ฐาน เปนกิจกรรมทีต่ อ งฝกทุกครัง้ กอนทีจ่ ะเริม่ ฝกกิจกรรมอืน่ ๆ ตอไป
ลักษณะการจัดกิจกรรมมีจุดเนนในเรื่องจังหวะและการเคลื่อนไหวหรือทาทางอยางอิสระ การเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติของเด็ก มี ๒ ประเภท คือ การเคลื่อนไหวอยูกับที่ เชน ตบมือ ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเขา เคาะเทา
เคลือ่ นไหวมือและแขน มือและนิว้ มือ เทาและปลายเทา การเคลือ่ นไหวเคลือ่ นที่ เชน คลาน คืบ เดิน วิง่ กระโดด
ควบมา กาวกระโดด เขยง กาวชิด
โดยกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานอาจดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ใหเด็กทราบถึงขอตกลงรวมกันในการกําหนดสัญญาณและจังหวะ โดยผูสอนตองทํา
ความเขาใจกับเด็กกอนวา สัญญาณนั้นหมายถึงอะไร เชน
(๑) ใหจงั หวะ ๑ ครัง้ สมํา่ เสมอ แสดงวา ใหเด็กเดินหรือเคลือ่ นไหวไปเรือ่ ยๆ ตามจังหวะ
(๒) ใหจังหวะ ๒ ครั้งติดกัน แสดงวา ใหเด็กหยุดการเคลื่อนไหว โดยเด็กจะตองหยุดนิ่ง
จริงๆ หากกําลังอยูในทาใด ก็ตองหยุดนิ่งในทานั้น จะเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนทาไมได
(๓) ใหจังหวะรัว แสดงวา ใหเด็กเคลื่อนไหวอยางเร็ว หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้น เชน การฝก
การเปนผูนําหรือผูตามจะหมายถึงการเปลี่ยนตําแหนง
๑.๒ ใหเด็กเคลื่อนไหวอยางอิสระตามความคิดหรือจินตนาการของตนเอง โดยใชสวนตางๆ
ของรางกายใหมากที่สุด และขณะเดียวกันตองคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐานในการเคลื่อนไหว ซึ่งไดแก การใช
รางกายตนเอง การใชพื้นที่บริเวณ การเคลื่อนไหวอยางมีอิสระ มีระดับและทิศทาง
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สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

จุดประสงค

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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๒. กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับเนื้อหา เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย
โดยเน น การทบทวนเรื่ อ งที่ ไ ด รั บ รู  จ ากกิ จ กรรมอื่ น และนํ า มาสั ม พั น ธ กั บ สาระการเรี ย นรู  ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่เด็กสนใจ ไดแก
๒.๑ การเคลื่ อ นไหวเลี ย นแบบ เป น การเคลื่ อ นไหวเลี ย นแบบสิ่ ง ต า งๆ รอบตั ว เช น
การเลียนแบบทาทางสัตว การเลียนแบบทาทางคน การเลียนแบบเครื่องยนตกลไกและเครื่องเลน และ
การเลียนแบบปรากฏการณธรรมชาติ
๒.๒ การเคลื่อนไหวตามบทเพลง เปนการเคลื่อนไหวหรือทําทาทางประกอบเพลง เชน
เพลงไก เพลงขามถนน เพลงสวัสดี
๒.๓ การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลงหรือคําคลองจอง เปนการทําทาทางการ
บริหารกายบริหารตามจังหวะและทํานองเพลงหรือคําคลองจอง เชน เพลงกํามือแบมือ เพลงออกกําลังกาย
รับแสงตะวัน คําคลองจองฝนตกพรําพรํา
๒.๔ การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค เปนการเคลื่อนไหวที่ใหเด็กคิดสรางสรรคทาทางขึ้นเอง
หรืออาจชี้นําดวยการปอนคําถามเคลื่อนไหวโดยใชอุปกรณประกอบ เชน หวงหวาย แถบผา ริบบิ้น ถุงทราย
๒.๕ การเคลื่อนไหวหรือการแสดงทาทางตามคําบรรยายหรือเรื่องราว เปนการเคลื่อนไหว
หรือแสดงทาทางตามจินตนาการจากเรื่องราว หรือคําบรรยายที่ผูสอนเลา
๒.๖ การเคลื่อนไหวหรือการแสดงทาทางตามคําสั่ง เปนการเคลื่อนไหวหรือทําทาทาง
ตามคําสั่งของครู เชน การจัดกลุมตามจํานวน การทําทาทางตามคําสั่ง
๒.๗ การเคลื่อนไหวหรือการแสดงทาทางตามขอตกลง เปนการเคลื่อนไหวหรือทําทาทาง
ตามขอตกลงที่ไดตกลงไวกอนเริ่มกิจกรรม
๒.๘ การเคลือ่ นไหวหรือการแสดงทาทางเปนผูน าํ ผูต าม เปนการเคลือ่ นไหวหรือทําทาทาง
จากความคิดสรางสรรคของเด็กเอง แลวใหเพื่อนปฏิบัติตามกิจกรรม
จากรูปแบบการเคลื่อนไหวขางตน ลักษณะการเคลื่อนไหวของเด็กอาจมีลักษณะตางๆ เชน
ชา เร็ว นุม นวล ทําทาทางขึงขัง ราเริง มีความสุข หรือเศราโศกเสียใจ และมีทศิ ทางการเคลือ่ นไหวทีแ่ ตกตางกัน เชน
การเคลื่อนไหวไปขางหนาและขางหลัง ไปขางซายและขางขวา เคลื่อนตัวขึ้นและลง หรือเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
โดยใหมีระดับของการเคลื่อนไหวสูง กลาง และตํ่า ในบริเวณพื้นที่ที่เด็กตองการเคลื่อนไหว

สื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๑. เครื่องเคาะจังหวะ เชน ฉิ่ง เหล็กสามเหลี่ยม กรับ รํามะนา กลอง
๒. อุปกรณประกอบการเคลื่อนไหว เชน หนังสือพิมพ ริบบิ้น แถบผา หวงหวาย หวงพลาสติก
ถุงทราย

ขอเสนอแนะ
๑. ควรเริ่มกิจกรรมจากการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระ และมีวิธีการที่ไมยุงยากมากนัก เชน ใหเด็ก
ไดเคลื่อนไหวกระจายอยูภายในหอง และใหเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของเด็ก

๒. ควรใหเด็กไดแสดงออกดวยตนเองอยางอิสระ และเปนไปตามความนึกคิดของเด็กเอง ผูสอน

๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ทักษะการฟง การพูด การสังเกต การคิดแกปญหา การใชเหตุผล และปฏิบัติการทดลอง โดยการฝก
ปฏิบัติรวมกัน และการทํางานเปนกลุม ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่
ไดเรียนรูมากกวาเนื้อหา เมื่อเกิดการเรียนรูตามกระบวนการจะทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ
ดวยตนเอง

จุดประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
ของผูอื่น

เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดพื้นฐาน การมีสมาธิในการทํางานยืดระยะความสนใจ
เพื่อฝกการใชภาษาในการฟง การพูด และการถายทอดเรื่องราว
เพื่อฝกมารยาทในการฟง การพูด
เพื่อฝกความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขอตกลง
เพื่อใหเด็กเรียนรูผานการสังเกต มีความอยากรูอยากเห็นสิ่งแวดลอมรอบตัว
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปญหาและตัดสินใจ
เพื่อสงเสริมการเรียนรู วิธีแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง
เพื่อฝกการกลาแสดงออก รวมแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็น
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๓. ควรเปดโอกาสใหเด็กคิดหาวิธเี คลือ่ นไหว ทัง้ ทีต่ อ งเคลือ่ นทีแ่ ละไมตอ งเคลือ่ นที่ เปนรายบุคคล
เปนคู เปนกลุม ตามลําดับ และกลุมไมควรเกิน ๕ - ๖ คน
๔. ควรใชวัสดุที่อยูใกลตัวเด็ก เชน ของเลน กระดาษหนังสือพิมพ เศษผา เชือก ทอนไม
ประกอบการเคลื่อนไหวและการใหจังหวะ
๕. ควรกําหนดจังหวะสัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวตางๆ เชนการเปลี่ยนทาหรือหยุด
ใหเด็กทราบเมื่อทํากิจกรรมทุกครั้ง
๖. ควรสรางบรรยากาศอยางอิสระ ใหเด็กรูสึกอบอุน เพลิดเพลิน และรูสึกสบาย สนุกสนาน
๗. ควรจัดใหมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เพื่อชวยใหเด็กสนใจมากขึ้น
๘. กรณีเด็กไมยอมเขารวมกิจกรรม ผูสอนไมควรใชวิธีบังคับ ควรใหเวลาและโนมนาวใหเด็กสนใจ
เขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
๙. ควรจัดใหมีเกมการเลนที่ไมเนนการแขงขัน เพื่อกระตุนเราความสนใจของเด็กมากขึ้น
๑๐. การจัดกิจกรรมควรจัดตามกําหนดตารางกิจกรรมประจําวัน และควรจัดใหเปนที่นาสนใจ
เกิดความสนุกสนาน
๑๑. ใหเลนเปนเรื่องราว โดยการเลาใหเด็กฟง เด็กเกิดจินตนาการและเคลื่อนไหวไปตามเรื่องนั้นๆ
๑๒. หลังจากเด็กไดทํากิจกรรมแลว ตองใหเด็กไดพักผอน โดยอาจเปดเพลงจังหวะชาๆ เบาๆ
ที่สรางความรูสึกใหเด็กอยากพักผอน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ไมควรชี้แนะ

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม
นําเนือ้ หาและรายการประสบการณในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาบูรณาการการจัดประสบการณ
การเรียนการสอน โดยยึดขั้นตอนการเรียนรูประสบการณที่อยูใกลตัวเด็กไปยังสิ่งที่อยูไกลตัวเด็กมาเปนแกน
ในการจัดหนวยการจัดประสบการณ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม (ควรใชเวลา ๑๕ - ๒๐ นาที) ถานานเกินไป
หรือกิจกรรมไมนาสนใจ เด็กเบื่อทําใหไมอยูนิ่ง ในการดําเนินกิจกรรมจะมีวิธีดําเนินกิจกรรม ๓ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้นนํา เขาสูบทเรียน เปนการเตรียมเด็กใหพรอมและกระตุนใหเด็กสนใจที่จะรวมกิจกรรม
ตอไป กิจกรรมที่ใชอาจปนการรองเพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย ทาใบ ฯลฯ ซึ่งจะใชระยะเวลาสั้นๆ
๒. ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดรับความรูและประสบการณดวยกิจกรรม
หลายรูปแบบ เชน
๒.๑ การสนทนาหรือการอภิปราย เปนการพูดคุยซักถามระหวางเด็กกับผูสอน หรือเด็ก
กับเด็ก เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา ดานการพูดและการฟง โดยการกําหนดประเด็นในการสนทนา
หรืออภิปราย เด็กจะไดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ผูสอนเปดโอกาสใหเด็กซักถาม
โดยใชคําถามกระตุนหรือเลาประสบการณที่แปลกใหม นําเสนอปญหาที่ทาทายความคิด การยกตัวอยาง การใช
สื่อประกอบการสนทนาหรือการอภิปราย ควรใชสื่อของจริง ของจําลอง รูปภาพ หรือสถานการณจําลอง
๒.๒ การเลานิทานหรือการอานนิทาน เปนกิจกรรมที่ผูสอนเลาหรืออานเรื่องราวจากนิทาน
โดยการใชนาํ้ เสียงประกอบการเลาแตกตางตามบุคลิกของตัวละคร ซึง่ ผูส อนควรเลือกสาระของนิทานใหเหมาะสม
กับวัย สื่อที่ใชอาจเปนหนังสือนิทาน หนังสือภาพ แผนภาพ หุนมือ หุนนิ้วมือ หรือการแสดงทาทางประกอบ
การเลาเรื่อง โดยผูสอนใชคําถามเพื่อกระตุนการเรียนรู เชน ในนิทานเรื่องนี้ มีตัวละครอะไรบาง เหตุการณ
ในนิทานเรื่องนี้เกิดที่ไหน เวลาใด หรือลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในนิทาน นิทานเรื่องนี้มีปญหาอะไรบาง
และเด็กๆ ชอบเหตุการณใดในนิทานเรื่องนี้มากที่สุด
๒.๓ การสาธิต เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยแสดงหรือทําสิ่งที่
ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอนของกิจกรรมนั้นๆ และเด็กไดอภิปรายและรวมกันสรุปการเรียนรู
การสาธิตในบางครั้งอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงดวยตนเอง เชน
การเพาะเมล็ดพืช การประกอบอาหาร การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา
๒.๔ การทดลอง/ปฏิบั ติ ก าร เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติ ทดลอง การคิดแกปญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะคณิตศาสตร ทักษะภาษา
สงเสริมใหเด็กเกิดขอสงสัย สืบคนคําตอบดวยตนเอง ผานการวิเคราะห สังเคราะหอยางงาย สรุปผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู โดยกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรงา ยๆ เชน การเลีย้ งหนอนผีเสือ้
การปลูกพืช ฝกการสังเกตการไหลของนํ้า

สื่อกิจกรรมเสริมประสบการณ/กิจกรรมในวงกลม
๑. สื่อของจริงที่อยูใกลตัว และสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุทองถิ่น เชน ตนไม ใบไม เปลือกหอย เสื้อผา
๒. สื่อที่จําลองขึ้น เชน ตนไม ตุกตาสัตว
๓. สื่อประเภทภาพ เชน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร หนังสือภาพ
๔. สื่อเทคโนโลยี เชน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท แมเหล็ก แวนขยาย เครื่องชั่ง
กลองถายรูปดิจิตอล
๕. สื่อแหลงเรียนรู เชน แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน แปลงเกษตร สวนผัก
สมุนไพร รานคา สวนสัตว แหลงประกอบการในทองถิ่น

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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๒.๕ การประกอบอาหาร เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ใหเด็กไดเรียนรูผ า นการทดลอง โดยเปดโอกาสใหเด็ก
ไดลงมือทดสอบและปฏิบัติการดวยตนเอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เนื้อสัตว ผลไม ดวยวิธีการตางๆ
เชน ตม นึง่ ผัด ทอด หรือการรับประทานสด เด็กจะไดรบั ประสบการณจากการสังเกตการเปลีย่ นแปลงของอาหาร
การรับรูรสชาติและกลิ่นของอาหารดวยการใชประสาทสัมผัส และการทํางานรวมกัน เชน การทําอาหารจากไข
๒.๖ การเพาะปลูก เปนกิจกรรมทีเ่ นนกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึง่ เด็ก
จะไดเรียนรูการบูรณาการ จะทําใหเด็กไดรับประสบการณโดยทําความเขาใจความตองการของสิ่งมีชีวิตในโลก และ
ชวยใหเด็กเขาใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบตัว โดยการสังเกต เปรียบเทียบ และการคิดอยางมีเหตุผล
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบและเรียนรูดวยตนเอง
๒.๗ การศึ ก ษานอกสถานที่ เป น การจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาที่ ใ ห เ ด็ ก ได เรี ย นรู  ส ภาพ
ความเปนจริงนอกหองเรียน จากแหลงเรียนรูใ นสถานศึกษาหรือแหลงเรียนรูใ นชุมชน เชน หองสมุด สวนสมุนไพร
วัด ไปรษณีย พิพิธภัณฑ เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก โดยผูสอนและเด็กรวมกันวางแผนศึกษาสิ่งที่
ตองการเรียนรู การเดินทาง และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการไปศึกษานอกสถานที่
๒.๘ การเลนบทบาทสมมติ เปนกิจกรรมใหเด็กสมมติตนเองเปนตัวละคร และแสดงบทบาท
ตางๆ ตามเนือ้ เรือ่ งในนิทาน เรือ่ งราว หรือสถานการณตา งๆ โดยใชความรูส กึ ของเด็กในการแสดง เพือ่ ใหเด็กเขาใจ
เรื่องราว ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ควรใชสื่อประกอบการเลนสมมติ เชน หุนสวมศีรษะ
ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆ เครื่องแตงกาย และอุปกรณของจริงชนิดตางๆ
๒.๙ การรองเพลง ทองคําคลองจอง เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ใหเด็กไดเรียนรูเ กีย่ วกับภาษา จังหวะ
และการแสดงทาทางใหสัมพันธกับเนื้อหาของเพลงหรือคําคลองจอง ผูสอนควรเลือกเพลงหรือคําคลองจอง
ใหเหมาะกับวัยของเด็ก
๒.๑๐ การเลนใชเกม เปนกิจกรรมที่นําเกมการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิด การแกปญหา
และการทํางานเปนกลุม เกมที่นํามาเลนไมควรเนนการแขงขัน
๒.๑๑ การแสดงละคร เป น กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก จะได เ รี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การลํ า ดั บ เรื่ อ งราว
การเรียงลําดับเหตุการณหรือเรื่องราวจากนิทาน การใชภาษาในการสื่อสารของตัวละคร เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
และทําความเขาใจบุคลิกลักษณะของตัวละครที่เด็กสวมบทบาท สื่อที่ใช เชน ชุดการแสดงที่สอดคลองกับ
บทบาทที่ไดรับ บทสนทนาที่เด็กใชฝกสนทนาประกอบการแสดง
๒.๑๒ การใชสถานการณจําลอง เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู
ในสถานการณที่ผูสอนกําหนด เพื่อใหเด็กไดฝกการแกปญหา เชน นํ้าทวม โรคระบาด พบคนแปลกหนา
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๑. การจั ด กิ จ กรรมควรยึ ด หลั ก การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น น ให เ ด็ ก ได รั บ ประสบการณ ต รง
ใชประสาทสัมผัสทั้งหา และมีโอกาสคนพบดวยตนเองใหมากที่สุด
๒. ผูสอนควรยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็ก และใหโอกาสเด็กไดฝกคิดแสดง
ความคิดเห็น ฝกตั้งคําถาม
๓. อาจเชิญวิทยากร เชน พอแม ตํารวจ หมอ ฯลฯ มาใหความรูแทนผูสอน เพื่อชวยใหเด็ก
สนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้น
๔. ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมหรือหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลว ผูสอนควรใชคําถามปลายเปด
ที่ชวนใหเด็กคิด หลีกเลี่ยงการใชคําถามที่มีคําตอบ “ใช” “ไมใช” หรือมีคําตอบใหเด็กเลือก และผูสอนควรให
เวลาเด็กคิดคําตอบ
๕. ชวงระยะเวลาทีจ่ ดั กิจกรรมสามารถยืดหยุน ไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสนใจ
ของเด็กและความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ เชน กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การประกอบอาหาร
การเพาะปลูก อาจใชเวลานานกวาที่กําหนดไว
๓. ขัน้ สรุปบทเรียน เปนการสรุปสิง่ ตางๆ ทีเ่ รียนไปทัง้ หมดใหเด็กไดเขาใจดียงิ่ ขึน้ ซึง่ ผสู อนอาจใช
คําถาม เพลง คําคลองจอง เกม ฯลฯ ในการสรุปเรื่องราว

๓. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมทีม่ งุ พัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค การรับรูเ กีย่ วกับความงาม
และสงเสริมกระตุน ใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณตามความรูส กึ ความคิดริเริม่ สรางสรรคและจินตนาการ โดยใช
ศิลปะ เชน การวาดภาพ ระบายสี การปน การพิมพภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ ฯลฯ

จุดประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เพื่อพัฒนากลามเนื้อมือและตาใหประสานสัมพันธกัน
เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน ชื่นชมในสิ่งที่สวยงาม
เพื่อสงเสริมการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
เพื่อสงเสริมการแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม
เพื่อสงเสริมทักษะทางภาษา อธิบายผลงานของตนได
เพื่อฝกทักษะการสังเกต การคิดและการแกปญหา
เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม
๑. การวาดภาพและระบายสี เชน การวาดภาพดวยสีเทียน สีไม สีนํ้า
๒. การเลนกับสีนํ้า เชน การเปาสี การหยดสี การพับสี การเทสี การละเลงสีดวยนิ้วมือ
๓. การพิมพภาพ เชน การพิมพภาพดวยพืช การพิมพภาพดวยวัสดุตางๆ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

การปน เชน การปนดินเหนียว การปนแปงปน การปนดินนํ้ามัน การปนแปงขนมปง
การพับ ฉีก ตัด ปะ เชน การพับใบตอง การฉีกกระดาษเสน การตัดภาพตางๆ การปะติดวัสดุ
การประดิษฐ เชน ประดิษฐเศษวัสดุ
การรอย เชน การรอยลูกปด การรอยหลอดกาแฟ การรอยหลอดดาย
การสาน เชน การสานกระดาษ การสานใบตอง การสานใบมะพราว

สื่อกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
๑. การวาดภาพและระบายสี
๑.๑ สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก สีนํ้า
๑.๒ พูกันขนาดใหญ (ประมาณเบอร ๑๒)
๑.๓ กระดาษ
๑.๔ เสื้อคลุม หรือผากันเปอน
๒. การเลนกับสีนํ้า
๒.๑ การเปาสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีนํ้า
๒.๒ การหยดสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีนํ้า พูกัน
๒.๓ การพับสี มีกระดาษ สีนํ้า พูกัน
๒.๔ การเทสี มีกระดาษ สีนํ้า
๒.๕ การละเลงสีดวยนิ้วมือ มีกระดาษ สีนํ้า แปงเปยก
๓. การพิมพภาพ
๓.๑ แมพิมพตางๆ จากของจริง เชน นิ้วมือ ใบไม กานกลวย
๓.๒ แมพิมพจากวัสดุอื่นๆ เชน เชือก เสนดาย ตรายาง
๓.๓ กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร หรือสีนํ้า หรือสีฝุน
๔. การปน เชน ดินนํ้ามัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตางๆ ไมนวดแปง
๕. การพับ ฉีก ตัด ปะ เชน กระดาษ หรือวัสดุอนื่ ๆ ทีจ่ ะใชพบั ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลายมน
กาวนํ้าหรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ
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๑. เตรียมจัดโตะและอุปกรณใหพรอมและเพียงพอกอนทํากิจกรรม อยางนอย ๒ กิจกรรม
โดยจัดไวหลายๆ กิจกรรม และอยางนอย ๓ - ๕ กิจกรรม เพื่อใหเด็กมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมที่สนใจ
๒. ควรสรางขอตกลงในการทํากิจกรรม เพื่อฝกใหเด็กมีวินัยในการอยูรวมกัน
๓. การเปลี่ยนและหมุนเวียนทํากิจกรรม ตองสรางขอตกลงกับเด็กใหชัดเจน เชน หากกิจกรรมใด
มีเพื่อนครบจํานวนที่กําหนดแลว ใหคอยจนกวาจะมีที่วาง หรือใหทํากิจกรรรมอื่นกอน
๔. กิ จ กรรมใดเป น กิ จ กรรมใหม หรื อ การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ หม ครู จ ะต อ งอธิ บ ายวิ ธี ก ารทํ า
วิธีการใช วิธีการทําความสะอาด และการเก็บของเขาที่
๕. เมื่อทํางานเสร็จหรือหมดเวลา ควรเตือนใหเด็กเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชเขาที่
และชวยกันดูแลหองใหสะอาด

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

๖. การประดิษฐ เชน เศษวัสดุตางๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา เศษไหม กาว กรรไกร
สี ผาเช็ดมือ
๗. การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย
๘. การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ขอเสนอแนะ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

74

๑. ควรสรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมใหมีความสดชื่น แจมใส แตควรมีระเบียบวินัย
๒. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ควรพยายามหาวัสดุทองถิ่นมาใชกอนเปนอันดับแรก
๓. กอนใหเด็กทํากิจกรรม ตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบ พรอมทัง้ สาธิตใหดูจนเขาใจ
เชน การใชพูกันหรือกาว จะตองปาดพูกันหรือกาวนั้นกับขอบภาชนะที่ใส เพื่อไมใหกาวหรือสีไหลเลอะเทอะ
๔. ควรให เ ด็ ก ทํ า กิ จ กรรมศิ ล ปะสร า งสรรค ป ระเภทใดประมาณหนึ่ ง ร ว มกั น ในกลุ  ม ย อ ย
เพื่อฝกการวางแผนและการทํางานรวมกันกับผูอื่น
๕. ควรแสดงความสนใจและชื่ น ชมผลงานของเด็ ก ทุ ก คน และนํ า ผลงานของเด็ ก ทุ ก คน
หมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ
๖. หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํากิจกรรมเดียวทุกครั้ง ควรชักชวนใหเด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่นบาง
เพราะกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็กแตละดานแตกตางกัน และเมื่อเด็กทําตามที่แนะนําได
ควรใหแรงเสริมทางบวกทุกครั้ง
๗. เมื่อเด็กทํางานเสร็จ ควรใหเลาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทําหรือภาพที่วาด โดยครูหรือผูสอนบันทึก
เรือ่ งราวทีเ่ ด็กเลา และวันทีท่ ที่ าํ เพือ่ ใหทราบความกาวหนาและระดับพัฒนาการของเด็ก โดยเขียนดวยตัวบรรจง
และใหเด็กเห็นลีลามือในการเขียนที่ถูกตอง และมีโอกาสคุนเคยกับตัวหนังสือ
๘. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลสังเกตพัฒนาการ
ของเด็ก และเมื่อถึงวันสุดสัปดาหหรือสองสัปดาหหรือสิ้นเดือน ผูสอนควรฝากผลงานกระดาษไปใหพอแม
ผูปกครองดูบาง เพื่อทราบพัฒนาการของเด็ก

๔. กิจกรรมการเลนตามมุม
กิจกรรมการเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนกับสื่อและเครื่องเลนอยางอิสระ
ตามมุมเลน/มุมประสบการณ ซึ่งพื้นที่หรือมุมตางๆ เหลานี้ เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตามความสนใจ
และความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย อนึ่ง การเลนตามมุมอาจใหเด็กเลือกทํากิจกรรม
ที่ครูจัดเสริมขึ้น เชน เกมการศึกษา เครื่องเลนสัมผัส กิจกรรมศิลปะสรางสรรคประเภทตางๆ

จุดประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหรูจักปรับตัวอยูรวมกับผูอื่น มีวินัยเชิงบวก รูจักการรอคอย เอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ และใหอภัย
๒. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา คือ การฟง การพูด
๓. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อน ครู และสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสํารวจ การสังเกต และการทดลอง

๕.
๖.
๗.
๘.

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา การคิดอยางมีเหตุผลเหมาะสมกับวัย
เพื่อสงเสริมใหเด็กฝกคิด วางแผน และตัดสินในการทํากิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ

แนวการจัดกิจกรรมการเลนตามมุม
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๑. แนะนํามุมเลนใหม เสนอแนะวิธีใช การเลนของเลนบางชนิด
๒. เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลงเกี่ยวกับการเลน
๓. ครูเปดโอกาสใหเด็กคิด วางแผน ตัดสินใจเลือกเลนอยางอิสระ เลือกทํากิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
ความสนใจของเด็กแตละคน
๔. ขณะเด็กเลน/ทํางาน ครูอาจชี้แนะ หรือมีสวนรวมในการเลนกับเด็กได
๕. เด็กตองการความชวยเหลือและคอยสังเกตพฤติกรรมการเลนของเด็ก พรอมทั้งจดบันทึก
พฤติกรรมที่นาสนใจ
๖. เตือนใหเด็กทราบลวงหนากอนหมดเวลาเลน ประมาณ ๓ - ๕ นาที
๗. ใหเด็กเก็บของเลนเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. การจัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
และการเลนตามมุมเลนในชวงเวลาเดียวกันอยางอิสระ
๒. มุมบทบาทสมมติ จัดเพื่อใหเด็กไดเลนในสิ่งที่ชอบ เชน เลนเกี่ยวกับบทบาทของแตละอาชีพ
หรือแตละหนาที่ที่เด็กๆ เลียนแบบบทบาท
๓. มุมบล็อก เปนมุมที่สงเสริมใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับมิติสัมพันธผานการสราง
๔. มุมหนังสือ เปนมุมที่เด็กเรียนรูเกี่ยวกับภาษา จากการฟง การพูด การอาน การเลาเรื่อง
หรือการยืม - คืนหนังสือ
๕. มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษา เปนมุมที่เด็กไดเรียนรูธรรมชาติรอบตัว ผานการเลน
ทดลองอยางงาย ไดศึกษาหาความรูดวยการสังเกต เปรียบเทียบ จัดจําแนก จัดหมวดหมู
๖. มุ ม เครื่ อ งเล น สั ม ผั ส เป น มุ ม ที่ เ ด็ ก จะได ฝ  ก การประสานสั ม พั น ธ ร ะหว า งมื อ กั บ ตา
การสรางสรรค เชน การรอย การสาน การตอเขา การถอดออก

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อกิจกรรมการเลนตามมุม
๑. มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเปนมุมเลนตางๆ เชน
๑.๑ มุมบาน
๑) ของเลนเครื่องครัว เครื่องใชในบาน เชน เตา กะทะ ครก กานํ้า เขียง มีดพลาสติก
หมอ จาน ชอน ถวย ชาม กะละมัง
๒) เครื่องเลนตุกตา เชน เสื้อผาตุกตา เตียง เปลเด็ก ตุกตา

๓) เครื่องแตงบานจําลอง เชน ชุดรับแขก โตะเครื่องแปง หมอนอิง หวี ตลับแปง

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

กระจกขนาดเห็นเต็มตัว
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๔) เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตางๆ ที่ใชแลว เชน ชุดเครื่องแบบทหาร ตํารวจ
ชุดเสื้อผาผูใหญชายและหญิง รองเทา กระเปาถือที่ไมใชแลว
๕) โทรศัพท เตารีดจําลอง ที่รีดผาจําลอง
๖) ภาพถายและรายการอาหาร
๑.๒ มุมหมอ
๑) เครื่องเลนจําลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย เชน หูฟง
เสื้อคลุมหมอ
๒) อุปกรณสําหรับเลียนแบบการบันทึกขอมูลผูปวย เชน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ
๓) เครื่องชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง
๑.๓ มุมรานคา
๑) กลองและขวดผลิตภัณฑตางๆ ที่ใชแลว
๒) ผลไม ผักจําลอง
๓) อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคิดเลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ
๔) ปายชื่อราน
๕) ปายชื่อผลไม ผักจําลอง
๒. มุมบล็อก
๒.๑ ไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรงตางๆ กัน เชน บล็อกตัน บล็อกโตะ จํานวน
ตั้งแต ๕๐ ชิ้นขึ้นไป
๒.๒ ของเลนจําลอง เชน รถยนต เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว ตนไม
๒.๓ ภาพถายตางๆ
๒.๔ ที่จัดเก็บไมบล็อกหรือแทงไม อาจเปนชั้นลังไมหรือพลาสติก แยกตามรูปทรง ขนาด
๓. มุมหนังสือ
๓.๑ หนังสือภาพนิทาน หนังสือภาพที่มีคําและประโยคสั้นๆ พรอมภาพ
๓.๒ ชั้นหรือที่วางหนังสือ
๓.๓ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสรางบรรยากาศการอาน เชน เสื่อ พรม หมอน
๓.๔ สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน
๓.๕ อุปกรณสําหรับการเขียน
๓.๖ อุปกรณเสริม เชน เครื่องเสียง แผนนิทานพรอมหนังสือนิทาน หูฟง
๔. มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษา

๔.๑ วัสดุตางๆ จากธรรมชาติ เชน เมล็ดพืชตางๆ เปลือกหอย ดิน หิน แร ฯลฯ
๔.๒ เครือ่ งมือเครื่องใชในการสํารวจ สังเกต ทดลอง เชน แวนขยาย แมเหล็ก เข็มทิศ เครื่องชั่ง

๕. กิจกรรมการเลนกลางแจง
กิจกรรมการเลนกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดออกไปนอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลน
ทั้งที่บริเวณกลางแจงและในรม เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเคลื่อนไหวรางกาย ออกกําลัง และแสดงออกอยางอิสระ
โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก

จุดประสงค
๑. เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหญใหสามารถเคลื่อนไหวไดคลองแคลว และกลามเนื้อเล็กในการ
ประสานสัมพันธของอวัยวะตางๆ
๒. เพื่อสงเสริมใหมีรางกายแข็งแรง สุขภาพดี
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความเครียด
๔. เพื่อสงเสริมการปรับตัวในการเลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๕. เพื่อเรียนรูการระมัดระวังรักษาความปลอดภัยทั้งของตนเองและผูอื่น
๖. เพื่อฝกการคิดตัดสินใจและแกปญหา
๗. เพื่อสงเสริมใหมีความอยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ ที่แวดลอมรอบตัว
๘. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก ฯลฯ

ขอบขาย/เนื้อหา/กิจกรรม
๑. เครื่องเลนสนาม
เครื่องเลนสนาม หมายถึง เครื่องเลนที่เด็กอาจปนปาย หมุน โยก ซึ่งทําออกมาในรูปแบบตางๆ เชน
๑. เครื่องเลนสําหรับปนปาย เชน ตาขายสําหรับปน ตนไมแหงวางนอน
๒. เครื่องเลนสําหรับโยกหรือไกว เชน มาไม ชิงชา มานั่งโยก ไมกระดก
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๑. ขณะเด็กเลน ผูสอนตองสังเกตความสนใจในการเลนของเด็ก หากพบวามุมใด เด็กสวนใหญ
ไมสนใจที่จะเลน ควรเปลี่ยนหรือจัดสื่อในมุมเลนใหม เชน มุมบาน อาจดัดแปลงหรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนเปน
มุมรานคา มุมเสริมสวย มุมหมอ ฯลฯ
๒. หากมุมใดมีจาํ นวนเด็กในมุมมากเกินไป ควรเปดโอกาสใหเด็กคิดแกปญ
 หา สรางขอตกลงรวมกัน
หรือชักชวนเลือกเลนมุมใหม
๓. หากเด็กเลือกมุมเลนมุมเดียวเปนระยะเวลานาน ควรชักชวนใหเด็กเลือกมุมอื่นๆ ดวย
เพื่อใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูในดานอื่นๆ ดวย
๔. การจัดสื่อหรือเครื่องเลนในแตละมุม ควรมีการทําความสะอาด และสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
เปนระยะ โดยคํานึงถึงลําดับขั้นการเรียนรู เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน เก็บหนังสือนิทานบางเลม
ที่เด็กหมดความสนใจ และแนะนําหนังสือนิทานใหมมาวางแทน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ขอเสนอแนะ
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๓. เครื่องเลนสําหรับหมุน เชน มาหมุน พวงมาลัยรถสําหรับหมุนเลน
๔. ราวโหนขนาดเล็กสําหรับเด็ก
๕. ตนไมสําหรับเดินทรงตัว หรือไมกระดานแผนเดียว
๖. เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เชน รถสามลอ รถลากจูง
๒. บอทราย
ทรายเปนสิ่งที่เด็กๆ ชอบเลน ทั้งทรายแหง ทรายเปยก นํามากอเปนรูปตางๆ ได และสามารถ
นําวัสดุอื่นมาประกอบการเลนตกแตงได เชน กิ่งไม ดอกไม เปลือกหอย พิมพขนม ที่ตักทราย
ปกติบอทรายจะอยูกลางแจง โดยอาจจัดใหอยูใตรมเงาของตนไมหรือสรางหลังคา ทําขอบกั้น
เพื่อมิใหทรายกระจัดกระจาย บางโอกาสอาจพรมนํ้าใหชื้นเพื่อเด็กจะไดกอเลน นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปดกั้น
มิใหสัตวเลี้ยงลงไปทําความสกปรกในบอทรายได
๓. ที่เลนนํ้า
เด็ ก ทั่ ว ไปชอบเล น นํ้ า มาก การเล น นํ้ า นอกจากสร า งความพอใจและคลายความเครี ย ด
ใหเด็กแลว ยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย เชน เรียนรูทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบปริมาตร
อุปกรณที่ใสนํ้าอาจเปนถังที่สรางขึ้นโดยเฉพาะ หรืออางนํ้าวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี
และควรมีผาพลาสติกกันเสื้อผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน
๔. บานตุกตาหรือบานจําลอง
เปนบานจําลองสําหรับใหเด็กเลน จําลองแบบจากบานจริงๆ อาจทําดวยเศษวัสดุประเภท
ผาใบ กระสอบปาน ของจริงที่ไมใชแลว เชน หมอ เตา ชาม อาง เตารีด เครื่องครัว ตุกตาสมมติเปนบุคคล
ในครอบครัว เสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสําหรับผลัดเปลี่ยน มีการตกแตงบริเวณใกลเคียงใหเหมือนบานจริงๆ
บางครั้งอาจจัดเปนรานขายของ สถานที่ทําการตางๆ เพื่อใหเด็กเลนสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง
๕. มุมชางไม
เด็กตองการออกแรงเคาะ ตอก กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้จะชวยในการพัฒนากลามเนื้อ
ใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา นอกจากนี้ยังฝกใหรักงานและสงเสริม
ความคิดสรางสรรคอีกดวย
๖. เกมการละเลน
กิจกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน เชน เกมการละเลนของไทย เกมการละเลน
ของทองถิ่น เชน มอญซอนผา รีรีขาวสาร แมงู โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้ตองใชบริเวณที่กวาง การเลน
อาจเลนเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได กอนเลนครูอธิบายกติกาและสาธิตใหเด็กเขาใจ ไมควรนําเกมการละเลน
ที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะมาจัดกิจกรรมใหกับเด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและ
สรางความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง

แนวการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง
๑. เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลง
๒. จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณประกอบการเลนใหพรอม การติดตัง้ เครือ่ งเลน ควรติดตัง้ บนพืน้ สนามหญา
เพื่อวาจะไดปลอดภัย และควรติดตั้งใหหางกันพอสมควร เมื่อเกิดการพลัดตกหกลมจะไดไมฟาดถูกคนอื่น หรือ
เครื่องเลนอื่น

๓. สาธิตการเลนเครื่องเลนสนามบางชนิด
๔. ใหเด็กเลือกเลนอิสระตามความสนใจและใหเวลาเลนนานพอควร
๕. ครูควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย (ไมควรจัดกิจกรรมพลศึกษา) เชน การเลนนํ้า เลนทราย
เลนบานตุกตา เลนในมุมชางไม เลนบล็อกกลวง เครื่องเลนสนาม เกมการละเลน เลนอุปกรณกีฬาสําหรับเด็ก
เลนเครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เลนของเลนพื้นบาน (เดินกะลา ฯลฯ)
๖. ขณะเด็กเลนครูตองคอยดูแลความปลอดภัยและสังเกตพฤติกรรมการเลน การอยูรวมกันกับ
เพื่อนของเด็ก
๗. เมื่อหมดเวลาควรใหเด็กเก็บของใชหรือของเลนใหเรียบรอย
๘. ใหเด็กทําความสะอาดรางกายและดูแลเครื่องแตงกายใหเรียบรอยหลังเลน

ขอเสนอแนะ
๑. หมั่นตรวจตราเครื่องเลนสนามและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชการไดดี

อยูเสมอ

๒. ใหโอกาสเด็กเลือกเลนกลางแจงอยางอิสระทุกวัน อยางนอยวันละ ๓๐ นาที
๓. ขณะเด็กเลนกลางแจง ครูตองคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อระมัดระวังความปลอดภัยในการเลน
หากพบวาเด็กแสดงอาการเหนื่อย ออนลา ควรใหเด็กหยุดพัก
๔. ไมควรนํากิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กระดับประถมศึกษามาใชสอนกับเด็กระดับปฐมวัย
เพราะยังไมเหมาะสมกับวัย
๕. หลังจากเลิกกิจกรรมกลางแจง ควรใหเด็กไดพักผอนหรือนั่งพัก ไมควรใหเด็กรับประทานอาหาร
กลางวันหรือดื่มนมทันที เพราะอาจทําใหเด็กอาเจียน เกิดอาการจุกแนนได

๖. เกมการศึกษา
เกมการศึกษา (Didactic Games) เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา ชวยสงเสริมใหเด็ก
เกิดการเรียนรูเปนพื้นฐานการศึกษา รูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปราง
จํานวน ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียว
หรือเลนเปนกลุมได

จุดประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อฝกทักษะการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ
เพื่อฝกการแยกประเภท การจัดหมวดหมู
เพื่อสงเสริมการคิดหาเหตุผล และตัดสินใจในการแกปญหา
เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู หรือทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนรู
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๑. เครื่องเลนสนาม เชน เครื่องเลนสําหรับปนปาย เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน
๒. ที่เลนทราย มีทรายละเอียด เครื่องเลนทราย เครื่องตวง
๓. ที่ เ ล น นํ้ า มี ภ าชนะใส นํ้ า หรื อ อ า งนํ้ า วางบนขาตั้ ง ที่ มั่ น คง ความสู ง ที่ เ ด็ ก จะยื น ได พ อดี
เสื้อคลุม อุปกรณเลนนํ้า เชน ถวยตวง ขวดตางๆ
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สื่อกิจกรรมการเลนกลางแจง

๕. เพื่อสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
๖. เพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมตางๆ เชน ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
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๑. การจับคู สามารถแบงไดหลายชนิด คือ เกมจับคูที่เหมือนกันหรือสิ่งเดียวกัน เชน จับคูภาพที่
เหมือนกันทุกประการ จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน จับคูภาพที่ซอนอยู
ในภาพหลัก เกมจับคูภาพที่เปนประเภทเดียวกัน เกมจับคูภาพสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เกมจับคูภาพสัมพันธ
แบบตรงกันขาม เกมจับคูภาพสวนเต็มกับภาพแยกสวน เกมจับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป เกมจับคูภาพที่ซอนกัน
เกมจับคูภาพที่สมมาตรกัน เกมจับคูแบบอุปมาอุปไมย เกมจับคูแบบอนุกรม
๒. การตอภาพใหสมบูรณ หรือภาพตัดตอเพื่อใหเด็กฝกสังเกตรายละเอียดของภาพที่เหมือนกัน
หรือตางกัน เกี่ยวกับสี รูปราง ขนาด ลวดลาย
๓. การวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เชน โดมิโนภาพเหมือน โดมิโนภาพสัมพันธ โดมิโนผสม
๔. การเรี ย งลํ า ดั บ เช น เรี ย งลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ ต  อ เนื่ อ งในกิ จ วั ต รประจํ า วั น วงจรชี วิ ต สั ต ว
เกมเรียงลําดับตามขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน
๕. การจัดหมวดหมู เชน จัดหมวดหมูตามสี รูปทรง ขนาด ปริมาณ จํานวน ประเภท จัดหมวดหมู
กับสัญลักษณ จัดหมวดหมูภาพซอน
๖. การศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
๗. การจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)
๘. การพื้นฐานการบวก
๙. การหาความสัมพันธตามลําดับที่กําหนด

แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
๑. การสอนเกมการศึกษาชุดใหม ควรสอนจากเกมงายๆ จํานวนนอยชิน้ วิธกี ารเลนไมยงุ ยากกอน
๒. สาธิต/อธิบายวิธีเลนเกมอยางเปนขั้นตอนตามประเภทของเกม
๓. ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุมหรือรายบุคคล
๔. ขณะที่เด็กเลนเกม ครูเปนเพียงผูแนะนํา
๕. เมื่อเด็กเลนเกมแตละชุดเสร็จเรียบรอย ควรใหเด็กตรวจสอบความถูกตองดวยตนเอง หรือ
รวมกันตรวจกับเพื่อน หรือครูเปนผูชวยตรวจ
๖. ใหเด็กนําเกมที่เลนแลวเก็บใสกลอง เขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้งกอนเลนเกมชุดอื่น
๗. กอนหมดเวลา ๗ - ๑๐ นาที ผูสอนเตือนใหเด็กเก็บของเขาที่ ซึ่งนอกจากจะบอกเปน
คําพูดธรรมดาแลวอาจรองเพลงที่มีความหมายเตือนใหเก็บของเขาที่

สื่อกิจกรรมเกมการศึกษา
๑. เกมจับคู
เพื่อใหเด็กไดฝกสังเกตสิ่งที่เหมือนกันหรือตางกัน ซึ่งอาจเปนการเปรียบเทียบภาพตางๆ แลว
จัดเปนคูๆ ตามจุดมุงหมายของเกมแตละชุด
๑.๑ จับคูที่เหมือนกันหรือจับคูสิ่งของเดียวกัน

๔.
๕.

๖.
๗.
๘.

ขอเสนอแนะ
๑. การจัดประสบการณเกมการศึกษาในระยะแรก ควรเริ่มสอนโดยใชของจริง เชน การจับคู
กระปองแปงที่เหมือนกัน หรือการเรียงลําดับกระปองแปงตามลําดับสูง - ตํ่า
๒. การเลนเกมในแตละวัน อาจจัดใหเลนทั้งเกมชุดใหมและเกมชุดเกา
๓. ครูอาจใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเกมกับครูทีละกลุม หรือสอนทั้งชั้นตามความเหมาะสม
๔. ครูอาจใหเด็กที่เลนไดแลว มาชวยแนะนํากติกาการเลนในบางโอกาสได
๕. การเลนเกมการศึกษา นอกจากใชเวลาในชวงกิจกรรมเกมการศึกษาตามตารางกิจกรรม
ประจําวันแลว อาจใหเด็กเลือกเลนอิสระในชวงเวลากิจกรรมการเลนตามมุมได
๖. การเก็บเกมที่เลนแลว อาจเก็บใสกลองเล็กๆ หรือใสถุงพลาสติก หรือใชยางรัดแยก
แตละเกม แลวจัดใสกลองใหญรวมไวเปนชุด
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๒.

๑.๒ จับคูภาพสิ่งที่มีความสัมพันธกัน
๑.๓ จับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป
๑.๔ จับคูภาพที่สมมาตรกัน
๑.๕ จับคูภาพที่สัมพันธกันแบบอุปมาอุปไมย
๑.๖ จับคูภาพแบบอนุกรม
เกมภาพตัดตอ
๒.๑ ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตางๆ เชน ผลไม ผัก
๒.๒ ภาพตัดตอแบบมิติสัมพันธ
เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน)
๓.๑ โดมิโนภาพเหมือน
๓.๒ โดมิโนภาพสัมพันธ
เกมเรียงลําดับ
๔.๑ เรียงลําดับภาพเหตุการณตอเนื่อง
๔.๒ เรียงลําดับขนาด
เกมจัดหมวดหมู
๕.๑ ภาพสิ่งตางๆ ที่นํามาจัดเปนพวกๆ
๕.๒ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใชในชีวิตประจําวัน
๕.๓ ภาพจัดหมวดหมูตามรูปราง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต
เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต)
เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)
เกมพื้นฐานการบวก

บทที่ ๕
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แผนการจัดประสบการณเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดกิจกรรมและประสบการณใหแกเด็ก
ชวยใหผูสอนสามารถจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลให
เด็กปฐมวัยเกิดแนวคิด ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ คานิยม และความเขาใจอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ
ไดรบั ประสบการณการเรียนรูท สี่ มดุล สอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ และมีความสุขในการเรียนรู ผูส อนทุกคน
จึงจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เพือ่ ใหสามารถจัดประสบการณสง เสริมพัฒนาการของเด็ก
ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดประสบการณ
การจัดทําแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ผูสอนควร
ดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้
๑. ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษา ผูสอนควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
อยางละเอียดจนเกิดความเขาใจวาจะตองพัฒนาเด็กอยางไร เพื่อใหบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไว การศึกษา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ช ว ยให ผู  ส อนสามารถออกแบบการจั ด ประสบการณ ที่ ส อดคล อ งกั บ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้ ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น
เชน คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอมูลพัฒนาการเด็ก เปนตน
๒. ออกแบบการจัดประสบการณ ผูสอนควรออกแบบการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัด
ประสบการณทกี่ าํ หนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในกรณีทสี่ ถานศึกษากําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ
แบบหน ว ยการจัดประสบการณ ผูสอนตอ งกํ า หนดหัว เรื่อ งเพื่ อใชเ ปน แกนกลางในการจัด ประสบการณ
และกําหนดรายละเอียดของหนวยการจัดประสบการณ โดยนํามาจากการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป
ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๒.๑ กําหนดหัวเรื่องหรือชื่อหนวยการจัดประสบการณ ผูสอนตองกําหนดหัวเรื่องเพื่อใช
ในการจัดประสบการณ โดยพิจารณาจากสาระที่ควรเรียนรู ซึ่งระบุไวในการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป
ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หัวเรื่องที่กําหนดควรมีลักษณะเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ตรงตาม
ความตองการและความสนใจของเด็ก สอดคลองกับสภาพและบริบทในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก หรือ
สามารถผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปไดอยางผสมกลมกลืน การกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได ๓ วิธี ดังนี้
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วิธีที่ ๑ ผูสอนเปนผูกําหนด ผูสอนจะเปนผูกําหนดหนวยการจัดประสบการณ โดย
พิจารณาจากสาระการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและความสนใจของเด็ก
วิธีที่ ๒ ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด ผูสอนจะกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น
แลวนําเรื่องที่สนใจมากําหนดเปนหนวยการจัดประสบการณ
วิธีที่ ๓ เด็ ก เป น ผู  กํ า หนด ผู  ส อนจะเป ด โอกาสให เ ด็ ก เป น ผู  กํ า หนดหั ว เรื่ อ งได
ตามความสนใจของเด็ก
ผู  ส อนสามารถนํ า หั ว เรื่ อ งหน ว ยการจั ด ประสบการณ ที่ กํ า หนดไว ม าจั ด ทํ า เป น
กําหนดการจัดประสบการณประจําปการศึกษา โดยคํานึงถึงฤดูกาล แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เทศกาล
ประเพณี และวันสําคัญตางๆ เพื่อเปนการเตรียมวาจะจัดประสบการณหัวเรื่องใดในชวงเวลาใด ใหครบ
ตามเวลาเรียนที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ผูสอนควรจัดเตรียมใหมีชวงเวลาสําหรับจัดประสบการณ
ตามความสนใจของเด็ก และตระหนักวาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนกําหนดการจัดประสบการณได
ตามความสนใจของเด็ก
๒.๒ กําหนดรายละเอียดของหนวยการจัดประสบการณ ผูสอนควรกําหนดรายละเอียด
ของหนวยการจัดประสบการณ ประกอบดวย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค
จุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรูทั้งประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู ใหสัมพันธกัน
ทุกองคประกอบ โดยนํามาจากการวิเคราะหสาระการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งอาจยืดหยุนได
ตามความเหมาะสมกับหัวเรื่องหรือชื่อหนวยการจัดประสบการณ พรอมทั้งกําหนดเวลาเรียนของแตละหนวย
การจัดประสบการณ ๑ - ๒ สัปดาห ตามความเหมาะสมกับสาระการเรียนรูข องหนวยการจัดประสบการณ ตัวอยาง
การกําหนดรายละเอียดของหนวยการจัดประสบการณ สําหรับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๑ - ๓ หนวยละ ๑ สัปดาห
แสดงไวในตัวอยางที่ (๑.๑) (๒.๑) และ (๓.๑)
๒.๒.๑ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค กําหนด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงคของหนวยการจัดประสบการณที่คาดวา
การจัดประสบการณในหนวยนัน้ ๆ จะนําพาเด็กไปสูส ภาพทีพ่ งึ ประสงคตามวัย การกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงคของแตละหนวยการจัดประสบการณจะตองครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ดาน แตไมจําเปนตองครบทุกมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสอนสามารถนํามาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงคจากการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายปในหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ในสวนที่สัมพันธกับสาระที่ควรเรียนรูที่เลือกมาจัดในหนวยการจัดประสบการณ
๒.๒.๒ จุดประสงคการเรียนรู กําหนดจุดประสงคการเรียนรูซ งึ่ เปนพฤติกรรมทีต่ อ งการ
ใหเกิดกับเด็กเมือ่ ทํากิจกรรมในหนวยการจัดประสบการณแลว ผูส อนสามารถกําหนดจุดประสงคการเรียนรูโ ดยพิจารณา
จากสภาพที่พึงประสงคแลวปรับเปนจุดประสงคการเรียนรู ทั้งนี้ การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูสามารถกําหนดให
สัมพันธกับสาระที่ควรเรียนรูของหนวยการจัดประสบการณหรือปรับใหสอดคลองกับความสามารถในขณะนั้น
ของเด็ก โดยเชื่อวาความสามารถดังกลาวเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูความสามารถตามสภาพที่พึงประสงคตอไป
หรือกําหนดตามสภาพที่พึงประสงคก็ได โดยพิจารณาจากความสามารถของเด็กที่ผูสอนรับผิดชอบเปนหลัก
จุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการจัดประสบการณจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน โดยจํานวน
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จุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการจัดประสบการณอาจแตกตางกันได แตควรกําหนดจํานวนจุดประสงค
การเรียนรูที่ไมมากเกินไป เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
๒.๒.๓ สาระการเรี ย นรู  กํ า หนดรายละเอี ย ดของสาระการเรี ย นรู  ใ ห เข า กั บ
หัวเรื่องหนวยการจัดประสบการณ การกําหนดสาระการเรียนรูตองประกอบดวย ประสบการณสําคัญและ
สาระที่ควรเรียนรู ดังนี้
(๑) ประสบการณสําคัญ กําหนดประสบการณสําคัญที่จะใชเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมกับหนวยการจัดประสบการณที่กําหนด เพื่อพัฒนาเด็กใหบรรลุผลตาม
จุดประสงคการเรียนรู ผูสอนสามารถคัดเลือกประสบการณสําคัญจากหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยในสวน
ทีส่ มั พันธกบั สาระทีค่ วรเรียนรูท กี่ าํ หนดไวในการวิเคราะหสาระการเรียนรูร ายป โดยพิจารณาใหประสบการณสาํ คัญ
ของแตละหนวยการจัดประสบการณครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ทั้งนี้ ผูสอนสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยน
หรือเพิม่ เติมประสบการณสาํ คัญไดตามความเหมาะสมเมือ่ เวลาเขียนแผนการจัดประสบการณและประสบการณ
สําคัญที่กําหนดจะตองปรากฏในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
(๒) สาระที่ ค วรเรี ย นรู  กํ า หนดรายละเอี ย ดของสาระที่ ค วรเรี ย นรู  โดย
การคัดเลือกสาระทีค่ วรเรียนรูท สี่ มั พันธกบั หัวเรือ่ งของหนวยการจัดประสบการณจากหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
มากําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในลักษณะที่เปนแนวคิด เนื้อหา ทักษะ หรือเจตคติ ใหสัมพันธกับชื่อหนวย
การจัดประสบการณ โดยคํานึงถึงสิ่งที่เด็กรูแลว สิ่งที่เด็กตองการรู และสิ่งที่เด็กควรรู พิจารณาใหมีระดับ
ความยากงายของสาระที่ควรเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก ทั้งนี้ เมื่อกําหนด
สาระทีค่ วรเรียนรูค รบทุกหนวยการจัดประสบการณแลว ควรมีสาระทีค่ วรเรียนรูค รบถวนตามทีร่ ะบุไวในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
๓. เขียนแผนการจัดประสบการณ
๓.๑ เขียนแผนการจัดประสบการณรายสัปดาห ออกแบบและกําหนดกิจกรรมที่ชวยใหเด็ก
เกิดการเรียนรูค รบตามจุดประสงคการเรียนรูข องหนวยการจัดประสบการณ ครอบคลุมกิจกรรมประจําวันทีร่ ะบุ
ไวในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตลอดทั้งสัปดาหไวลวงหนา การเขียนแผนการจัดประสบการณรายสัปดาหตอง
คํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค รวมถึงสาระการเรียนรูทั้งประสบการณสําคัญ
และสาระที่ควรเรียนรูตามหนวยการจัดประสบการณที่ไดออกแบบไว การกําหนดกิจกรรมตองพิจารณา
ถึงความสมดุลของพัฒนาการทุกดานเปนอันดับแรก จัดใหมีความหลากหลายของกิจกรรม มีความสอดคลองกัน
และเปนไปในทิศทางที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กแตละคนใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูของ
หนวยการจัดประสบการณ ตามคูมือฉบับนี้ใชกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ซึ่งเปนการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวม
ทั้ง ๔ ดาน เปนกิจกรรมประจําวัน จึงไดเขียนแผนการจัดประสบการณรายสัปดาห ซึ่งแสดงกิจกรรมหลัก
๖ กิจกรรม ดังตัวอยางที่ (๑.๒) (๒.๒) และ (๓.๒)
๓.๒ เขียนแผนการจัดประสบการณรายวัน ระบุรายละเอียดทีค่ รอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรูซึ่งประกอบดวยประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการประเมินผล
กําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดประสบการณรายสัปดาหเปนขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ
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โดยคํานึงถึงวัย พัฒนาการ ชวงความสนใจของเด็ก และจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการ สิ่งที่ผูสอนควรคํานึงถึง
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย คือ การออกแบบกิจกรรมตามหลักการจัดประสบการณ
และแนวทางการจัดประสบการณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไมใชรปู แบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ
เชน การเขียนแบบตาราง แบบกึง่ ตาราง หรือแบบความเรียง ผูส อนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ
ที่นําไปใชไดจริง และเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือฉบับนี้นําเสนอตัวอยางแผนการจัดประสบการณรายวันไวระดับชั้นละ ๑ วัน ดังตัวอยางที่ (๑.๓) (๒.๓)
และ (๓.๓)
เมื่อเขียนแผนการจัดประสบการณแลว ผูสอนควรนําแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัด
ประสบการณจริง ผูสอนควรใหความสําคัญกับทั้งการเขียนแผนการจัดประสบการณและการจัดประสบการณ
จริงสําหรับเด็ก ไมควรละเลยการเขียนแผนการจัดประสบการณ เพราะแผนการจัดประสบการณที่ดียอมนําไปสู
การสอนทีด่ ี และควรใหความสําคัญกับการจัดประสบการณ ทัง้ ทีม่ กี ารออกแบบไวลว งหนาและเกิดขึน้ ในสภาพจริง
โดยไมไดคาดการณไว รวมถึงประสบการณที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูในกิจวัตรประจําวันดวย
๔. บันทึกหลังการจัดประสบการณ หลังจากจัดประสบการณแลว ผูสอนควรบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ ทั้งการบันทึกผลการจัดประสบการณตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัด
ประสบการณ รวมทั้งไตรตรองคิดทบทวนเกี่ยวกับการจัดประสบการณของตนเอง ทั้งนี้ ผูสอนสามารถบันทึกได
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่ตองการ คูมือฉบับนี้ไดแสดง
ตัวอยางแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ ดังตัวอยางที่ (๑.๔) (๒.๔) และ (๓.๔) ซึ่งเปนการบันทึกพฤติกรรม
ของเด็กตามจุดประสงคการเรียนรูใ นลักษณะของการตรวจสอบรายการ และบันทึกเกีย่ วกับการจัดประสบการณ
ทั้งในเรื่องความยากงายของกิจกรรมที่กําหนด ความเหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ
ขอมูลอื่นๆ ที่ผูสอนคาดวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กในการจัดประสบการณครั้งตอไปในลักษณะของ
การเขียนบรรยาย ทั้งนี้ ผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานของตนเองไดตามความเหมาะสม

มฐ.๓ ตบช.๓.๒
๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก
๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

มฐ.๒ ตบช.๒.๑ ตบช.๒.๒
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย
๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได
โดยใชมือเดียว

มฐ.๑ ตบช.๑.๓
๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรมอยางปลอดภัย
เมื่อมีผูชี้แนะ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค
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๔. กลาพูดกลาแสดงออก
๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

๒. รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย
๓. ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได

๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยขณะฝนตก
เมื่อมีผูชี้แนะ

จุดประสงคการเรียนรู

สาระที่ควรเรียนรู
๑. ปรากฏการณธรรมชาติ
- ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา
- รุงกินนํ้า
๒. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อฝนตก
- หลบฝน
- ใชอุปกรณกันฝน
๓. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวย
- พักผอน ทํารางกายใหอบอุน ดื่มนํ้า
ใหเพียงพอ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
๔. เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- ตนไมเจริญงอกงาม
- คนและสัตวมีนํ้ากินนํ้าใช
- นํ้าทวม/ดินถลม

สาระการเรียนรู
ดานรางกาย
๑. การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
๒. การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธ
ของการใชกลามเนื้อใหญ ในการขวาง การจับ
การโยน การเตะ
๓. การเขียนภาพและการเลนกับสี
๔. การปน
๕. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการรอยวัสดุ
๖. การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับ
การปองกันและรักษาความปลอดภัย
๗. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย
๘. การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ
ดานอารมณ จิตใจ
๑. การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๓. การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ
๔. การเลนอิสระ
๕. การเลนตามมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ
๖. การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง

ประสบการณสําคัญ

(๑.๑) หนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๑ หนวย “ฝน”

ตัวอยางที่ ๑

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๗. ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการปองกัน
การแพรเชื้อเมื่อเจ็บปวยได

๖. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอยางมีความสุข

จุดประสงคการเรียนรู

๑๒. คนหาคําตอบเกี่ยวกับรุงกินนํ้าจาก
การทดลองได

มฐ.๑๒ ตบช.๑๒.๒
๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ
ตามวิธีการที่มีผูชี้แนะ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเองได

๙. บอกลักษณะของหมวก เสื้อกันฝน และรม
จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสได
๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได

มฐ.๑๑ ตบช.๑๑.๑
๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเอง

มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๑ ตบช.๑๐.๒
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของสิ่งตางๆ จาก
การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส
๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ
การกระทําเมื่อมีผูชี้แนะ

มฐ.๙ ตบช.๙.๑
๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและพูดโตตอบเกี่ยวกับ ๘. ฟงและพูดโตตอบเกี่ยวกับเรื่องฝนตก
เรื่องที่ฟง
ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาได

มฐ.๔ ตบช.๔.๑
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
มฐ.๘ ตบช.๘.๓
๘.๓.๑ ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมีผูชี้แนะ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค
ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ดานสังคม
๑. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของที่ใชแลว
มาใชซํ้า
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. การละเลนพื้นบานของไทย
๔. การดูแลหองเรียนรวมกัน
๕. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖. การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน
ดานสติปญญา
๑. การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง
หรือเรื่องราวตางๆ
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ
และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๔. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม
๕. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อยางมีเหตุผล
๖. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา
ทาทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
๗. การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคําตอบของ
ขอสงสัยตางๆ
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สาระที่ควรเรียนรู

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวรางกาย
ตามเพลงฝนตก

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามคําบรรยาย
(สมมติตนเองเปนเมล็ดพืช
ที่คอยๆ เติบโต)

- อบอุนรางกาย
- กายบริหารประกอบเพลง
- ผอนคลายกลามเนื้อ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวผูนําผูตาม
โดยผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา
ครั้งละ ๑ คน

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวประกอบการใช
ริบบิ้นผาสีสายรุง

๒

๓

๔

๕

เคลื่อนไหวและจังหวะ

๑

วันที่

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ศิลปะสรางสรรค

เรื่อง ปรากฏการณธรรมชาติ
- สนทนาเกี่ยวกับรุงกินนํ้าจากภาพ
- ทดลองการเกิดรุงกินนํ้า
- ทองคําคลองจองรุงกินนํ้า

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
- อานนิทาน เรื่อง หนูผักบุงเปนหวัด ใหเด็กฟง
- สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
- เด็กทดลองปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
- เด็กสังเกตอุปกรณที่ใชกันฝน
- สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
เมื่อฝนตก
- เด็กเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนเมื่อฝนตก

เรื่อง เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- เด็กชูภาพเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นเมื่อฝนตกและ
ฝนแลงจากเรื่องที่ครูเลา
- สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นเมื่อฝนตก
มากเกินไป ประกอบภาพ

การเลนกลางแจง

- เกมภาพตัดตอรุงกินนํ้า
(๔ ชิ้น)

- เกมจับคูภาพเหมือน
รองเทาบูท

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมประสบการณ - เลนนํ้า เลนทราย
- เลนเครื่องเลนสนาม
- กลิ้งสี
/มุมเลนตางๆ
- ปนดินเหนียว
- แนะนําอุปกรณเลนสมมติ
ที่มุมหมอ
- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมประสบการณ - รีรีขาวสาร
- วาดภาพอิสระดวยสีนํ้า /มุมเลนตางๆ
- เลนเครื่องเลนสนาม
- ตัดแถบกระดาษสี
นํามาติด สรางภาพ
ตามความสนใจ

- เกมจับคูภาพอุปกรณ
กันฝนกับเงา

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมประสบการณ - โยนและรับลูกบอล
- ละเลงสีดวยนิ้วมือ
/มุมเลนตางๆ
- เลนเครื่องเลนสนาม
- รอยหลอด

- เกมจับคูภาพเหมือน
ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง
ฟาผา

เกมการศึกษา

- เกมเรียงลําดับการเติบโต
ของตนไม ๓ ลําดับ

- เลนตามมุมประสบการณ - เลนเครื่องเลนสนาม
มุมเลนตางๆ
- แนะนําหนังสือเกี่ยวกับ
ฝนและนํ้าที่มุมหนังสือ

การเลนตามมุม

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมประสบการณ - เกมวิ่งออมหลัก
- เปาฟองสบูสรางภาพ
/มุมเลนตางๆ
- เลนเครื่องเลนสนาม
- พิมพภาพดวยนิ้วมือ

เรื่อง ปรากฏการณธรรมชาติ
- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
- รองเพลงฟาแลบ
- หยดสีบนกระดาษเปยก
- สนทนากับเด็กเกี่ยวกับประสบการณเดิมเรื่องฝนตก - ปนแปงโดว
- เด็กดูวีดิทัศนฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา

เสริมประสบการณ

กิจกรรม

(๑.๒) แผนการจัดประสบการณรายสัปดาห สัปดาหที่............. หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๑

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

๑. การฟงเพลง
๒. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความ
สัมพันธของสิ่งตางๆ
๓. การรอจังหวะ
ที่เหมาะสมในการพูด

กิจกรรมเสริมประสบการณ
ฟงและพูดโตตอบเกี่ยวกับ
เรื่องฝนตก ฟาแลบ ฟารอง
และฟาผาได

ประสบการณสําคัญ

สื่อ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. เพลงฟาแลบ
๒. วีดิทัศนเกี่ยวกับ
ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง
ฟาผา

๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไปทั่วบริเวณ
อยางอิสระตามจังหวะ เมื่อไดยินสัญญาณหยุด ใหหยุดเคลื่อนไหวในทานั้น ๒. เพลงฝนตก
ทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยทําทาทางประกอบเพลงฝนตก โดยใหแตละคน
คิดทาทางอยางอิสระ และทําซํ้าตามความเหมาะสม
๓. เด็กผอนคลายกลามเนื้อ

กิจกรรมการเรียนรู

ปรากฏการณธรรมชาติ ขั้นนํา
ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ๑. รองเพลงฟาแลบ
และฟาผา
ขั้นสอน
๒. เด็กผลัดเปลี่ยนกันเลาประสบการณเรื่องฝนตก
๓. เด็กดูวีดิทัศนเกี่ยวกับฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา ครูหยุดเปนตอนๆ
เพื่อสนทนากับเด็ก และอธิบายเพิ่มเติม
๔. เด็กคิดและทําทาทางประกอบเหตุการณฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา
ขั้นสรุป
๕. เด็กทายทาทางที่เพื่อนแสดงวาเปนปรากฏการณฝนตก ฟาแลบ ฟารอง
หรือฟาผา

-

สาระที่ควรเรียนรู

สาระการเรียนรู

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
รวมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอยางมีความสุข

จุดประสงคการเรียนรู

(๑.๓) แผนการจัดประสบการณรายวัน สัปดาหที่..............วันที่....................................หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๑
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สังเกตพฤติกรรมการฟง
และพูดโตตอบเกี่ยวกับ
เรื่องฝนตก ฟาแลบ
ฟารอง ฟาผา

สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ทําทาทางประกอบเพลง
และดนตรี

การประเมินผล

๑. การเขียนภาพและ
การเลนกับสี
๒. การปน
๓. การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ
๔. การเลนตาม
มุมประสบการณ/
มุมเลนตางๆ
๕. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความ
สัมพันธของสิ่งตางๆ

ประสบการณสําคัญ

กิจกรรมเกมการศึกษา
จับคูภาพเหมือนได

๑. คําคลองจองฝนตกพรําๆ
๒. กระดาษ
๓. สีเทียน
๔. สีนํ้า
๕. หลอดหยด
๖. แปงโดว
๗. มุมเลน
หรือมุมประสบการณ

สื่อ

๑. เกมจับคูภาพเหมือน
ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง
ฟาผา
๒. เกมชุดเดิมที่เคยเลน

เครื่องเลนสนาม
๑. เด็กอบอุนรางกายดวยการสะบัดมือ เทายอตัว ยืดตัว
๒. ครูทบทวนขอตกลงในการเลนเครื่องเลนสนามอยางปลอดภัย
๓. เด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ โดยครูคอยดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๔. ครูใหสัญญาณหยุดเลน และพาเด็กไปทําความสะอาดรางกาย

๑. ครูทองคําคลองจองฝนตกพรําๆ
๒. ครูแนะนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ประกอบดวย
๒.๑ วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
๒.๒ หยดสีบนกระดาษเปยก
๒.๓ ปนแปงโดว
๓. ครูแนะนําหนังสือเกี่ยวกับฝนและนํ้าที่มุมหนังสือ
๔. เด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรค ๒ กิจกรรม ตามความสนใจ เมื่อทํา
ผลงานเสร็จ ใหนํามาใหครูเขียนบรรยายภาพหรือผลงาน
๕. เด็กเลือกเลนตามมุมประสบการณ เมื่อหมดเวลาครูใหสัญญาณ
เด็กชวยกันเก็บของ
๖. เด็ก ๔ - ๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ใหเพื่อนถามคําถามหรือ
แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การสังเกตลักษณะของ - การสังเกตเปรียบเทียบ ๑. ครูแนะนําเกมจับคูภาพเหมือนฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา
ความเหมือน ความตาง ๒. แบงเด็กเปน ๔ กลุม ใหเด็ก ๑ กลุม รับเกมที่ครูแนะนําไปเลน
สิ่งตางๆ
กลุมอื่นๆ เลนเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

- ขอตกลงในการเลน
เครื่องเลนสนาม

-

สาระที่ควรเรียนรู

สาระการเรียนรู

กิจกรรมการเลนกลางแจง การเลนเครื่องเลน
ปฏิบัติตนอยางปลอดภัย อยางปลอดภัย
ขณะฝนตกเมื่อมีผูชี้แนะ

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
และกิจกรรมการเลน
ตามมุม
๑. สรางผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อความคิด ความรูสึก
ของตนเองได
๒. กลาพูดกลาแสดงออก
๓. แสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สังเกตการเลนเกมการศึกษา

สังเกตพฤติกรรมการเลน
อยางปลอดภัย

๑. สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกลาพูด กลาแสดงออก
ในการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง

การประเมินผล

เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
......................
......................
......................
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........

ชื่อ สกุล
๔. กลาพูดกลาแสดงออก

๓. ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได

๒. รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย

๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยขณะฝนตก
เมื่อมีผูชี้แนะ
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๘. ฟงและพูดโตตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาได

๖. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอยางมีความสุข
สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๑. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเองได

๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได

๙. บอกลักษณะของหมวก เสื้อกันฝน และ
รมจากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสได

หมายเหตุ

บันทึกผลการจัดกิจกรรม (อาทิ ความยากงายของกิจกรรมที่กําหนด ความเหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การตอบสนองของเด็กตอกิจกรรม ลักษณะการเรียนรูของเด็ก)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูบันทึก

๑
๒
๓
.....
.....
.....
๑๘
๑๙
๒๐

เลขที่

๗. ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการ
ปองกันการแพรเชื้อเมื่อเจ็บปวยได

จุดประสงคการเรียนรู

๑๒. คนหาคําตอบเกี่ยวกับรุงกินนํ้า
จากการทดลองได

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย ✓ เมื่อพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู หรือทําเครื่องหมาย เมื่อไมพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

(๑.๔) แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ สัปดาหที่.............. หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๑

๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
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๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อฝนตกได

จุดประสงคการเรียนรู

มฐ.๓ ตบช.๓.๒
๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
บางสถานการณ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง
๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

๔. กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

สาระที่ควรเรียนรู
๑. ปรากฏการณธรรมชาติ
- สมบัติของนํ้า
๒. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อฝนตก
- หลบฝน และไมไปในที่โลงแจง
- ใชอุปกรณกันฝน
๓. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อเจ็บปวย
- พักผอน ทํารางกายใหอบอุน ดื่มนํ้า
ใหเพียงพอ และปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
- การบอกอาการเมื่อเจ็บปวย
๔. เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- เกิดแหลงนํ้า
- คนและสัตวมีนํ้ากินนํ้าใช
- พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม
- โครงการตามพระราชดําริฯ โครงการ
ฝายชะลอนํ้า

สาระการเรียนรู
ดานรางกาย
๑. การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธของ
การใชกลามเนื้อใหญในการขวาง การจับ
การโยน การเตะ
๒. การเขียนภาพและการเลนกับสี
๓. การปน
๔. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการรอยวัสดุ
๕. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไป
ในทิศทาง ระดับ และพื้นที่
๖. การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับ
การปองกันและรักษาความปลอดภัย
๗. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย
๘. การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ
ดานอารมณ จิตใจ
๑. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๒. การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ
๓. การเลนอิสระ
๔. การเลนตามมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ
๕. การเลนนอกหองเรียน
๖. การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง

ประสบการณสําคัญ

(๒.๑) หนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๒ หนวย “ฝน”

มฐ.๒ ตบช.๒.๑ ตบช.๒.๒
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใชมือทั้ง ๒ ขาง
๒. รับลูกบอลโดยใชมือทั้ง ๒ ขาง
๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนตรงได ๓. ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนตรงได

มฐ.๑ ตบช.๑.๓
๑.๓.๑ เลนและทํากิจกรรมอยางปลอดภัย
ดวยตนเอง

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ตัวอยางที่ ๒

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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มฐ.๑๑ ตบช.๑๑.๑
๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง และ
แปลกใหมจากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๑ ตบช.๑๐.๒
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะและสวนประกอบของ
สิ่งตางๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส
๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณหรือการกระทําเมื่อมีผูชี้แนะ
๑๐.๒.๒ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น หรือมีสวนรวมในการลงความเห็นจาก
ขอมูล

มฐ.๙ ตบช.๙.๑
๙.๑.๒ เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง

มฐ.๗ ตบช.๗.๒
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี

มฐ.๔ ตบช.๔.๑
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค
ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ดานสังคม
๖. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ๑. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช
ที่ใชแลวมาใชซํ้า หรือแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม
และดนตรีอยางมีความสุข
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
๗. รูเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของ ๓. การละเลนพื้นบานของไทย
๔. การดูแลหองเรียนรวมกัน
สถาบันพระมหากษัตริยไทย
๕. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖. การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน
ดานสติปญญา
๘. บอกอาการเมื่อเจ็บปวยได
๑. การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง
หรือเรื่องราวตางๆ
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ
๙. บอกรายละเอียดที่สังเกตจากการทดลอง
และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
เรื่องการเกิดฝนได
๓. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได
๔. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
๑๑. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนํ้าไหลผาน โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม
๕. การนับและแสดงจํานวนของสิ่งตางๆ
ฝายชะลอนํ้าได
ในชีวิตประจําวัน
๖. การชั่ง ตวง วัดสิ่งตางๆ โดยใชเครื่องมือและ
หนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน
๗. การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือ
๑๒. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
เหตุการณตามชวงเวลา
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง และ
๘. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
แปลกใหมจากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
อยางมีเหตุผล
๙. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา
ทาทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ

จุดประสงคการเรียนรู
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สาระที่ควรเรียนรู

เกมจัดหมวดหมูภาพ
ตามสีอุปกรณกันฝน

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณ
- วาดภาพอิสระดวยสีนํ้า
- ตัดกระดาษตามแนวเสน - เพิ่มมุมฝายชะลอนํ้า
ตรงเพื่อมวนเปนรูปตางๆ
อยางอิสระ ทําโมบายตกแตง
หองเรียน

- เลนเครื่องเลนสนาม

- มอญซอนผา

เรื่อง เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวและปฏิบัติตามคําสั่ง - เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเทนํ้าในชองทางที่สมมติเปน
ทางนํา้
จัดกลุม ๒ - ๔ คน
- เด็กทดลองสรางฝายชะลอนํ้า และคาดคะเนสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อนํ้าไหลผาน
- เลาเรื่องโครงการตามพระราชดําริฯ “โครงการ
ฝายชะลอนํ้า” ประกอบภาพ

๕

- เลนตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณ
- แนะนําอุปกรณเลนสมมติ
ที่มุมหมอ

เกมจับคูภาพเต็มสวนกับ
ภาพแยกสวน

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
- ดีดสี
- ปนดินกระดาษ

- เลนเครื่องเลนสนาม

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
- สนทนากับเด็กเรื่องสิ่งที่แพทยซักถามเมื่อเจ็บปวย
- เด็กบอกอาการเมื่อเจ็บปวย
- เด็กเลนบทบาทสมมติไปพบแพทยเมื่อเจ็บปวย

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- การเคลื่อนไหวผูนําผูตาม
โดยใหเด็กที่เปนผูนําเลือกผูนํา
คนตอไป

๔

เกมจับคูภาพหมวกกับ
ภาพโครงราง

- โยนและรับลูกบอล
- เลนเครื่องเลนสนาม

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน - เลนตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณ
- เปาสี
- พับกระดาษเปนหมวกและ
ตกแตงอยางอิสระ

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
- รองเพลงหลบฝน
- สนทนาเกี่ยวกับการหลบฝน การใชอุปกรณกันฝน และ
อันตรายจากการไปในที่โลงแจงขณะฝนตก ประกอบภาพ
- เด็กเลนบทบาทสมมติการปฏิบัติตนเมื่อฝนตก

- อบอุนรางกาย
- กายบริหารประกอบเพลง
ออกกําลังกายรับแสงตะวัน
- ผอนคลายกลามเนื้อ

๓

- เกมวิ่งเก็บของ
- เลนเครื่องเลนสนาม

เลนตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณ

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
- ขยํากระดาษสรางภาพ
อยางอิสระ
- พิมพภาพดวยพืชผัก

เรื่อง เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- เด็กเลือกภาพปริศนา (ภาพแหลงนํ้า คนและสัตวกินนํ้า
ใชนํ้า และพืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม)
- เด็กอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธของภาพกับ
เหตุการณฝนตก

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามคําบรรยาย
(สมมติตนเองเปนเกษตรกร
ปลูกผัก)

๒

เกมจับคูจํานวนพืชผักกับ
ตัวเลข ๑ - ๕

เกมเรียงลําดับการเติบโต
ของตนไม ๔ ลําดับ

- เลนนํ้า เลนทราย
- เลนเครื่องเลนสนาม

- เลนตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณ
- แนะนําหนังสือเกี่ยวกับฝน
และนํ้าที่มุมหนังสือ

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
- วาดภาพอิสระดวย
สีโปสเตอร
- ปนดินนํ้ามัน

เกมการศึกษา

เรื่อง สมบัติของนํ้า
- เด็กสังเกตนํ้าเย็น นํ้ารอน และนํ้าธรรมดา
- เด็กสังเกตเมื่อนําจานแกวไปปดปากแกวทั้ง ๓ ใบ
- สนทนาเรื่องการเกิดฝน

การเลนกลางแจง

การเลนตามมุม

กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค

เสริมประสบการณ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวรางกาย
ตามเพลงเมฆฝน

เคลื่อนไหวและจังหวะ

๑

วันที่

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

(๒.๒) แผนการจัดประสบการณรายสัปดาห สัปดาหที่............... หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๒
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สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. เพลงไอนํ้า
๒. แกวนํ้ารอน นํ้าเย็น
นํ้าธรรมดา
๓. จานแกวใส
๔. แวนขยาย
๕. กระดาษปรูฟ
๖. ปากกาสี

สังเกตการบอกรายละเอียด
จากการทดลองเรื่อง
การเกิดฝน

การประเมินผล

ขั้นนํา
๑. รวมกันรองเพลงไอนํ้า
ขั้นสอน
๒. นําแกวนํ้ารอน นํ้าเย็น นํ้าธรรมดามาใหเด็กสังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา
๓. เด็กนําจานแกวใสไปปดปากแกวทั้ง ๓ ใบ และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
๔. รวมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงไปสูเรื่องการเกิดฝน
ขั้นสรุป
๕. เด็กอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่แกวนํ้ารอน และครูชวยเชื่อมโยงไปสู
เรื่องการเกิดฝน โดยการวาดแผนภาพประกอบ

สื่อ

สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ทําทาทางประกอบเพลง
และดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไปทั่วบริเวณอยาง ๑. เครื่องเคาะจังหวะ
อิสระตามจังหวะ เมื่อไดยินสัญญาณหยุด ใหหยุดเคลื่อนไหวในทานั้นทันที ๒. เพลงเมฆฝน
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยทําทาทางประกอบเพลงเมฆฝน โดยใหแตละคน
คิดทาทางอยางอิสระ และทําซํ้าตามความเหมาะสม
๓. เด็กผอนคลายกลามเนื้อ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การสังเกตลักษณะ
สมบัติของนํ้า
สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ โดยใช
ประสาทสัมผัสอยาง
เหมาะสม

กิจกรรมเสริมประสบการณ
บอกรายละเอียดที่สังเกต
จากการทดลองเรื่อง
การเกิดฝนได

-

สาระที่ควรเรียนรู

การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
รวมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอยางมีความสุข

จุดประสงคการเรียนรู

(๒.๓) แผนการจัดประสบการณรายวัน สัปดาหที่..............วันที่.................................... หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๒
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๑. การเขียนภาพ
และการเลนกับสี
๒. การปน
๓. การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ
๔. การเลนตามมุม
ประสบการณ/
มุมเลนตางๆ
๕. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความ
สัมพันธของสิ่งตางๆ

ประสบการณสําคัญ

กิจกรรมเกมการศึกษา
เรียงลําดับภาพ
การเจริญเติบโตของตนไม
ได

๑. รวมกันรองเพลงฟาลั่น
๒. แนะนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ประกอบดวย
๒.๑ วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
๒.๒ วาดภาพอิสระดวยสีโปสเตอร
๒.๓ ปนดินนํ้ามัน
๓. แนะนําหนังสือเกี่ยวกับฝนและนํ้าที่มุมหนังสือ
๔. เด็กเลือกทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ๒ กิจกรรม ตามความสนใจ
เมื่อทําผลงานเสร็จ ใหนํามาใหครูเขียนบรรยายภาพหรือผลงาน
๕. เด็กเลือกเลนตามมุมประสบการณ เมื่อหมดเวลาครูใหสัญญาณ
เด็กชวยกันเก็บของ
๖. เด็ก ๔- ๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ใหเพื่อนถามคําถามหรือ
แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การบอกและเรียง
การเรียงลําดับเหตุการณ ๑. แนะนําเกมเรียงลําดับการเจริญเติบโตของตนไม ๔ ลําดับ
ลําดับกิจกรรมหรือ
๒. แบงเด็กเปน ๔ กลุม ใหเด็ก ๑ กลุม รับเกมที่แนะนําไปเลนกลุมอื่นๆ
เหตุการณตามชวงเวลา
เลนเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

ขอตกลงในการเลนนํ้า ๑. ทบทวนขอตกลงในการเลนนํ้า เลนทรายอยางปลอดภัย
เลนทราย
๒. เด็กเลือกเลนนํ้า เลนทรายตามความสนใจ หรือเลนเครื่องเลนสนาม
เลนเครื่องเลนสนาม โดยครูคอยดูแลความปลอดภัยของเด็ก
๓. ใหสัญญาณหยุดเลน เด็กชวยกันเก็บอุปกรณการเลนนํ้าเลนทราย
และพาเด็กไปทําความสะอาดรางกาย

-

สาระที่ควรเรียนรู

สาระการเรียนรู

กิจกรรมการเลนกลางแจง ๑. การเลนนอก
เลนและทํากิจกรรมอยาง หองเรียน
ปลอดภัยดวยตนเอง
๒. การเลนเครื่องเลน
อยางปลอดภัย
๓. การชั่ง ตวง วัด
สิ่งตางๆ โดยใช
เครื่องมือและหนวยที่
ไมใชหนวยมาตรฐาน

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
และกิจกรรมการเลน
ตามมุม
๑. สรางผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อความคิด ความรูสึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลง
และแปลกใหมจากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๒. กลาพูดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
๓. แสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สังเกตพฤติกรรมการเลน
อยางปลอดภัย

๑. สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกลาพูดกลาแสดงออก
ในการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

การประเมินผล

๑. เกมเรียงลําดับการเจริญ สังเกตการเลน
เติบโตของตนไม ๔ ลําดับ เกมการศึกษา
๒. เกมชุดเดิมที่เคยเลน

๑. ภาชนะใสนํ้า
๒. กระบะทราย
๓. อุปกรณประกอบ
การเลนนํ้า เลนทราย
๔. เครื่องเลนสนาม

๑. เพลงฟาลั่น
๒. กระดาษ
๓. สีเทียน
๔. สีโปสเตอร
๕. พูกัน
๖. ดินนํ้ามัน
๗. มุมเลนหรือ
มุมประสบการณ
ในหองเรียน

สื่อ

เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
......................
......................
......................
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........

ชื่อ สกุล

๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได

๙. บอกรายละเอียดที่สังเกตจากการทดลอง
เรื่องการเกิดฝนได

๗. รูเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริยไทย

๖. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอยางมีความสุข

๔. กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

๓. ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนตรงได

๒. รับลูกบอลโดยใชมือทั้ง ๒ ขาง

๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อฝนตกได

หมายเหตุ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูบันทึก

บันทึกผลการจัดกิจกรรม (อาทิ ความยากงายของกิจกรรมที่กําหนด ความเหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การตอบสนองของเด็กตอกิจกรรม ลักษณะการเรียนรูของเด็ก)

๑
๒
๓
.....
.....
.....
๒๔
๒๕
๒๖

เลขที่

๘. บอกอาการเมื่อเจ็บปวยได

จุดประสงคการเรียนรู

๑๑. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อนํ้าไหลผานฝายชะลอนํ้าได

เมื่อไมพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

๑๒. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง และ
แปลกใหมจากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย ✓ เมื่อพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู หรือทําเครื่องหมาย

(๒.๔) แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ สัปดาหที่.............. หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๒

๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
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๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อฝนตกได

จุดประสงคการเรียนรู

มฐ.๓ ตบช.๓.๒
๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ
๓.๒.๒ แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผูอื่น
๖. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
และผูอื่น

๕. กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

สาระที่ควรเรียนรู
๑. ปรากฏการณธรรมชาติ
- วัฏจักรของนํ้า
๒. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมื่อฝนตก
- หลบฝน และไมไปในที่โลงแจง
- ใชอุปกรณกันฝน และการแกปญหา
เมื่อไมมีอุปกรณกันฝน
๓. โรคที่พบบอยในฤดูฝน และการปองกัน
๔. เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- โครงการตามพระราชดําริฯ โครงการ
แกมลิง
- โครงการตามพระราชดําริฯ โครงการ
ฝนหลวง

สาระการเรียนรู
ดานรางกาย
๑. การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
๒. การเคลื่อนไหวที่ใชการประสานสัมพันธของ
การใชกลามเนื้อใหญในการขวาง การจับ การโยน
การเตะ
๓. การเขียนภาพและการเลนกับสี
๔. การปน
๕. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตัด
การปะ และการรอยวัสดุ
๖. การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง
ระดับ และพื้นที่
๗. การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเกี่ยวกับ
การปองกันและรักษาความปลอดภัย
๘. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภัย
๙. การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตางๆ
ดานอารมณ จิตใจ
๑. การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี
๒. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
๓. การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ
๔. การเลนอิสระ
๕. การเลนตามมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ
๖. การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง

ประสบการณสําคัญ

(๓.๑) หนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓ หนวย “ฝน”

มฐ.๒ ตบช.๒.๑ ตบช.๒.๒
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว ๒. หลบหลีกสิ่งกีดขวางได
๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได
๓. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได
๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได ๔. ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได

มฐ.๑ ตบช.๑.๓
๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติตอผูอื่น
อยางปลอดภัย

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ตัวอยางที่ ๓

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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มฐ.๑๒ ตบช.๑๒.๒
๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ
โดยใชวิธีการที่หลากหลายดวยตนเอง
๑๒.๒.๒ ใชประโยคคําถามวา “เมื่อไร”
“อยางไร” ในการคนหาคําตอบ

มฐ.๑๑ ตบช.๑๑.๑
๑๑.๑.๑ สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

มฐ.๑๐ ตบช.๑๐.๑ ตบช.๑๐.๒ ตบช.๑๐.๓
๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใช
ตั้งแต ๒ ลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ
๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณหรือการกระทําดวยตนเอง
๑๐.๓.๒ ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือก
วิธีแกปญหา

มฐ.๘ ตบช.๘.๒
๘.๒.๑ เลนหรือทํางานรวมมือกับเพื่อนอยาง
มีเปาหมาย

มฐ.๗ ตบช.๗.๒
๗.๒.๓ ยืนตรงและรวมรองเพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี

มฐ.๔ ตบช.๔.๑
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงค
ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ดานสังคม
๑. การทํางานศิลปะที่นําวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช
ที่ใชแลวมาใชซํ้า หรือแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม
๒. การสนทนาขาวและเหตุการณที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน
๘. รูเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของ ๓. การละเลนพื้นบานของไทย
สถาบันพระมหากษัตริยไทย
๔. การดูแลหองเรียนรวมกัน
๕. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖. การทําศิลปะแบบรวมมือ
๙. ทํางานรวมมือกับเพื่อนในการประดิษฐ
๗. การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน
เครื่องบินฝนหลวงได
ดานสติปญญา
๑. การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง
๑๐. จัดกลุมภาพ เพื่อแสดงผลรวมจํานวน ๕ - ๙ หรือเรื่องราวตางๆ
๒. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ
๑๑. อธิบาย เชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
ตามวัฏจักรของนํ้าได
๑๒. ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือก
๓. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ
วิธีแกปญหาเมื่อไมมีอุปกรณกันฝนได
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธของสิ่งตางๆ
โดยใชประสาทสัมผัสอยางเหมาะสม
๔. การนับและแสดงจํานวนของสิ่งตางๆ
ในชีวิตประจําวัน
๑๓. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
๕. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
ในเหตุการณหรือการกระทํา
แปลกใหมจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๖. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา
ทาทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ
๑๔. คนหาคําตอบเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและ ๗. การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคําตอบ
ของขอสงสัยตางๆ
การปองกันได
๑๕. ใชประโยคคําถามวา “เมื่อไร” หรือ
“อยางไร” ในการคนหาคําตอบ
๗. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอยางมีความสุข

จุดประสงคการเรียนรู
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สาระที่ควรเรียนรู

- เกมโดมิโนจํานวนเครื่องบิน
ฝนหลวง ๑ - ๑๐

- โพงพาง
- เลนเครื่องเลนสนาม
- ศิลปะแบบรวมมือประดิษฐ - เลนตามมุมเลน/
เครื่องบินฝนหลวง
หรือมุมประสบการณ
- เพิ่มมุมอุปกรณประกอบ
การเลนเรื่องฝนหลวง

เรื่อง เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- เลาเรื่องฝนหลวง ประกอบอุปกรณ
- สนทนาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙
- กราบพระบรมฉายาลักษณ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวตามและปฏิบัติ
ตามคําสั่ง จัดกลุม ๕ - ๗ คน

๕

- เกมจัดหมวดหมูภาพกับ
สัญลักษณ ฝนตก ฟาแลบ
ฟารอง และฟาผา

- เลนนํ้า เลนทราย
- เลนเครื่องเลนสนาม

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
ระบายสีนํ้า
- ทําการดขอบคุณครู
พยาบาล
- พับกระดาษเปนรม

- เลนตามมุมเลน/
หรือมุมประสบการณ
- แนะนําอุปกรณเลนสมมติ
ที่มุมหมอ

เรื่อง โรคที่พบบอยในฤดูฝน และการปองกัน
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- แบงเด็กเปน ๕ กลุม แตละกลุม - อานนิทาน เรื่อง หนูผักบุงเปนไขเลือดออก ใหเด็กฟง
เคลื่อนไหวตามผูนําของกลุมตน - เด็กตั้งคําถามเพื่อสัมภาษณครูพยาบาลเกี่ยวกับ
โรคที่พบบอยในฤดูฝน และการปองกัน
- สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในโรงเรียน

๔

- เกมจับคูภาพเหมือน
คนกางรม

- โยนและรับลูกบอล
- เลนเครื่องเลนสนาม

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน เลนตามมุมเลน/
- วาดภาพอิสระดวยสีโปสเตอร หรือมุมประสบการณ
- ปนขี้ผึ้ง

เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อฝนตก
- รองเพลงหลบฝน
- สนทนาเกี่ยวกับการหลบฝนและการใชอุปกรณกันฝน
- เด็กทํางานเปนกลุมรวมกันแกปญหาโดยสมมติวา
ไมมีอุปกรณกันฝน

- อบอุนรางกาย
- กายบริหารประกอบเพลง
ออกกําลังกายรับแสงตะวัน
- ผอนคลายกลามเนื้อ

๓

- เลนเครื่องเลนสนาม

- เกมเรียงลําดับการเติบโต
ของตนไม ๕ ลําดับ

- เกมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง - เกมพื้นฐานการบวก
- เลนเครื่องเลนสนาม
รูปเมฆ ๕ - ๙

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน เลนตามมุมเลน/
หรือมุมประสบการณ
- เทสีสรางภาพวันฝนตก
- พิมพภาพดวยแกนกระดาษ
ชําระ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- ฟงเพลงบรรเลง และทําทาทาง
ตามจินตนาการประกอบการใช
แถบผา

๒

- เลนตามมุมเลน/
หรือมุมประสบการณ
- แนะนําหนังสือเกี่ยวกับ
ฝนและนํ้าที่มุมหนังสือ

เรื่อง เหตุการณที่สัมพันธกับการเกิดฝน
- อภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณนํ้าทวมจากภาพขาว
- นําภาพลิงมาใหเด็กดู สนทนาเกี่ยวกับการกินของลิง
- เด็กทดลองสรางแกมลิงดวยดินเหนียว
- สรุปเรื่องโครงการแกมลิง

เกมการศึกษา

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
- ฉีดสีนํ้าสรางภาพ
- ตัดกระดาษทําที่คาดศีรษะ
รูปหยดนํ้าหรือเมฆ
เพื่อใชประกอบกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ

การเลนกลางแจง

เรื่อง วัฏจักรของนํ้า
- ทดลองตมนํ้าใหเด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- เด็กตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อนํากระจกมาอังไอนํ้า
- สนทนาเรื่องวัฏจักรของนํ้าโดยใชภาพประกอบ

การเลนตามมุม

ศิลปะสรางสรรค

กิจกรรม
เสริมประสบการณ

- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
- เคลื่อนไหวรางกาย
ตามเพลงฉันคือเมฆ

เคลื่อนไหวและจังหวะ

๑

วันที่

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

(๓.๒) แผนการจัดประสบการณรายสัปดาห สัปดาหที่....... หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

100

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. นํ้า
๒. ภาชนะสําหรับตมนํ้า
๓. กระจก
๔. กระดาษปรูฟ
๕. สีเทียน

สังเกตการอธิบายเชื่อมโยง
เหตุและผลที่เกิดขึ้น
ตามวัฏจักรของนํ้า

การประเมินผล

ขั้นนํา
๑. รวมกันแสดงความเห็นวาในอากาศมีนํ้าอยูหรือไม ทราบไดอยางไร
ขั้นสอน
๒. แนะนําอุปกรณการทดลอง สรางขอตกลงในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อตมนํ้า
๓. เด็กอาสาสมัครเทนํ้าใสภาชนะ แลวตมนํ้า เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และรวมกันลงความเห็นวานํ้าหายไปไหน
๔. เด็กตั้งสมมติฐานวาถาตมนํ้าแลวนํากระจกมาอังไอนํ้าที่ระเหย
จะเกิดอะไรขึ้น และทดลองนํากระจกมาอังที่ไอนํ้าเพื่อทดสอบสมมติฐาน
๕. เด็กมีสวนรวมในการบันทึกผลการทดลองโดยการวาดภาพ ครูถาม
คําถามและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงไปยังแผนภาพวัฏจักรของนํ้า
ขั้นสรุป
๖. รวมกันอธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของนํ้า

สื่อ

สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ทําทาทางประกอบเพลง
และดนตรี

กิจกรรมการเรียนรู
๑. เครื่องเคาะจังหวะ
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไปทั่วบริเวณ
อยางอิสระตามจังหวะ เมื่อไดยินสัญญาณหยุด ใหหยุดเคลื่อนไหวในทานั้น ๒. เพลงฉันคือเมฆ
ทันที
๒. เด็กเคลื่อนไหวโดยทําทาทางประกอบเพลงฉันคือเมฆ โดยใหแตละคน
คิดทาทางอยางอิสระ และทําซํ้าตามความเหมาะสม
๓. เด็กผอนคลายกลามเนื้อ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. การสังเกตลักษณะ วัฏจักรของนํ้า
สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ โดยใช
ประสาทสัมผัสอยาง
เหมาะสม
๒. การอธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณหรือ
การกระทํา
๓. การสืบเสาะ
หาความรูเพื่อคนหา
คําตอบของขอสงสัย
ตางๆ

กิจกรรมเสริมประสบการณ
อธิบาย เชื่อมโยงเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของ
นํ้าได

-

สาระที่ควรเรียนรู

การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/ดนตรี

ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
รวมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
และดนตรีอยางมีความสุข

จุดประสงคการเรียนรู

(๓.๓) แผนการจัดประสบการณรายวัน สัปดาหที่..............วันที่....................................หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓

101

- จํานวนของสิ่งตางๆ
และการเพิ่มจํานวน

๑. แนะนําเกมพื้นฐานการบวกรูปเมฆ ๕ - ๙
๒. แบงเด็กเปน ๔ กลุม ใหเด็ก ๑ กลุม รับเกมที่แนะนําไปเลน กลุมอื่นๆ
เลนเกมการศึกษาชุดเดิม
๓. เด็กเก็บเกมการศึกษา

๑. รวมกันรองเพลงเสียงฝน
๒. แนะนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค ประกอบดวย
๒.๑ วาดภาพอิสระดวยสีเทียน
๒.๒ ฉีดสีนํ้าสรางภาพ
๒.๓ ตัดกระดาษทําที่คาดศีรษะรูปหยดนํ้าหรือเมฆ
๓. แนะนําหนังสือเกี่ยวกับฝนและนํ้าที่มุมหนังสือ
๔. เด็กเลือกทํากิจกรรมสรางสรรค ๒ กิจกรรม ตามความสนใจ เมื่อทํา
ผลงานเสร็จ ใหนํามาใหครูเขียนบรรยายภาพหรือผลงาน
๕. เด็กเลือกเลนตามมุมประสบการณ เมื่อหมดเวลาครูใหสัญญาณ
เด็กชวยกันเก็บของ
๖. เด็ก ๔ - ๕ คน นําผลงานออกมานําเสนอ ใหเพื่อนถามคําถามหรือ
แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมเกมการศึกษา
การนับและแสดง
เด็กจัดกลุมภาพ เพื่อแสดง จํานวนของสิ่งตางๆ
ผลรวมจํานวน ๕ - ๙
ในชีวิตประจําวัน

-

สาระที่ควรเรียนรู

๑. เด็กนํากลองกระดาษไปวางกระจายใหทั่วพื้นที่
๒. อธิบายวิธีการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง อาจเดิน มุดลอด กระโดด
เดินซิกแซก ฯลฯ อยางอิสระตามความคิดของเด็ก
- เด็กเขาแถวเปนแถวตอน ๓ แถว
- เด็กคนที่ยืนหัวแถวเคลื่อนที่หลบสิ่งกีดขวางที่วางไวจากฝงที่ยืน
ไปยังอีกฝงหนึ่ง โดยระวังไมใหชนกลองกระดาษ/อุปกรณที่วาง
๓. เด็กเลนเกมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ๓ - ๔ รอบ ตามความตองการ
หรือเลือกเลนเครื่องเลนสนามอิสระ
๔. ใหสัญญาณหยุดเลน และพาเด็กไปทําความสะอาดรางกาย

๑. การเขียนภาพ
และการเลนกับสี
๒. การปน
๓. การใชกรรไกร
การตัด การปะ
๔. การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ
๕. การเลนตาม
มุมประสบการณ/
มุมเลนตางๆ
๖. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ และความ
สัมพันธของสิ่งตางๆ

ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

กิจกรรมการเลนกลางแจง การเคลื่อนไหวโดย
การขามสิ่งกีดขวาง
หลบหลีกสิ่งกีดขวางได
ควบคุมตนเองไป
ดวยวิธีตางๆ เชน เดิน
ในทิศทาง ระดับ และ มุด ลอด ฯลฯ
พื้นที่

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
และกิจกรรมการเลน
ตามมุม
๑. สรางผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อความคิด ความรูสึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิม และ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๒. ใชกรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเสนโคงได
๓. กลาพูดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
๔. แสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเองและ
ผูอื่น

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑. สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ
๒. สังเกตพฤติกรรม
การกลาพูดกลาแสดงออก
ในการเลาเรื่องเพื่อนําเสนอ
ผลงาน
๓. สังเกตพฤติกรรม
การแสดงความพอใจ
ในผลงานของตนเอง

การประเมินผล

๑. เกมพื้นฐานการบวก
รูปเมฆ ๕ - ๙
๒. เกมชุดเดิมที่เคยเลน

สังเกตการเลนเกม
การศึกษา

๑. กลองกระดาษ/อุปกรณ สังเกตการเคลื่อนไหว
สําหรับขามสิ่งกีดขวาง เชน หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
กรวยยาว แทงไม กลอง
ขนาดตางๆ อาจปดทึบหรือ
กลองที่เด็กลอดได
๒. เครื่องเลนสนาม

๑. เพลงเสียงฝน
๒. กระดาษ
๓. สีเทียน
๔. สีนํ้าใสกระบอกฉีดนํ้า
๕. แถบกระดาษ
๖. รูปโครงรางหยดนํ้าและ
เมฆ
๗. กรรไกร
๘. กาว
๙. มุมเลนหรือ
มุมประสบการณ
ในหองเรียน

สื่อ

เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
เด็กชาย..........
......................
......................
......................
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........
เด็กหญิง........

ชื่อ สกุล

๑๕. ใชประโยคคําถามวา “เมื่อไร” หรือ
“อยางไร” ในการคนหาคําตอบ

๑๓. สรางผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด
ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง
แปลกใหมจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

๑๒. ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือก
วิธีแกปญหาเมื่อไมมีอุปกรณกันฝนได

๑๑. อธิบาย เชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
ตามวัฏจักรของนํ้าได

๖. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
และผูอื่น
๗. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลงและดนตรีอยางมีความสุข

๕. กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

๔. ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได

๓. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได

๒. หลบหลีกสิ่งกีดขวางได

๑. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเมื่อฝนตกได

หมายเหตุ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ลงชื่อ...............................................ผูบันทึก

บันทึกผลการจัดกิจกรรม (อาทิ ความยากงายของกิจกรรมที่กําหนด ความเหมาะสมของสื่อ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การตอบสนองของเด็กตอกิจกรรม ลักษณะการเรียนรูของเด็ก)

๑
๒
๓
.....
.....
.....
๒๘
๒๙
๓๐

เลขที่

๙. ทํางานรวมมือกับเพื่อนในการประดิษฐ
เครื่องบินฝนหลวงได
๑๐. จัดกลุมภาพเพื่อแสดงผลรวม
จํานวน ๕-๙

จุดประสงคการเรียนรู
๑๔. คนหาคําตอบเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก
และการปองกันได

(๓.๔) แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ สัปดาหที่.............. หนวย “ฝน” ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย ✓ เมื่อพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู หรือทําเครื่องหมาย เมื่อไมพบพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

๘. รูเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริยไทย
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บทที่ ๖

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู
เพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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การจัดสภาพแวดลอม สือ่ และแหลงเรียนรูส าํ หรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสําคัญตอเด็ก
เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
อีกทั้งสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู เปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
ตามจุดประสงคที่วางไว ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมเขาใจยาก เปลี่ยนเปน
รูปธรรมที่เด็กเขาใจงาย เรียนรูไดงาย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนที่เปนประสบการณตรง
ที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอม
สือ่ และแหลงเรียนรูต ามความตองการของเด็ก จึงมีความสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูข องเด็ก
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ตามบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่นอยางเหมาะสม เพื่อสงผลใหบรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตอไป

การจัดสภาพแวดลอม
การเรียนรูข องเด็กปฐมวัยจะเปนไปอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ ถาหากเด็กอยูใ นสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม มีการสนับสนุน อํานวยความสะดวกจากผูใหญ ภายใตบรรยากาศที่มีความสุข ไมเครงเครียดดวย
กฎระเบียบที่เครงครัดหรือยากตอการปฏิบัติ การจัดสภาพแวดลอม จึงจัดแบงเปน ๓ ดาน ดังนี้
๑. การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ
เปนการจัดการสภาพแวดลอมตามแนวคิดเรื่องการตอบสนองความตองการพื้นฐานและการเรียนรู
โดยการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การจัดการจึงมีเปาหมายใหเด็กอยูรวมกันอยางมีสุขอนามัยที่ดี มีพื้นที่
ในการตอบสนองการทํากิจกรรมตางๆ อยางคลองตัว และตอบสนองการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ลักษณะ
การจั ด การจึ ง เน น ในเรื่ อ งของความสะอาด ความปลอดภั ย ความสะดวกที่ จ ะทํ า ให รู  สึ ก คล อ งตั ว สดใส
กระฉับกระเฉง ความพรอมของหองเรียนในสถานศึกษาที่มีลักษณะกายภาพที่ดี คือ มีการถายเทอากาศที่ดี
มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสวางพอเพียง มีความสงบที่จะทํากิจกรรมอยางสบายและมีสมาธิ มีที่ใหเก็บ
วัสดุของใชและผลงาน มีที่จัดแสดงเพื่อการสื่อสารขอมูล แตละจุดของพื้นที่จะตองสะดวกในการเขา - ออก
ผูสอนสามารถเขาไปดูแลไดอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่
สภาพแวดลอมในหองเรียน หลักการสําคัญในการจัดตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด
เปาหมายการพัฒนาเด็ก ความเปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมี
ความสุข โดยคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
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๑. การจัดวางวัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑ ควรจัดใหเหมาะสม สอดคลองกับวัยและ
พัฒนาการ เพื่อใหเด็กสามารถใชหรือทํากิจกรรมไดสะดวกดวยตนเอง หากวัสดุอุปกรณ สื่อและเครื่องเลนชํารุด
ตองรีบซอมแซมโดยเร็ว
๒. วัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องเลน ครุภัณฑ ควรใหมีขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
๓. การจั ด พื้ น ที่ ใ นห อ งเรี ย นควรจั ด ให เ หมาะสม เลื อ กที่ ตั้ ง ครุ ภั ณ ฑ อุ ป กรณ ต  า งๆ และ
มุมประสบการณ โดยคํานึงถึงทิศทางลม แสงสวางเพียงพอตอการทํากิจกรรม ไมมแี สงแดดสองรบกวนสายตาเด็ก
ขณะปฏิบัติกิจกรรม ทุกจุดของหองสามารถมองเห็นไดโดยรอบ การจัดวางครุภัณฑและอุปกรณ สะดวกตอการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม มีการกําหนดขอบเขตของมุมประสบการณ/มุมเลนตางๆ โดยใชครุภณ
ั ฑ/ชัน้ วางทีใ่ หเห็นขอบเขต
๔. สภาพแวดลอมในหองควรมีความสะอาดและปลอดภัยจากสัตว แมลง พืช และสารเคมีที่มีพิษ
ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ ไมควรมีมุมแหลมที่เปนอันตราย
๕. การแบงพื้นที่ในหองเรียนใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้
๕.๑ พื้นที่อํานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูสอน เชน
๑) ที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดทําเปนแผนปายหรือที่แขวนผลงาน
๒) ที่เก็บแฟมผลงานของเด็ก อาจจัดทําเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล
๓) ที่เก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็ก อาจจัดทําเปนชองครบตามจํานวนเด็ก
๔) ที่เก็บเครื่องใชของผูสอน เชน อุปกรณการสอน ของใชสวนตัวผูสอน ฯลฯ
๕) ปายนิเทศตามหนวยการจัดประสบการณหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
๕.๒ พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรมและการเคลือ่ นไหว ตองกําหนดใหชดั เจน ควรมีพนื้ ทีท่ เี่ ด็กสามารถ
จะทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็กหรือกลุมใหญ เด็กสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
จากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอื่น
๕.๓ พืน้ ทีจ่ ดั มุมเลนหรือมุมประสบการณ สามารถจัดไดตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก บั สภาพ
ของหองเรียน จัดแยกสวนทีใ่ ชเสียงดังและเงียบออกจากกัน เชน มุมหนังสืออยหู า งจากมุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ
อยูติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะสรางสรรค ที่สําคัญจะตองมีของเลน วัสดุอุปกรณในมุม
อยางเพียงพอตอการเรียนรูข องเด็ก การเลนในมุมเลนตามมุมประสบการณมกั ถูกกําหนดไวในตารางกิจกรรมประจําวัน
เพื่อใหโอกาสเด็กไดเลนอยางเสรี ประมาณวันละ ๑ ชั่วโมง การจัดมุมเลนตางๆ ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑) ในหองเรียนควรมีมุมเลนอยางนอย ๓ - ๕ มุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นที่และขนาดของหอง
๒) ควรมี ก ารผลั ด เปลี่ ย นสื่ อ ของเล น ตามมุ ม เช น จั ด ของเล น ตามหน ว ยการจั ด
ประสบการณและตามความสนใจของเด็ก
๓) ควรจัดใหมีประสบการณที่เด็กไดเรียนรูไปแลว จัดวางอยูในมุมเลนตามมุม เชน
เด็กเรียนรู เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสี ผูสอนอาจจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหเด็กไดเลนทดลอง
๔) ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลนตามมุม เพื่อจูงใจใหเด็กรูสึกเปน
เจาของ อยากเรียนรู อยากเขาเลน
๕) ควรเสริมสรางวินัยเชิงบวกใหกบั เด็ก เชนสรางขอตกลงรวมกันวา เมือ่ เลนเสร็จแลว
จะตองจัดเก็บอุปกรณทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย
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ตัวอยางมุมเลนหรือมุมประสบการณที่ควรจัด มีดังนี้
มุมบล็อก
มุมบล็อก เปนมุมทีจ่ ดั เก็บบล็อกไมตนั ทีม่ ขี นาดและรูปทรงตางๆ กัน เด็กสามารถนํามาเลนตอ
ประกอบกันเปนสิง่ ตางๆ ตามจินตนาการหรือความคิดสรางสรรคของตนเอง นอกจากนีค้ วรมีสอื่ อืน่ ๆ เพือ่ ประกอบ
การเลน เชน ยานพาหนะจําลอง สัตวจําลอง ฯลฯ
การจัด
มุมบล็อก เปนมุมทีค่ วรจัดใหอยูห า งจากมุมทีต่ อ งการความสงบ เชน มุมหนังสือ ทัง้ นี้ เพราะ
เสียงจากการเลนกอไมบล็อกอาจรบกวนสมาธิเด็กที่อยูในมุมหนังสือได นอกจากนี้ ควรอยูหางจากทางเดินผาน
หรือทางเขา - ออกของหอง เพื่อไมใหกีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไมบล็อก ถากรณีเด็ก
ยังเลนไมเสร็จ ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนดพื้นที่ โดยใชสัญลักษณสีหรือเครื่องหมายการจราจรมากั้นไว
เพื่อใหเด็กกลับมาเลนตอได
การจัดเก็บไมบล็อกเหลานี้ ควรจัดวางไวในระดับที่เด็กสามารถหยิบมาเลน หรือนําเก็บ
ดวยตนเองไดอยางสะดวก ปลอดภัย และควรฝกใหเด็กหัดจัดเก็บเปนหมวดหมูเ พือ่ ความเปนระเบียบ และสะดวก
ตอการหยิบใชและเก็บคืน โดยทําภาพสัญลักษณรูปรางของไมบล็อกติดไวที่ชองจัดเก็บ
มุมหนังสือ
ในหองเรียนควรมีบริเวณที่เงียบสําหรับใหเด็กไดดูรูปภาพ อานหนังสือนิทาน ฟงนิทาน
ผูสอนควรจัดมุมหนังสือใหเด็กไดคุนเคยกับตัวหนังสือ และไดทํากิจกรรมตามลําพังหรือเปนกลุมเล็กๆ
การจัด
มุมหนังสือ เปนมุมที่ตองการความสงบ ควรจัดหางจากมุมที่มีเสียง เชน มุมบล็อก
มุมบทบาทสมมติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจใหเด็กไดเขาไปใชเพื่อใหเด็กเกิดความคุนเคยกับหนังสือ
และปลูกฝงนิสัยรักการอาน ควรมีจํานวนหนังสือเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ควรมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนหนังสือตามโอกาส และเลือกหนังสือที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กดวย
มุมบทบาทสมมติ
มุมบทบาทสมมติ เปนมุมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ใหเด็กมีโอกาสไดนาํ เอาประสบการณทไี่ ดรบั จากบาน
หรือชุมชนมาเลนแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลตางๆ ตามจินตนาการของตน เชน เปนพอแมในมุมบาน
เปนหมอในมุมหมอ เปนพอคาแมคาในมุมรานคา ฯลฯ การเลนดังกลาวเปนการปลูกฝงความสํานึกถึงบทบาท
ทางสังคมที่เด็กไดพบเห็นในชีวิตจริง
การจัด
มุมบทบาทสมมตินี้ ควรอยูใกลมุมบล็อกและอาจจัดใหเปนสถานที่ตางๆ นอกเหนือจาก
การจัดเปนบาน โดยสังเกตการเลนและความสนใจของเด็กวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลนจากบทบาทเดิม
ไปสู  รู ป แบบการเล น อื่ น หรื อ ไม อุ ป กรณ ที่ นํ า มาจั ด ควรเปลี่ ย นไปตามความสนใจของเด็ ก เช น กั น ดั ง นั้ น
มุมบทบาทสมมติอาจจัดเปนบาน รานอาหาร รานขายของ รานเสริมสวย โรงพยาบาล ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
อุปกรณทนี่ าํ มาจัดใหเด็ก ตองไมเปนอันตราย มีความเหมาะสมกับสภาพทองถิน่ ควรหมัน่ ดูแลและทําความสะอาด

๒. การจัดสภาพแวดลอมดานจิตภาพ
เปนการจัดการสภาพแวดลอมตามแนวคิดเรือ่ งการเรียนรูอ ยางมีความสุข การจัดการสภาพแวดลอม
ดานจิตภาพจึงเปนการจัดเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการอยูรวมกัน ซึ่งจะเกิดความสะดวก ปลอดภัย ราบรื่น
จากการทํากกิจกรรมในหองที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติตอกันที่เหมาะสมของ
ผูที่อยูในสภาพแวดลอมทั้งเด็กและผูสอน นอกจากนี้ยังรวมถึงขอตกลงที่ทุกคนสามารถปฏิบัติรวมกันไดและ
เกิดความสุขในการอยูร ว มกัน การจัดสภาพแวดลอมดานจิตภาพจึงมีเปาหมายเพือ่ ใหเด็กไดเรียนรูก ารอยูร ว มกัน
ในสภาพแวดลอมแหงความสุข ผูสอนมีทาทีที่อบอุน ใหความมั่นใจแกเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดประสบความสําเร็จ
ในกิจกรรมตางๆ มีสถานที่ที่เด็กสามารถมีความเปนสวนตัว หรือเมื่อตองการอยูตามลําพัง ตองการความสงบ
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สภาพแวดลอมนอกหองเรียน คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในบริเวณรอบๆ สถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทัง้ จัดสนามเด็กเลน พรอมเครือ่ งเลนสนาม จัดใหมกี ารระวังรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไมใหความรมรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งตางๆ เหลานี้
เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
สภาพแวดลอมนอกหองเรียน ประกอบดวย
๑. สนามเด็กเลน ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เชน ดิน ทราย หญา พื้นที่สําหรับเลน
ของเลนทีม่ ลี อ รวมทัง้ ทีร่ ม ทีโ่ ลงแจง พืน้ ดินสําหรับขุด ทีเ่ ลนนํา้ บอทราย พรอมอุปกรณประกอบการเลน เครือ่ งเลน
สนามสําหรับปนปาย การทรงตัว ฯลฯ ทัง้ นี้ ตองไมตดิ กับบริเวณทีม่ อี นั ตราย หรือวางติดกันเกินไปจนเกิดอันตราย
เวลาเด็กเลนหรือเดินผาน ตองหมั่นตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ และหมั่นดูแล
เรื่องความสะอาด
๒. ทีน่ งั่ เลนพักผอน จัดทีน่ งั่ ไวใตตน ไมมรี ม เงา อาจใชกจิ กรรมกลุม ยอยๆ หรือกิจกรรม
ทีต่ อ งการความสงบ หรืออาจจัดเปนพืน้ ทีใ่ หความรู ประชาสัมพันธ ปายนิเทศ เพือ่ ใหความรูแ กเด็กและผูป กครอง
๓. บริเวณธรรมชาติ ปลูกไมดอก ไมประดับ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว หากบริเวณสถานศึกษา
มีไมมากนัก อาจปลูกพืชในกระบะ หรือกระถาง หรือเศษวัสดุในทองถิ่น
๔. หองปฏิบัติการและอาคารประกอบตางๆ เชน โรงอาหาร เรือนเพาะชํา หองสมุด
หองปฏิบัติการตางๆ ควรจัดใหมีพื้นที่สําหรับใหเด็กทํากิจกรรมและเรียนรู ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับเด็ก
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มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติ
มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติ เปนมุมเลนที่ผูสอนจัดรวบรวมสิ่งของตางๆ หรือสิ่งที่
มีในธรรมชาติมาใหเด็กไดสํารวจ สังเกต ทดลอง คนพบดวยตนเอง ซึ่งเปนการชวยพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจ และแกปญหาใหกับเด็ก
การจัด
มุ ม วิ ท ยาศาสตร ห รื อ มุ ม ธรรมชาติ เป น มุ ม ที่ ต  อ งการความสงบคล า ยมุ ม หนั ง สื อ
จึงอาจจัดไวใกลกันได สิ่งของที่จัดวางตองคํานึงถึงความนาสนใจ ความเราใหสนใจอยากนํามาศึกษาทดลอง
จึงควรอยูใ นระดับทีเ่ ด็กหยิบ จับ ดูวสั ดุอปุ กรณเหลานัน้ ไดโดยสะดวก ควรมีการปรับเปลีย่ นสิง่ ของทีน่ าํ มาจัดแสดง
อาจจัดใหมีการทดลองอยางงายเพื่อใหเด็กไดเรียนรู
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ใหอิสระเด็กในการสื่อสาร เคลื่อนไหว ทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งขอตกลงตางๆ สามารถยืดหยุนไดเมื่อจําเปน
การจัดสภาพแวดลอมดานจิตภาพ มีรายละเอียดดังนี้
บุคลิกภาพผูสอน
บุคลิกภาพผูส อนชวยเสริมบรรยากาศในการเรียนรูใ หเกิดขึน้ ในหองไดเปนอยางดี ยิม้ แยมแจมใส
มีกิริยามารยาทแบบไทย แตงกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น ใชภาษาถูกตองชัดเจน เต็มใจตอบคําถาม
ของเด็ก พูดกับเด็กดวยเสียงนุมนวลเปนมิตร และพูดชี้แจงเหตุผลแกเด็กดวยนํ้าเสียงปกติ
การจัดการชั้นเรียนของผูสอน
ผูสอนควรใสใจดูแลใหเด็กอยูรวมกันในหองเรียนอยางมีความสุข พรอมทั้งเรียนรูสิทธิและ
หนาที่ของตน มีการสรางขอตกลงในการปฏิบัติตนรวมกันระหวางผูสอนกับเด็ก และเด็กกับเด็ก การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเด็กไมทําตามขอตกลง และแกไขปญหาเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น
การสรางความสัมพันธระหวางผูสอนกับเด็ก
ความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนกับเด็กชวยเสริมสรางใหเด็กรูสึกอบอุน ปลอดภัย สรางความมั่นใจ
ในตนเอง และเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง ผูสอนควรสรางความสัมพันธกับเด็กดวยทาทาง เชน ยิ้ม สัมผัส
ทักทายและพูดคุยกับเด็ก ดูแลเด็กที่มีปญหาสุขภาพ ไมสบาย หรือตองการกําลังใจ รับฟงเมื่อเด็กพูดดวย
ใหโอกาสเด็กที่ตองการพูดคุยกับผูสอน ตอบเมื่อเด็กถาม และยอมรับการชวยเหลือของเด็ก
การสรางความสัมพันธระหวางเด็กกับเด็ก
ความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับเด็กในสถานศึกษา จะทําใหเด็กอยูรวมกันอยางมีความสุข
และลดปญหาความขัดแยงระหวางเด็กกับเด็ก ผูสอนควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวาง
เด็กกับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมการชวยเหลือซึง่ กันและกัน สรางความรับผิดชอบในการทํางาน ใหเด็กได
รวมคิด รวมทํา และรวมแกปญหา เชน การจัดของเลน การดูแลความสะอาด การทํางานกลุม เปนตน
การสรางความสัมพันธระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา
ผูส อนมีบทบาทสําคัญยิง่ ในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความสัมพันธระหวางผูป กครองกับ
สถานศึกษา ผูส อนจึงควรสรางความสัมพันธกบั ผูป กครองดวยการจัดทําปายนิเทศหรือลานนิทรรศการ ซึง่ มีสาระ
เกีย่ วกับเด็ก ผูป กครอง ชุมชน และโรงเรียน จัดทําจดหมายขาวถึงผูป กครองหรือการสือ่ สารผานสือ่ และเทคโนโลยี
กระตุนใหผูปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทางโรงเรียน สนับสนุนใหผูปกครองเยี่ยมชั้นเรียนของเด็ก จัดประชุม
พบปะระหวางผูปกครองและผูสอน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองไดทํางานอาสาสมัครรวมกับทางโรงเรียน
๓. การจัดสภาพแวดลอมดานสังคม
เปนการจัดการสภาพแวดลอมทีเ่ กิดจากแนวคิดเรือ่ งการเรียนรูท างสังคมของเด็กปฐมวัย ทีเ่ รียนรู
ทางสังคมจากการเลน การทํากิจกรรม และการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งเด็กและผูใหญ การจัดการสภาพแวดลอม
ดานสังคมจึงเปนการจัดการที่ใหเด็กอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สนับสนุนใหปฏิบัติตนในลักษณะที่สังคม
ยอมรับและเกิดทักษะทางสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สนับสนุนใหเกิดการแบงปนกัน ทั้งในดานความคิด
ความรูสึก พื้นที่ และอุปกรณตางๆ จัดใหมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย เด็กไดแสดงความเห็นและมีสวนรวม
ในการตัดสินใจตางๆ เชน การกําหนดขอตกลง การแบงหนาที่ การฝกการมีวินัยในตนเอง

การเรียนรูของเด็กที่ไดปฏิสัมพันธสิ่งแวดลอมทั้งดานวัตถุและบุคคล ผูสอนจะตองพยายามจัด
สภาพแวดลอมใหสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก ใหเด็กไดทาํ กิจกรรมรวมกับผูอ นื่ กับสิง่ ของ และกับกระบวนการตางๆ
รวมถึงใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับประสบการณตางๆ และผูสอนจะตองมีการวางแผนการจัดกิจกรรมประจําวัน
ใหเด็กไดพฒ
ั นาทัง้ รางกายและสังคม โดยการเตรียมสือ่ วัสดุทเี่ หมาะสม เพือ่ กระตุน ใหเด็กไดเกิดกระบวนการคิด
ใหเด็กไดเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับผูคนและกระบวนการ
ตางๆ อยางกวางขวาง การที่เด็กอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เด็กจะพัฒนาความรูสึกที่ดีตอตนเอง เกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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เปนตัวกลางนําความรจู ากผสู อนสูเ ด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูต ามจุดมุง หมายทีก่ าํ หนดไว การเรียนรู
ของเด็กอายุ ๓ - ๖ ป จําเปนตองผานการลงมือปฏิบตั จิ ริง หรือเกิดจากการคนพบดวยตนเอง เปนประสบการณตรง
ซึง่ เด็กจะเรียนรูจ ากสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรม หรือมองเห็น จับตองได ไปสูส งิ่ ทีเ่ ปนนามธรรมเมือ่ เขาสูอ ายุทสี่ งู ขึน้ การเรียนรู
ของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยูกับของจริงที่พบเห็น ของเลนที่เลียนแบบของจริง นิทาน และเพลง ดังนี้
๑. ของเลน
ของเลน เปนสิ่งที่ประกอบการเลนของเด็ก ของเลนชวยกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและเกิด
ความมั่นใจในการเลนของเลน อาจจัดทําขึ้นเองจากวัสดุ สิ่งของ เศษวัสดุเหลือใชที่มีอยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน
หรือเปนการเลือกซื้อของเลนที่มีขายในทองตลาด ซึ่งการจัดหาของเลนใหเด็กตองคํานึงถึงความปลอดภัยและ
เหมาะกับวัยของเด็ก
๑.๑ ลักษณะของเลนเด็ก ของเลนที่เกี่ยวของกับการเลนของเด็ก แบงเปน
๑.๑.๑ ของจริง เปนของเลนที่เปนสิ่งของหรือเครื่องใชในชีวิตจริง ของจริงที่เด็กเลนได
เชน ชอน ถวย ชาม หมอ จานพลาสติก
๑.๑.๒ ของเลนที่เลียนแบบของจริง เปนของเลนที่ทําขึ้นใหมีรูปแบบเหมือนของจริง
ที่มีอยูในชีวิตประจําวัน อาจทําจากวัสดุประเภทไม พลาสติก โลหะ หรือกระดาษก็ได เชน ตุกตาสัตวขนออนนุม
ตุกตาคน ลูกบอลเด็กเลน รถเด็กเลน ของเลนเครื่องครัว/เครื่องใชในบาน
๑.๑.๓ ของเลนสรางสรรค เปนของเลนที่ทําขึ้นไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว สามารถ
ประกอบเขาดวยกันใหเปนอะไรก็ไดตามความตองการหรือจินตนาการของผูเลน เชน ตัวตอพลาสติก พลาสติก
สรางสรรค บล็อกพลาสติก/ไม วัสดุที่ใชในการวาดภาพ/การปน/การประดิษฐ
๑.๑.๔ ของเลนเพื่อการศึกษา เปนของเลนที่ทําขึ้น ใหมีรูปแบบชวยพัฒนาทักษะ
การสังเกต ทักษะกลามเนื้อมือประสานสัมพันธกับตา ทักษะการคิด เชน ไมบล็อก เกมภาพตัดตอ เกมโดมิโน
๑.๑.๕ ของเลนพื้นบาน เปนของเลนที่ทําขึ้นจากวัสดุตามธรรมชาติหรือวัสดุที่มีอยู
ในทองถิน่ ดวย เชน โมบายปลาตะเพียนใบลาน ตะกรอใบลาน ตุก ตาสัตวทาํ จากฟาง กังหันลมใบตาล ลอกลิง้ ไมไผ
นก/ตั๊กแตนสานใบมะพราว กะลารองเทา ปใบมะพราว และปนดินเหนียวรูปสัตว
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๑.๒ ประเภทของเลนเด็ก ของเลนเด็กมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การใชเลน แบงเปน
๑.๒.๑ ของเลนฝกประสาทสัมผัส เปนของเลนทีด่ งึ ดูดความสนใจของเด็กในการมองเห็น
ไดยิน และสัมผัส เชน ของเลนมีผิวสัมผัสเรียบ - ขรุขระ ของเลนหยิบจับไวในมือได เสียงเพลง
๑.๒.๒ ของเลนฝกการเคลื่อนไหว เปนของเลนที่เคลื่อนที่ไป - มาได กระตุนใหเด็กใช
กลามเนื้อแขน - ขา เชน ลูกบอล ของเลนลากจูงได ของเลนไขลาน ของเลนมีลอเลื่อน
๑.๒.๓ ของเลนฝกความสัมพันธมอื และตา เปนของเลนทีฝ่ ก ใหเด็กไดพฒ
ั นาการประสาน
สัมพันธระหวางการใชกลามเนื้อมือและตาอยางมีจุดหมาย เชน กระดานฆอนตอก กลองหยอดรูปทรง ของเลน
รอยลูกปดเม็ดโต ของเลนรอยเชือกตามรู ของเลนผูกเชือก/รูปซิป/ติดกระดุม
๑.๒.๔ ของเลนฝกภาษา เปนของเลนที่ชวยในการฟง การสื่อสารทางดานการฟง
การพูดเลาเรื่อง เชน หนังสือภาพ นิทาน เทป เพลงเด็ก เครื่องดนตรี หุนมือ
๑.๒.๕ ของเลนฝกการสังเกต เปนของเลนฝกทักษะการเปรียบเทียบ การจําแนกหรือ
จัดกลุม เชน ของเลนรูปทรงเรขาคณิต แผนภาพจับคู บล็อกตางสีตางขนาด
๑.๒.๖ ของเลนฝกการคิด เปนของเลนสอนใหเด็กมีสมาธิและรูจ กั แกปญ
 หา คิดใชเหตุผล
เชน ภาพตัดตอ ตัวตอ ภาพปริศนา บล็อกไม
๑.๒.๗ ของเลนฝกความคิดสรางสรรค เปนของเลนที่สงเสริมใหเด็กสรางจินตนาการ
ตามความนึกคิด หรือแสดงบทบาทสมมติ เชน บล็อกไม ตัวตอ ของเลนเครื่องครัว ของเลนรานคา ของเลน
เครื่องมือแพทย
๑.๓ การเลือกของเลนเด็ก หลักเกณฑที่ควรคํานึงถึง มีดังนี้
๑.๓.๑ ความปลอดภัยในการเลน ของเลนสําหรับเด็กอาจทําดวยไม ผา พลาสติก
หรือโลหะที่ไมมีอันตรายเกี่ยวกับผิวสัมผัสที่แหลมคม หรือมีชิ้นสวนที่หลุดหรือแตกหักงาย ตลอดจนทําดวยวัสดุ
ที่ไมมีพิษมีภัยตอเด็กในสีที่ทาหรือสวนผสมในการผลิต มีขนาดไมเล็กเกินไปจนทําใหเด็กกลืน หรือหยิบใสรูจมูก
หรือเขาปากได รวมทั้งมีนํ้าหนักพอเหมาะที่เด็กสามารถหยิบเลนเองได
๑.๓.๒ ประโยชนในการเลน ของเลนที่ดีควรชวยเราความสนใจของเด็กใหอยากรู
อยากเห็น มีสีสันสวยงามสะดุดตาเด็ก มีการออกแบบที่สงเสริมใหเด็กใชความคิดและจินตนาการที่จะเลนอยาง
ริเริ่มสรางสรรคหรือแกปญหา ชวยในการพัฒนากลามเนื้อ การเคลื่อนไหวและการใชมือไดอยางคลองแคลว
ทั้งยังเสริมสรางการพัฒนาประสาทมือและตาใหสัมพันธกัน
๑.๓.๓ ประสิทธิภาพในการใชเลน ของเลนที่เหมาะในการเลนควรมีความยากงาย
เหมาะกับระดับอายุและความสามารถตามพัฒนาการของเด็ก ของเลนที่ยากเกินไปจะบั่นทอนความสนใจในการเลน
ของเด็ก และทําใหเด็กรูสึกทอถอยไดงาย สวนของเลนที่งายเกินไปก็ทําใหเด็กเบื่อ ไมอยากเลนได นอกจากนี้
ของเลนควรทําใหเด็กไดใชประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูด ว ยตนเอง มีความแข็งแรงทนทาน และปรับเปลีย่ น
ดัดแปลงใชประโยชนไดหลายโอกาส หลายรูปแบบ หรือเลนไดหลายคน
๑.๓.๔ ความประหยัดทรัพยากร ของเลนที่ดีไมจําเปนตองมีราคาแพงหรือผลิตดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมจําเปนตองมีตราเครื่องหมายผลิตภัณฑของบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมทั่วไป หากแต
เปนวัสดุของใชหรือของเลนที่สามารถจัดหาไดงาย มีราคายอมเยาและมีอยูในทองถิ่นนั้น โดยหาซื้อไดงายหรือ
ทําขึ้นเองไดจากภูมิปญญาพื้นบานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น

ตารางเกณฑพิจารณาการเลือกซื้อของเลนใหเด็ก
ไมใช

๑. ของเลนมีลักษณะปลอดภัยสําหรับเด็กตามวัย สีที่ใชเปนสีที่ปลอดภัย
ไมมีชิ้นสวนแหลมคมหรือแตกหักงาย
๒. ของเลนเหมาะกับวัยของเด็ก ไมยากหรืองายเกินไปที่เด็กจะเลนไดเอง
๓. ของเลนดึงดูดความสนในใจการเลน ทาทายความสามารถของเด็ก
๔. ของเลนมีการออกแบบอยางพิถีพิถัน มองดูเหมาะกับธรรมชาติของเด็ก
๕. ของเลนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดหลากหลาย ใชเลนไดหลายแบบหลายวิธี
ตามความตองการของผูเลน
๖. ของเลนมีความคงทน ใชเลนไดนาน ไมบุบสลายงาย
๗. ของเลนชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูของเด็ก ทําใหเด็กเรียนรูหลายๆ
ดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
๘. ของเลนชวยขยายความคิดสรางสรรคของเด็ก ทําใหเด็กใชจินตนาการคิดทําสิ่งใหมๆ
๙. ของเลนทําใหเด็กมีสมาธิ ใจจดจออยูกับการเลนเปนเวลานานพอควร ตามชวงความสนใจ
ของวัย
๑๐. ของเลนทําความสะอาดไดงาย หรือนํากลับมาเลนใหมได
๑๑. ของเลนทําใหเด็กเกิดความรูสึกดีตอตนเองและคนพบความสําเร็จ
๑๒. ของเลนมีราคาไมแพงจนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของวัสดุและการใชประโยชน
เกณฑการตัดสินใจซื้อของเลน ถาคําตอบ “ใช” เกิน ๑๐ ขอ

๒. นิทาน
นิทาน เปนสื่อ เครื่องมือ และวิธีการที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก การอานหนังสือใหเด็กฟง
จะชวยสรางความคุน เคยระหวางเด็กกับหนังสือ ถือเปนการบมเพาะนิสยั รักการอานหนังสือในเด็กไดอยางแยบยล
๒.๑ ประโยชนของนิทาน นิทานมีบทบาทสําคัญตอการเสริมสรางพัฒนาการเด็กในทุกดาน
ดังนี้
๒.๑.๑ ดานรางกาย การอานหนังสือใหเด็กฟง เด็กจะไดบริหารรางกายตามเรื่องราว
ของนิทาน ทําใหอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายแข็งแรง
๒.๑.๒ ดานอารมณ จิตใจ การอานหนังสือใหเด็กฟง เด็กจะรูสึกสนุกสนาน มีความสุข
ที่ไดฟงเรื่องราว หรือทองบทกลอนและแสดงทาทางอยางอิสระตามความตองการ เด็กจะมีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส
๒.๑.๓ ดานสังคม สรางความสัมพันธในครอบครัวและสังคมรอบดาน
๒.๑.๔ ดานสติปญญา การอานหนังสือจะชวยใหเด็กสามารถจดจําถอยคํา จําประโยค
และเรื่องราวในหนังสือได รูจักเลียนแบบคําพูด เขาใจความหมายของเรื่องที่จะอาน รูจักคิดและรูจักจินตนาการ
๒.๒ วิธีการเลานิทานสําหรับเด็ก
เมื่อเลือกนิทานที่มีเรื่องราวเหมาะสมกับวัยของเด็กไดแลว วิธีการเลานิทานเพื่อใหเด็ก
เกิดความสนใจ ติดตามฟงเนื้อเรื่องจนจบ จําเปนตองทําใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะเลาดวย ในการเลานิทาน
ที่นิยมใชมี ๒ วิธี ดังนี้

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ใช
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๒.๒.๑ การเลาเรื่องโดยไมมีอุปกรณ เปนการเลานิทาน ดวยการบอกเลาดวยนํ้าเสียง
และลีลาของผูเลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) การขึ้นตนเรื่องที่จะเลา ควรดึงดูดความสนใจเด็ก โดยคอยๆ เริ่มเลาดวย
เสียงพูดที่ชัดเจน ลีลาของการเลาชาๆ และเริ่มเร็วขึ้นจนเปนการเลาดวยจังหวะปกติ
๒) ระดับเสียงที่ใชควรดัง และประโยคที่เลาควรแบงเปนประโยคสั้นๆ แตได
ใจความ การเลาควรดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไมควรเวนจังหวะการเลาใหนานเพราะจะทําใหเด็กเบื่อ อีกทั้ง
ไมควรมีคําถามหรือคําพูดอื่นๆ ที่เปนการขัดจังหวะ ทําใหเด็กหมดสนุก
๓) การใชนํ้าเสียง สีหนา ทาทาง ควรแสดงใหสอดคลองกับลักษณะของ
ตัวละคร ไมควรพูดเนือยๆ เรื่อยๆ เพราะทําใหขาดความตื่นเตน
๔) การนั่งเลาเรื่อง ควรจัดหาเกาอี้นั่งใหเหมาะกับระดับสายตาเด็ก ควรเวน
ระยะหางของการนั่งเผชิญหนาเด็กพอประมาณที่จะสามารถสบตาเด็กขณะเลาเรื่องไดทั่วถึง
๕) การใชเวลาไมควรเกิน ๒๐ นาที โดยสังเกตจากทาทางการแสดงออก
ของเด็กซึ่งไมไดใหความสนใจจดจอกับเรื่องที่เลา
๖) การเปดโอกาสใหเด็กไดคิดและวิจารณเรื่องที่เลา ควรใชคําถามสอบถาม
ความคิดของเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไดฟง ใหเด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นภายหลังที่เรื่องเลาจบลง
๒.๒.๒ การเลาเรื่องโดยมีอุปกรณชวย อุปกรณที่ใชชวยในการเลานิทานหรือเรื่องราว
มีหลายประเภท ไดแก
๑) สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ซึ่งสามารถนํามาเลาเรื่องราวประสบการณใหแก
เด็กไดอุปกรณที่เปนสิ่งแวดลอม เชน สัตว พืช บุคคลสําคัญ สถานที่สําคัญ ขาว และเหตุการณ ตลอดจน
สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ
๒) วัสดุเหลือใช สิ่งของที่ไมเปนที่ตองการ แตยังมีประโยชน เชน ภาพจาก
หนังสือ นิตยสาร กิ่งไม กลองกระดาษ สิ่งเหลานี้อาจนํามาใชประกอบการเลาเรื่องได
๓) ภาพ ใชรูปภาพที่มีเรื่องราวเลาได เชน ภาพที่มีเรื่องราวรวมอยูในแผนเดียว
หรือทําเปนแผนภาพพลิกหลายๆ แผน ขนาดใหญพอควร และมีเนื้อเรื่องเขียนไวดานหลัง
๔) หุนจําลอง ใชหุนที่ทําดวยผาหรือกระดาษ ทําเปนละครหุนมือ หุนเชิด หุนชัก
๕) สไลดประกอบการเลาเรื่อง ใชภาพถายเปนสไลดแผนฉายทีละภาพ
๖) หนากากทําเปนรูปตัวละคร ใชวัสดุทําเปนหนากากรูปตัวละครตางๆ
๗) เทปนิทานหรือเรื่องราว ใชการเปดเทปที่มีเสียงเลาเรื่องราว
๘) นิ้วมือประกอบการเลาเรื่อง ใชนิ้วมือเคลื่อนไหวเปนตัวละครตางๆ

๒.๓ การอานนิทาน
การสรางนิสัยรักการอานใหเด็กเปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูสอน เพราะหนังสือ
คืออาหารสมองและอาหารใจ หนังสือคือความสุข หนังสือคือเพื่อน หนังสือคือแหลงเรียนรูของเด็กไปตลอดชีวิต
การสรางนิสัยรักการอานใหเด็กจึงเปนการสรางพื้นฐานสําคัญของชีวิตใหเด็ก เด็กจะรักหนังสือไดจากการที่
ผูสอนอานหนังสือที่เด็กชอบใหฟงซํ้าแลวซํ้าเลา เทาที่เด็กเรียกรองตองการ เด็กจะรูสึกพอใจและมีความสุขมาก
ในขณะที่ผูใหญอานหนังสือใหฟง และจะเติบโตขึ้นมาเปนคนรักหนังสือและรักการอาน
การอานนิทานใหเด็กฟง คือ การอานหนังสือที่ไมปลอยใหเด็กเดินทางไปคนเดียวหรือ
เปนผูรับฟงเพียงอยางเดียว แตผูสอนตองมีสวนรวมไปกับเด็กดวย นิทานเปนสื่อสําหรับผูสอนในการสราง
ปฏิสมั พันธทดี่ ี เด็กทีเ่ ติบโตมาดวยการหลอหลอมใหฟง นิทาน มักจะเปนเด็กทีใ่ ชภาษาไดดมี ากกวาเด็กในวัยเดียวกัน
ทีไ่ มไดถกู หลอหลอมมาดวยหนังสือหรือนิทาน อีกทัง้ เด็กทีม่ นี สิ ยั รักการอานจะพัฒนาในดานอืน่ ๆ ไดอยางรวดเร็ว
ตามมา เชน สมอง พฤติกรรม และอารมณที่ดี
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แหลงเรียนรูมีความสําคัญคือ เปนแหลงการศึกษาตามความสนใจและความตองการตามอัธยาศัย
ปลูกฝงนิสัยรักการอาน การสืบเสาะหาความรู การแสวงหาความรูดวยตนเอง การสรางเสริมประสบการณ
ดวยประสบการณตรง เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สภาพแวดลอมที่เปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ขอเสนอแหลงเรียนรูที่เปนตัวอยางแหลงวิทยาการการเรียนรูในชุมชน และกิจกรรมการเรียนรูที่จัดในชุมชนและ
ธรรมชาติ ดังนี้
แหลงเรียนรูในชุมชน เชน อุทยานการศึกษาในวัดและในชุมชน อุทยานประวัติศาสตร อุทยาน
แหงชาติทางทะเล อุทยานแหงชาติในทองถิ่นแถบภูเขา หอสมุด หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑทองถิ่น
พิพิธภัณฑธรรมชาติตางๆ เปนตน
แหลงเรียนรูใ นชุมชนอีกประเภทหนึง่ เปนสถาบันของชุมชนทีม่ อี ยูแ ลวในวิถชี วี ติ และการทํามาหากิน
ในชุมชน เชน โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญในวัด หรือศาสนสถาน ซึ่งเปนสถานที่ทําบุญตามประเพณี ตลาด
รานขายของชํา ซึ่งเปนแหลงชุมชนชาวบาน ลานนวดขาว สถานีอนามัย ปาทุกแหงลวนเปนหองเรียนธรรมชาติ
ที่เปดกวาง สรางบรรยากาศและจินตนาการการเรียนรูของเด็ก
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การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ - ๖ ป เปนการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญ
 ญาของเด็ก ถือเปนสวนหนึง่ ของการจัดประสบการณการเรียนรูแ ละการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
เปนความรับผิดชอบของผูสอนที่ตองดําเนินการตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมวิธีการประเมิน
ที่เหมาะสม ไดแก การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนาหรือสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็ก
และสรุปผลการประเมิน เพื่อใหไดขอมูลวาเด็กบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค หรือไม เพียงใด ผูสอนควรวางแผนและพัฒนาการจัดประสบการณอยางไรตอไป
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรยึดหลักการ ดังนี้
๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปนระบบ การวางแผนการประเมินพัฒนาการอยาง
เปนระบบ เปนภารกิจหนึ่งของผูสอนโดยเริ่มตนจาก
๑.๑ นํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ ด  ว ยการออกแบบและจั ด ทํ า
หนวยการจัดประสบการณและแผนการจัดประสบการณ
๑.๒ กําหนดสิ่งที่จะประเมิน วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
๑.๓ เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูสอนจะตองวางแผนและออกแบบวาในแตละวัน แตละกิจกรรม
จะสังเกตพฤติกรรมใด สังเกตเด็กคนใดบาง และนําขอมูลที่ไดไปสูการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลตอไป
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดาน การประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกดานตามหลักการนี้ คือ
การประเมินพัฒนาการเด็กดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งตองสอดคลองและครอบคลุม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงคแตละวัยที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย และสอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มุงเนนพัฒนาเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางมีคุณภาพและตอเนื่องนั่นเอง
๓. ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก เป น รายบุ ค คลอย า งสมํ่ า เสมอต อ เนื่ อ งตลอดป จุ ด มุ  ง หมายของ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก เพื่ อ พั ฒ นาความก า วหน า ของเด็ ก เป น รายบุ ค คลให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ ทั้ ง นี้
ความนาเชื่อถือของผลการประเมินจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ผูสอนตองสังเกตพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของเด็ก
เปนระยะๆ ตลอดปการศึกษา มีจํานวนครั้งในการสังเกตพฤติกรรมอยางเหมาะสมและเพียงพอกอนจะสรุป
หรือใหระดับคุณภาพของพฤติกรรมตามสภาพที่พึงประสงคในแตละวัย
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจําวันดวยเครือ่ งมือและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ไมควรใชแบบทดสอบ เนื่องจากแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยใหความสําคัญกับตัวเด็ก ทั้งการพัฒนาเด็ก
โดยองครวมและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา การเลนและการเรียนรู
ของเด็ก ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู ดังนัน้ การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากการจัด
ประสบการณการเรียนรู หรือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดวยวิธีการสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา

การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็ก จึงเปนวิธีการประเมินที่เหมาะสมและสอดคลองกับเด็กวัยนี้
ผูสอนจึงไมควรใชแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอในการเขียนตอบเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กวัยนี้
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทําขอมูลและนําผลการประเมินไปใชพัฒนาเด็ก ขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนตามสภาพที่พึงประสงค ที่รวบรวมไดจากการจัดประสบการณการเรียนรูใน
แตละหนวยการจัดประสบการณและการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน ผูส อนตองนําไปเทียบเกณฑการใหระดับคุณภาพ
ในแตละสภาพที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค พรอมจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
ในระดับหองเรียนวา เด็กแตละคนมีพัฒนาการใดบางเปนจุดเดนหรือควรไดรับการสงเสริม และนําไปใชในการ
พัฒนาเด็กเปนรายบุคคลและใชเปนขอมูลสื่อสารกับผูปกครองในการเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลตอไป
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ กํ า หนดเป า หมายคุ ณ ภาพของเด็ ก ปฐมวั ย
โดยยึดพัฒนาการเด็กปฐมวัยดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนี้
๑) พัฒนาการดานรางกาย เปนการเปลี่ยนแปลงความสามารถของรางกายในการเคลื่อนไหว
สุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการใชมือกับตาที่ประสานสัมพันธกันในการทํากิจกรรมตางๆ
การประเมินพัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย การประเมินนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑ
สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น การเคลื่อนไหวรางกายและการทรงตัว
และการใชมือและตาประสานสัมพันธกัน
๒) พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนความสามารถในการแสดงอารมณและความรูสึก โดยที่
เด็กรูจักควบคุมอารมณและแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ เพื่อเผชิญกับเหตุการณตางๆ
ตลอดจนการรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
การประเมินพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย การประเมินความสามารถใน
การแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม การมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความสนใจ มีความสุข
และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตากรุณา มีนํ้าใจและชวยเหลือ
แบงปน มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และความรับผิดชอบ
๓) พัฒนาการดานสังคม เปนความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ปรับตัวในการเลน
และอยูร ว มกับผูอ นื่ สามารถทําหนาทีต่ ามบทบาทของตน ทํางานรวมกับผูอ นื่ รูก าลเทศะ สามารถชวยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวัน เรียนรูการปรับตัวใหเขากับเด็กอื่น รูจักรวมมือในการเลนกับกลุมเพื่อน ปฏิบัติตามขอตกลงใน
การเลน รูจักรอคอยตามลําดับกอน - หลัง
การประเมินพัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย การประเมินความมีวนิ ยั ในตนเอง ความสามารถ
ในการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ประหยัดและพอเพียง การดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางบุคคล การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
๔) พัฒนาการดานสติปญ
 ญา เปนการเปลีย่ นแปลงความสามารถทางสมองทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตัว และความสัมพันธระหวางตนเองและสิ่งแวดลอมดวยการรับรู สังเกต จดจํา วิเคราะห รูคิด
รูเหตุผล และแกปญหา ทําใหสามารถปรับตัวและเพิ่มทักษะใหม ซึ่งแสดงออกดวยการใชภาษาสื่อความหมาย
และการกระทํา เด็กวัยนี้สามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธกับวัตถุและสิ่งของที่อยูรอบตัวได สามารถจําสิ่งตางๆ
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ที่ไดกระทําซํ้ากันบอยๆ ไดดี เรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีขึ้นแตยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ แกปญหาการลองผิดลอง
ถูกจากการรับรูมากกวาการใชเหตุผล ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวพัฒนาอยางรวดเร็วตาม
อายุทเี่ พิม่ ขึน้ ในสวนของพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยนีเ้ ปนระยะพัฒนาภาษาอยางรวดเร็ว โดยมีโอกาสใชภาษา
จากการทํากิจกรรมตางๆ ในรูปของการสนทนา ตอบคําถาม เลาเรื่อง นิทาน และการทํากิจกรรมตางๆ
การประเมินพัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย การประเมินความสามารถในการสนทนา
โตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ความสามารถในการอาน เขียนภาพ และสัญลักษณ ความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแกปญหาและตัดสินใจ การทํางานศิลปะ การแสดงทาทาง/เคลื่อนไหว
ตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค การมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และความสามารถในการแสวงหาความรู
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก เพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใชเปนจุดหมายในการพัฒนาและการประเมินเด็กใหบรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน ๑๒ ขอ ดังนี้
๑. พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล า มเนื้ อ ใหญ แ ละกล า มเนื้ อ เล็ ก แข็ ง แรง ใช ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว และ
ประสานสัมพันธกัน
๒. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการดานสังคม ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
มาตรฐานที่ ๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๔. พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานที่ ๑๒ มี เจตคติ ที่ ดี ต  อ การเรี ย นรู  และมี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู 
ไดเหมาะสมกับวัย
ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับการประเมินพัฒนาการ
แสดงโดยแผนภาพไดดังนี้

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กับการประเมินพัฒนาการ

ตัวบงชี้

การประเมินพัฒนาการ
การจัดประสบการณ

หนวยการจัด
ประสบการณ

สภาพที่พึงประสงค

สาระการเรียนรู
- ประสบการณสําคัญ
- สาระที่ควรเรียนรู

แผนการจัด
ประสบการณ
- จุดประสงคการเรียนรู
- สาระการเรียนรู
- กิจกรรมการเรียนรู
- สื่อ
- การประเมินผล
- บันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรม

๑. การวิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้
สภาพที่พึงประสงค
และกําหนดประเด็นการประเมิน
๒. การกําหนดวิธีการและเครื่องมือ
ที่ใชประเมินพัฒนาการ
๓. การกําหนดเกณฑการประเมินและ
ระดับคุณภาพ
๔. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
๕. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ
๖. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
และการนําขอมูลไปใช
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หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
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การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้น
ในหองเรียนขณะจัดประสบการณการเรียนรูและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก มีขั้นตอนดังนี้
๑. การวิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และการกําหนดประเด็นการประเมิน
ผูสอนตองวิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค และกําหนดสิ่งที่จะประเมิน
จากการจัดประสบการณการเรียนรูและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เพื่อวางแผนการประเมินพัฒนาการและ
การตรวจสอบทบทวนความถูกตอง ความครอบคลุม และความเชื่อมโยง อันจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ ดังนี้
๑.๑ การวิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค
การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสูก ารจัดประสบการณ ไดมวี เิ คราะหสาระการเรียนรูร ายป
ทีส่ อดคลองของมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค และสาระการเรียนรูเ พือ่ กําหนดหนวยการจัดประสบการณ
โดยการนําสภาพทีพ่ งึ ประสงคทไี่ ดจากการวิเคราะหมากําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูข องหนวยการจัดประสบการณ
นั้นๆ และกําหนดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม หรือใชรูปแบบการจัดประสบการณตามที่สถานศึกษากําหนดในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู ดังนัน้ ผูส อนตองวางแผนการประเมินพัฒนาการใหเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค
๑.๒ การกําหนดประเด็นการประเมิน เปนการกําหนดพัฒนาการที่ตองการประเมินตาม
สภาพที่พึงประสงค ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ในแตละหนวยการจัดประสบการณ ดังนั้น เมื่อกําหนด
ประเด็นการประเมินตามสภาพที่พึงประสงคไดแลว ใหพิจารณาวาสามารถจัดเก็บขอมูลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไดจากการจัดประสบการณการเรียนรู และจากกิจกรรมประจําวันโดยการตรวจสอบขอมูลที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ และการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันวาเด็กแสดงพฤติกรรมและความสามารถ
ตามสภาพทีพ่ งึ ประสงคทตี่ อ งการประเมินไดตามประด็นการประเมินทีก่ าํ หนดไว และครอบคลุมสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ตามที่ไดวางแผนไวในหนวยการจัดประสบการณ
๒. การกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการ
เมื่อผูสอนกําหนดประเด็นการประเมินพัฒนาการไดชัดเจนแลว ขั้นตอนตอไปคือ การกําหนด
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการ ผูสอนตองวางแผนและกําหนดวิธีการประเมินใหเหมาะสม
กับกิจกรรม เชน ใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณเด็ก ฯลฯ วิธีการ
ที่ผูสอนเลือกใชตองมากกวา ๒ วิธีการ หรือใชวิธีการหลากหลาย ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมิน
เด็กปฐมวัย มีดังตอไปนี้
๒.๑ การสังเกตและการบันทึก แบงออกเปน ๒ แบบ ไดแก ๑) การสังเกตแบบเปนทางการ
คือ การสังเกตอยางมีจดุ มุง หมายทีแ่ นนอนตามแผนทีว่ างไว และ ๒) การสังเกตแบบไมเปนทางการ คือ การสังเกต
ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรมที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น ผูสอนตองจดบันทึกสิ่งที่รวบรวมได
จากการสังเกตอยางเหมาะสม ทัง้ นี้ การบันทึกพฤติกรรมมีความสําคัญอยางยิง่ ทีต่ อ งทําอยางชัดเจนและสมํา่ เสมอ
เนือ่ งจากเด็กเจริญเติบโตและมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว การสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยสามารถ
ใชแบบงายๆ ดังนี้

ขอพึงระวังในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ระหวางการสังเกต ไมควรแปลความพฤติกรรมของเด็ก ใหสังเกตการแสดงออกของเด็ก
ที่ เ ด็ ก ใช ป ระสาทสั ม ผั ส ทั้ ง ๕ คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น และร า งกายหรื อ การสั ม ผั ส การแปลความ
จะดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการสังเกตในสวนของการบันทึก ผูสอนอาจบันทึกยอหรือทําสัญลักษณไว
และบันทึกเปนหลักฐานทันทีเมื่อมีเวลา
๒.๒ การบันทึกการสนทนา เปนการบันทึกการสนทนาทั้งแบบเปนกลุมหรือรายบุคคล
เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็ก ความสามารถ
ในการคิดรวบยอด การแกปญหา รวมถึงพัฒนาการดานสังคม อารมณ จิตใจ และบันทึกผลการสนทนา
ลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน โดยระบุชอื่ นามสกุล อายุเด็ก ภาคเรียนที่ และกิจกรรมทีใ่ ชสนทนา
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๑) แบบบันทึกพฤติกรรมแบบเปนทางการ โดยกําหนดประเด็นหรือพัฒนาการ
ที่ตองการสังเกต (สอดคลองกับสภาพที่พึงประสงค) ระบุชื่อ นามสกุลเด็ก วัน เดือน ปเกิด ไวลวงหนา รวมทั้งชื่อ
ผูทําการสังเกต ดําเนินการสังเกตโดยบรรยายพฤติกรรมเด็กที่สังเกตไดตามประเด็น ผูสังเกตตองบันทึก
วัน เดือน ปที่ทําการสังเกตแตละครั้ง ขอมูลการสังเกตที่ผูสอนบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมนี้จะชวยให
ผูสอนเขาใจพฤติกรรมเด็กไดดีขึ้น และทราบวาเด็กแตละคนมีจุดเดน มีความตองการ มีความสนใจ หรือตองการ
ความชวยเหลือในเรื่องใดบาง
๒) แบบบันทึกพฤติกรรมแบบไมเปนทางการ เปนการบันทึกพฤติกรรม เหตุการณ
หรือจากการจัดประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน โดยระบุชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิดเด็ก ผูสังเกต
วัน เดือน ปที่บันทึก อาจบันทึกโดยใชการบรรยาย ใคร ทําอะไร ที่ไหน ทําอยางไร ซึ่งจะเนนเฉพาะเด็กรายกรณี
ที่ตองการศึกษา ควรมีรายละเอียดและขอมูลที่ชัดเจน ผูสอนควรบรรยายสิ่งที่เด็กทําไดมากกวาสิ่งที่เด็กทําไมได
และวิเคราะหประเด็นการประเมินตามสภาพทีพ่ งึ ประสงคอยางเปนระบบ ขอมูลในการบันทึกตองเปนตามความ
เปนจริง ซึ่งขอดีของการบันทึกรายวัน คือ การชี้ใหเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก จะชวยใหครูผูสอนได
พิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล รวมทัง้ ชวยใหผเู ชีย่ วชาญมีขอ มูลสําหรับวินจิ ฉัยเด็กไดชดั เจนขึน้ วาสมควร
จะไดรับคําปรึกษาเพื่อลดปญหา หรือสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดอยางถูกตอง และเปนขอมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมและประสบการณของผูสอนใหดียิ่งขึ้น
๓) แบบสํารวจรายการ โดยกําหนดประเด็นหรือพัฒนาการทีต่ อ งการสํารวจ (สอดคลอง
กับสภาพทีพ่ งึ ประสงค) ระบุชอื่ นามสกุลเด็ก วัน เดือน ปเกิด ไวลว งหนา มีการกําหนดรายการพฤติกรรมทีต่ อ งการ
สํารวจละเอียดขึ้น และกําหนดเกณฑในการสํารวจพฤติกรรม เชน ปฏิบัติ - ไมปฏิบัติ ทําได - ทําไมได เปนตน
ชวยใหผสู อนสามารถบันทึกไดสะดวกขึน้ ควรมีการสํารวจพฤติกรรมในเรือ่ งเดียวกันอยางนอย ๓ ครัง้ เพือ่ ยืนยัน
วาเด็กปฏิบัติหรือเกิดพฤติกรรมนั้นไดจริง
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ชองทีใ่ ชในการบันทึกในแบบสนทนาใหระบุวนั เดือน ป/คําพูดของเด็ก/ความคิดเห็นของผูส อนทีส่ ะทอนพฤติกรรม
ที่แสดงออกของเด็กสอดคลองกับสภาพที่พึงประสงคหรือจุดประสงคการเรียนรูของหนวยการจัดประสบการณ
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการผานสภาพที่พึงประสงคที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง
๒.๓ การสัมภาษณ เปนวิธีการพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผูสอนควรใชคําถามที่เหมาะสมเปดโอกาสใหเด็กไดคิด
และตอบอยางอิสระจะทําใหผูสอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปญญาของเด็กและคนพบศักยภาพ
ในตัวเด็กไดโดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ ผูสอนควรปฏิบัติดังนี้
การเตรียมการกอนการสัมภาษณ โดยกําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณ กําหนด
คําพูด/คําถามที่จะพูดกับเด็ก ควรเปนคําถามที่เด็กสามารถตอบโตหลากหลายไมมีผิด/ถูก
การปฏิบัติขณะสัมภาษณ ผูสอนควรสรางความคุนเคยเปนกันเอง สรางสภาพแวดลอม
ที่อบอุนไมเครงเครียด ใชคําถามที่กําหนดไวถามเด็กทีละคําถาม ใหเด็กมีโอกาสคิดและมีเวลาในการตอบคําถาม
อยางอิสระ ใชระยะเวลาสัมภาษณไมควรเกิน ๑๐ นาที
หลังการสัมภาษณ การบันทึกในแบบสัมภาษณ ใหบนั ทึกคําพูดของเด็กตามความเปนจริง
หลังเสร็จการสัมภาษณผูสอนคอยพิจารณาขอมูลจากคําพูดเด็กและลงความคิดเห็นที่สะทอนพฤติกรรม
ที่แสดงออกของเด็กสอดคลองกับสภาพที่พึงประสงคหรือจุดประสงคการเรียนรูของหนวยการจัดประสบการณ
ที่กําหนดไว ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการผานสภาพที่พึงประสงคที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง
๒.๔ สารนิทัศนสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการประเมินพัฒนาการ
การจัดทําสารนิทัศน (Documentation) เปนการจัดทําขอมูลที่เปนหลักฐานหรือแสดง
ใหเห็นรองรอยของการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมทั้งรายบุคคล
และรายกลุม ซึง่ หลักฐานและขอมูลทีบ่ นั ทึกเปนระยะๆ จะเปนขอมูลอธิบายภาพเด็ก สามารถบงบอกถึงพัฒนาการ
ทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญา สารนิทศั นจงึ เปนการประมวลผลทีแ่ สดงใหเห็นถึงกระบวนการ
จัดประสบการณของผูสอนและรองรอยผลงานของเด็ก จากการทํากิจกรรมที่สะทอนถึงพัฒนาการในดานตางๆ
การจัดทําสารนิทัศนจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหลายรูปแบบ ไดแก
๑) พอรตโฟลิโอสําหรับเด็กเปนรายบุคคล เชน การเก็บชิ้นงานหรือภาพถายเด็ก
ขณะทํากิจกรรมมีการใชเทคโนโลยีตางๆ ในการบันทึกเสียง บันทึกภาพที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในงาน
ที่เด็กทํา
๒) การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณที่เด็กไดรับ เชน การสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) สามารถใหสารนิทัศนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งประสบการณการเรียนรู
ของเด็กและการสะทอนตนเองของผูสอน รูปแบบการบรรยายเรื่องราวจึงมีหลายรูปแบบ อาจไดจากการบันทึก
การสนทนาระหวางเด็กกับผูสอน เด็กกับเด็ก การบันทึกของผูสอน การบรรยายของพอแม ผูปกครองในรูปแบบ
หนังสือหรือจดหมาย แมกระทั่งการจัดแสดงบรรยายสรุปใหเห็นภาพการเรียนรูทั้งหมด
๓) การสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็ก เชน ใชแบบสังเกตพัฒนาการ การบันทึกสั้น

๔) การสะทอนตนเองของเด็ก เปนคําพูดหรือขอความที่สะทอนความรู ความเขาใจ
ความรูสึกจากการสนทนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของเด็กขณะทํากิจกรรม ซึ่งอาจบันทึกดวยเทคโนโลยี
บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ
๕) ผลงานรายบุคคลและรายกลุม ที่แสดงใหเห็นถึงการเรียนรู ความสามารถ ทักษะ
จิตนิสัยของเด็ก ผูสอนสามารถนําผลงานของเด็กมาใชพิจารณาพัฒนาการและกระบวนการทํางานของเด็ก
ผสู อนสวนใหญมกั จะเก็บผลงานการเขียนและผลงานศิลปะ อยางไรก็ตาม ผสู อนควรเก็บผลงานหลากหลายประเภท
ของเด็ก เชน ภาพเขียน การรวมระดมความคิดและเขียนออกมาในลักษณะใยแมงมุม การแสดงออกทางดนตรี
การกอสรางในรูปแบบตางๆ ตัวอยางคําพูด เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนในการเก็บขอมูลหลักฐานเพื่อประเมิน
การเรียนรูและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยขางตน
การจัดทําสารนิทัศนที่หลากหลายจะชวยผูสอนในแงของการตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาที่ดี
เนื่องจากการศึกษาในปจจุบันเนนการประเมินเพื่อตรวจสอบความเขมแข็งของการศึกษา ซึ่งสงผลให
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหนวยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ทําใหบางหนวยงานนําแบบทดสอบมาตรฐานซึ่งไมเหมาะสม
มาประเมินเด็กปฐมวัย
➢ ผูสอนที่จัดทําสารนิทัศนอยางสมํ่าเสมอ จะจัดประสบการณใหกับเด็กไดสอดคลองปญหา
และพัฒนาการเด็ก ซึง่ นําไปสูก ารพัฒนาสมองอยางชัดเจน สารนิทศั นสามารถชวยผสู อนใหจดั ประสบการณ
ไดตรงประเด็น เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง พบวา เด็กจะเกิดการเรียนรูไดดี หากเขาไปมีสวนรวม
และลงมือปฏิบตั ิ กระบวนการเรียนรูท สี่ มั พันธกบั ความรูส กึ และอารมณมคี วามสําคัญอยางยิง่ ตอการเรียนรู
ของเด็ก เชน เด็กรูสึกตอการอานอยางไร เด็กตองการเรียนอานหรือไม ความรูสึกนี้จะมีผลกระทบตอ
การอานของเด็กในระยะยาว ดังนัน้ การทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานไมชว ยเด็กเลยในดานจิตใจและ
ความสามารถ ซึ่งตางจากการใชสารนิทัศนในการประเมิน จากผลการวิจัยพบวา สมองจะทํางานตอเนื่อง
ไมแยกสวนเปนวิชาหรือเปนเรื่อง ดังนั้น การใชแบบทดสอบประเมินเปนการแยกสวนของสมอง ซึ่งจะ
ไมบอกถึงความสามารถในการบูรณาการความรูของเด็กที่แทจริง แตการรวบรวมผลงานของเด็กจะบอก
ใหผูสอนรูวาเด็กคิดและบูรณาการความคิดของตนอยางไร
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การจัดทําสารนิทัศนสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการประเมิน
๑) กําหนดประเด็นการประเมิน เปนการกําหนดพัฒนาการที่ตองการประเมิน ไดแก
สภาพที่พึงประสงคในแตละพัฒนาการ ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน
๒) เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชใหเหมาะกับขอมูลที่ตองการเก็บ วางแผน
การเลือกและการจัดการกับวัสดุ สื่อที่เหมาะสมกับขอมูลที่จะเก็บตั้งแตตนปการศึกษา ไดแก ขอมูลที่
ตองไดจากการสังเกต เชน กระดาษ การดขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา กลองบันทึกภาพหรือโทรศัพทมือถือ
เครื่องบันทึกเสียง เปนตน
๓) ศึกษามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตังบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค ซึ่งเปน
เปาหมายการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะชวยใหผูสอนทราบวาควรเก็บขอมูลประเภทใด ลักษณะใด จึงจะทําใหเห็น
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
๔) วางแผนการจัดทํา เลือกวิธีเก็บขอมูล เชน บันทึกสั้น ภาพถาย แบบสังเกต บันทึกเสียง
การเขียนไดอะแกรมในรูปแบบของใยแมงมุม การทําบันทึกแสดงความคิดเห็นหรือความรูส กึ ของเด็ก ผสู อน
หรือผูปกครอง เปนตน
๕) กํ า หนดวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล เช น การบั น ทึ ก พฤติ ก รรมเด็ ก โดยใช วิ ธี สั ง เกตและใช
การบันทึกสั้น ซึ่งผูสอนจะสังเกตทุกวัน
๖) จัดแสดงขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูที่เกี่ยวของกับเด็ก โดยพิจารณาวาขอมูลใด
ควรนํามาแลกเปลี่ยน และนํามาจัดแสดงใหเห็นพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก รวมทั้งใหเด็กมีสวนรวม
ในการเลือกผลงานของตนหรือของกลุมและรวมจัดเตรียมแสดงขอมูลดังกลาว
๒.๕ การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก เปนการประเมินการเจริญเติบโตดานรางกายของเด็ก
ซึ่งการพิจารณาการเจริญเติบโตในเด็กที่ใชทั่วๆ ไปอยางตอเนื่อง ไดแก นํ้าหนัก สวนสูง เสนรอบศีรษะ ฟน
และการเจริญเติบโตของกระดูก สําหรับแนวทางประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี้
๒.๕.๑ การประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โต โดยการชั่ ง นํ้ า หนั ก และวั ด ส ว นสู ง เด็ ก แล ว
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ในกราฟแสดงนํ้าหนักตามเกณฑอายุในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใชสําหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม
ขอควรคํานึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
๑) เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานการเจริญเติบโต บางคนรูปรางอวน บางคน
รูปรางผอม บางคนรูปรางใหญ บางคนรูปรางเล็ก
๒) ภาวะโภชนาการเปนตัวสําคัญที่เกี่ยวของกับขนาดของรูปราง แตไมใชสาเหตุเดียว
๓) กรรมพันธุ เด็กอาจมีรูปรางเหมือนพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง ถาพอหรือแมเตี้ย ลูกอาจเตี้ย
และกรณีนี้อาจมีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยไดและมักจะเปนเด็กที่ทานอาหารไดนอย
๔) ช ว งครึ่ ง หลั ง ของขวบป แรก นํ้ า หนั ก เด็ ก จะขึ้ น ช า เนื่ อ งจากห ว งเล น มากขึ้ น และ
ความอยากอาหารลดลง

๒.๕.๒ การตรวจสุขภาพอนามัย เปนการตรวจสอบที่แสดงคุณภาพชีวิตของเด็ก
โดยพิจารณาความสะอาด สิ่งผิดปกติของรางกายที่จะสงผลตอการดําเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก
๓. การกําหนดเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ
การกําหนดเกณฑการประเมินและการใหระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง ๔ ดาน ในแตละสภาพที่พึงประสงค เพื่อเชื่อมโยงไปสูการผานตัวบงชี้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดังนั้น ในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรกําหนดในลักษณะเดียวกัน
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถกําหนดเกณฑการประเมินและการใหระดับคุณภาพผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กที่สะทอนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค ดังนั้น
พฤติกรรมทีจ่ ะประเมิน เปนระบบตัวเลข เชน ๓, ๒, ๑ หรือเปนระบบทีใ่ ชคาํ สําคัญ เชน ดี, พอใช, ควรสงเสริม
ตามที่สถานศึกษากําหนด ดังตัวอยาง
ระบบที่ใชคําสําคัญ

ความหมาย

๓
๒

ดี
พอใช

๑

ควรสงเสริม

ปรากฏพฤติกรรมตามชวงอายุ เปนไปตามสภาพที่พึงประสงค
ปรากฏพฤติกรรมตามชวงอายุ เปนไปตามสภาพที่พึงประสงค
โดยมีการกระตุน
ไมปรากฏพฤติกรรมตามชวงอายุที่เปนไปตามสภาพที่พึงประสงค

ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการกําหนดเกณฑการประเมินตามสภาพที่พึงประสงคที่กําหนดไวตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจกําหนดคําอธิบายคุณภาพ
ตามระดับคุณภาพของสภาพที่พึงประสงคของพัฒนาการแตละดานเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ตัวอยางที่ ๘ คําอธิบายคุณภาพตามระดับคุณภาพ
ตัวอยางคําอธิบาย ดานรางกาย : กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่องโดยไมเสียการทรงตัว
ระดับคุณภาพ
๓ หรือ ดี
๒ หรือ พอใช
๑ หรือ ควรสงเสริม

คําอธิบายคุณภาพ
กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง โดยไมเสียการทรงตัว
กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดแตไมตอเนื่อง เสียการทรงตัว
กระโดดขาเดียวไปขางหนาไมไดอยางตอเนื่อง

ตัวอยางคําอธิบาย ดานอารมณ จิตใจ : สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ
ระดับคุณภาพ
๓ หรือ ดี
๒ หรือ พอใช
๑ หรือ ควรสงเสริม

คําอธิบายคุณภาพ
แสดงสีหนาหรือทาทางสนใจ และมีความสุขขณะทํางานทุกชวงกิจกรรม
แสดงสีหนาหรือทาทางสนใจ และมีความสุขขณะทํางานบางชวงกิจกรรม
ไมแสดงสีหนาหรือทาทางสนใจ ขณะทํากิจกรรม
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ระบบตัวเลข

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ตัวอยางที่ ๗ การกําหนดเกณฑการประเมินและการใหระดับคุณภาพ

ตัวอยางคําอธิบาย ดานสังคม : ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง
ระดับคุณภาพ
๓ หรือ ดี
๒ หรือ พอใช
๑ หรือ ควรสงเสริม

คําอธิบายคุณภาพ
ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียงดวยตนเอง
ใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผูชี้แนะ
ใชสิ่งของเครื่องใชอยางไมประหยัดและไมพอเพียง แมมีผูชี้แนะ

ตัวอยางคําอธิบาย ดานสติปญญา : เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง
ระดับคุณภาพ

เขี ย นชื่ อ ตนเองตามแบบได และเขี ย นข อ ความเพื่ อ สื่ อ ความหมายด ว ยวิ ธี ที่ คิ ด
สะกดคําขึ้นเองได
เขียนชือ่ ตนเองตามแบบได หรือเขียนขอความเพือ่ สือ่ ความหมายดวยวิธที คี่ ดิ สะกดคํา
ขึ้นเองได
เขียนชื่อตนเองไมได

๒ หรือ พอใช
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๔. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
เมือ่ ผูส อนวางแผนการประเมินพัฒนาการแลวควรทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนรายบุคคล
หรือรายกลุม ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย หรือสัมภาษณเด็ก หรือการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ของเด็กอยางเปนระบบ เพื่อรวบรวมขอมูลพัฒนาการของเด็กใหครอบคลุมเด็กทุกคนแลวสรุปลงในแบบบันทึก
ผลการประเมินสภาพที่พึงประสงค
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพทีพ่ งึ ประสงค ผูส อนควรเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล โดยสภาพที่พึงประสงค ๑ ตัว ควรไดรับการประเมินพัฒนาการอยางนอย
๒ ครั้ง ตอ ๑ ภาคเรียน ระยะแรกควรเปนการประเมินเพื่อความกาวหนาไมควรเปนการประเมินเพื่อตัดสิน
พัฒนาการของเด็ก ดังนั้น การเก็บรวบรวมขอมูลผลการประเมินพัฒนาการตามหนวยการจัดประสบการณ
จึงเปนการสะสมเพื่อยืนยันวาเด็กเกิดพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงคนั้นๆ ชัดเจนและมีความนาเชื่อถือ
๕. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดการจัดเวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยตอ
๑ ปการศึกษา ไมนอ ยกวา ๑๘๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาเรียนใหเกิดประโยชนสงู สุดตอการพัฒนา
เด็กอยางรอบดานและสมดุล ผูสอนตองเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมที่แสดงถึงพัฒนาการของเด็กอยางตอเนื่อง
มีการประเมินซํา้ ของพฤติกรรมนัน้ ๆ เพือ่ ยืนยันความเชือ่ มัน่ ของผลการประเมิน สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพที่พึงประสงคใหครบทุกสภาพที่พึงประสงค ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
รายตัวบงชี้ รายมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค และในภาพรวมพัฒนาการรายดานของเด็กแตละคนตามลําดับ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๓ หรือ ดี

คําอธิบายคุณภาพ

๑ หรือ ควรสงเสริม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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สถานศึกษาควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบงชี้ รายมาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค และในภาพรวมของพัฒนาการรายดาน ภาคเรียนละ ๑ ครัง้ สําหรับแนวทางการสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงคในแตละตัวบงชีค้ วรใชฐานนิยม (Mode) ไมควรนําคาระดับคุณภาพ
ของสภาพที่พึงประสงคมาหาคาเฉลี่ย ในกรณีมีฐานนิยมมากกวา ๑ ฐานนิยม คือ มีระดับคุณภาพซํ้ามากกวา
๑ ระดับคุณภาพ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กในแตละตัวบงชี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงปรัชญาการศึกษา และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทัง้ การนําขอมูล
ผลการประเมินพัฒนาการไปใชเพื่อพัฒนาเด็กตอไป
๖. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการและการนําขอมูลไปใช
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเปนการสื่อสารใหพอแม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
ไดทราบความกาวหนาในการเรียนรูข องเด็ก ซึง่ สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดทําเอกสาร
รายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
สามารถรายงานเปนระดับคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแตละดาน ที่สะทอนมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง ๑๒ ขอตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๖.๑ จุดมุงหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
๑) เพื่อใหพอแม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริม
และพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒) เพื่อใหผูสอนใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานตนสังกัด
ใชประกอบในการกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ขอมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
๖.๒.๑ ขอมูลระดับชั้นเรียน ประกอบดวย เวลามาเรียน บันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการตามหนวยการจัดประสบการณ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจําชั้น และบันทึกผลพัฒนาการ
รายบุคคล และจัดทําสารนิทัศนที่สะทอนการเรียนรูของเด็ก เปนขอมูลสําหรับรายงานใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน พอแม ผูปกครอง ไดรับทราบความกาวหนา ความสําเร็จในการเรียนรูของเด็ก
เพื่อนําไปใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก
๖.๒.๒ ขอมูลระดับสถานศึกษา ประกอบดวย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคทั้ง ๑๒ ขอตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัด
ประสบการณและคุณภาพของเด็ก ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค รวมทั้งแจงใหผูปกครอง
และผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูล โดยผูมีหนาที่รับผิดชอบแตละฝายนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาเด็กใหเกิด
พัฒนาการอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งนําไปจัดทําเอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเรียน
๖.๒.๓ ขอมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย ผลการประเมินมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง ๑๒ ขอตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนรายสถานศึกษา เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
ศึกษานิเทศก ผูบริหารการศึกษา ผูเกี่ยวของใชวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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๖.๓ ลักษณะขอมูลสําหรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถ
เลือกลักษณะขอมูลสําหรับการรายงานไดหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับวิธีการรายงานและสอดคลองกับการให
ระดับผลการประเมินพัฒนาการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนําขอมูลไปใชประโยชนของ
ผูรับรายงานแตละฝาย ลักษณะขอมูลมีรูปแบบ ดังนี้
๖.๓.๑ รายงานเปนตัวเลข หรือระบบทีใ่ ชคาํ สําคัญเปนตัวแทนระดับคุณภาพพัฒนาการ
ของเด็กที่เกิดจากการประมวลผล สรุปตัดสินขอมูลผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ไดแก
- ระดับผลการประเมินพัฒนาการมี ๓ ระดับ คือ ๓, ๒, ๑
- ผลการประเมินคุณภาพ “ดี” “พอใช” และ “ควรสงเสริม”
๖.๓.๒ รายงานโดยใชสถิติ เปนการรายงานจากขอมูลที่เปนตัวเลข หรือขอความ
ใหเปนภาพแผนภูมหิ รือเสนพัฒนาการ ซึง่ จะแสดงใหเห็นพัฒนาการความกาวหนาของเด็กวาดีขนึ้ หรือควรไดรบั
การพัฒนาอยางไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
๖.๓.๓ รายงานเป น ข อ ความ เป น การบรรยายพฤติ ก รรมหรื อ คุ ณ ภาพที่ ผู  ส อน
สั ง เกตพบ เพื่ อ รายงานให พ  อ แม ผู  ป กครอง และผู  เ กี่ ย วข อ งทราบว า เด็ ก มี ค วามสามารถ มี พ ฤติ ก รรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรอยางไร
๖.๔ เปาหมายของการรายงาน
การดําเนินการจัด การศึ ก ษาปฐมวั ย ประกอบด ว ย บุ ค ลากรหลายฝ า ยมาร ว มมื อ
ประสานงานกันพัฒนาเด็กทั้งทางตรงและทางออม ใหมีพัฒนาการ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยผูมีสวนเกี่ยวของควรไดรับการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานดังตารางตอไปนี้
กลุมเปาหมาย

การใชขอมูล

ผูสอน

- วางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเด็ก
- ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดประสบการณ

ผูบริหารสถานศึกษา

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา

พอแม และผูปกครอง

- รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
- ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
อนามัย รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และพฤติกรรมตางๆ ของเด็ก

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
หนวยงานตนสังกัด

- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและใหความชวยเหลือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด

พัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๑.๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูง วัดสวนสูง ชั่งนํ้าหนัก และ
ตามเกณฑของกรมอนามัย บันทึกการเจริญเติบโต

✓

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร สังเกตการรับประทาน
ที่มีประโยชนไดหลายชนิด อาหารวาง อาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) การดืม่ นํา้
และดื่มนํ้าสะอาดได
ดวยตนเอง

✓

๑.๒.๒ ลางมือกอน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใชหองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง

สังเกตการลางมือ
กอนรับประทานอาหาร
และหลังการใชหองนํ้า
หองสวม

✓

๑.๒.๓ นอนพักผอน
เปนเวลา

สังเกตชวงเวลา
การนอนพักผอนกลางวัน

✓

๑.๒.๔ ออกกําลังกาย
เปนเวลา

สังเกตการออกกําลังกาย
ชวงเวลาตางๆ

✓

✓

๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม
และปฏิบัติตอผูอื่น
อยางปลอดภัย

สังเกตการเลนและ
ทํากิจกรรมตางๆ

✓

✓

หมายเหตุ
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✓
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สภาพที่พึงประสงค

การจัดประสบการณ
การปฏิบัติ
การเรียนรู
วิธีการประเมินพัฒนาการ กิจวัตร
ประจําวัน หนวยที่..... หนวยที่.....

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๖.๕ วิธีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การรายงานผลการประเมิ น พั ฒ นาการให ผู  เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบ โดยบั น ทึ ก ข อ มู ล
ในแบบรายงานตางๆ สามารถใชอางอิง ตรวจสอบ และรับรองผลพัฒนาการของเด็ก เชน แบบบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการประจําชั้น สมุดรายงานประจําตัวเด็ก แฟมสะสมงานของเด็กรายบุคคล นอกจากนี้ การรายงาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาปฐมวั ย ให ผู  เ กี่ ย วข อ งทราบในระดั บ หน ว ยงานอาจใช ร ายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาปฐมวัยประจําป จุลสารหรือวารสารของโรงเรียน หรืออาจมีการใหขอมูลกับผูปกครองในลักษณะ
การใหคําปรึกษาหรือทางการสงจดหมายสวนตัว ฯลฯ
ตัวอยางที่ ๑ การวิเคราะหมาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงคของเด็กปฐมวัย อายุ ๕ - ๖ ป และ
การกําหนดการประเมินจากการตรวจสอบขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและการจัดประสบการณ
การเรียนรู

สภาพที่พึงประสงค

การจัดประสบการณ
การปฏิบัติ
การเรียนรู
วิธีการประเมินพัฒนาการ กิจวัตร
ประจําวัน หนวยที่..... หนวยที่.....

พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
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สังเกตจากพฤติกรรมสีหนา
๓.๑.๑ แสดงอารมณ
ความรูสึกไดสอดคลองกับ ทาทาง ในสถานการณจริง
สถานการณอยางเหมาะสม ที่เกิดขึ้น

✓

✓

๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก สังเกตพฤติกรรมเด็ก
อยางเหมาะสมตาม
ทีม่ ีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
สถานการณ
ในสถานการณตางๆ

✓

✓

พัฒนาการดานสังคม
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑.๑ แตงตัวดวยตนเอง
ไดอยางคลองแคลว

สังเกตพฤติกรรมที่เด็ก
สวมเครื่องแตงกาย

✓

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร สังเกตการรับประทาน
ดวยตนเองอยางถูกวิธี
อาหารวาง อาหารกลางวัน

✓

สังเกตเด็กปฏิบัติตนในการ
ใชหองนํ้าหองสวมได

✓

๖.๑.๓ ใชและทําความ
สะอาดหลังใชหองนํ้า
หองสวมดวยตนเอง

✓

๖.๒.๑ เก็บของเลนของใช สังเกตเด็กเก็บของเลน
เขาที่อยางเรียบรอย
ของใชเขาที่ เชน รองเทา
ดวยตนเอง
แกวนํ้า แปรงสีฟน
ผาเช็ดหนา ที่นอน ฯลฯ

✓

✓

๖.๒.๒ เขาแถวตามลําดับ
กอนหลังไดดวยตนเอง

✓

✓

สังเกตการเขาแถว
ในกิจกรรมตางๆ

๖.๓.๑ ใชสิ่งของเครื่องใช สังเกตการใชสิ่งของ
อยางประหยัดและพอเพียง เครือ่ งใชตางๆ ดูแล
ดวยตนเอง
ของเลน ของใชในชั้นเรียน

✓

✓

หมายเหตุ

สภาพที่พึงประสงค

การจัดประสบการณ
การปฏิบัติ
การเรียนรู
วิธีการประเมินพัฒนาการ กิจวัตร
ประจําวัน หนวยที่..... หนวยที่.....

หมายเหตุ

พัฒนาการดานสติปญญา
สังเกตการเลา
เรื่องราวตางๆ

✓

✓

๙.๒.๑ อานภาพ
สัญลักษณ คํา ดวยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มตน
และจุดจบของขอความ

สังเกตจากการอานภาพ
อานนิทาน อานปาย
สัญลักษณ การอานหนังสือ
ในสถานการณตางๆ

✓

✓

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง การเขียนชื่อตนเอง เขียน
ตามแบบ เขียนขอความ ตัวอักษร/คํา หรือขอความ
ดวยวิธที ี่คิดขึ้นเอง คําที่เขียน
ดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง
อาจสลับที่ตัวอักษร

✓
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๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว
ตอเนื่องได

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

ตัวอยางที่ ๒ แบบบันทึกพฤติกรรม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

เด็กหญิงจันทรเจา (นามสมมติ) เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อายุ ๕ ป
ชื่อผูสังเกต นางสาวนํ้าหวาน (นามสมมติ)
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๓.๑.๑ แสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึก
ไดสอดคลองกับ
สถานการณอยาง
เหมาะสม

๑.๒.๑ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน
ไดหลายชนิดและ
ดื่มนํ้าสะอาด
ไดดวยตนเอง

๑.๓.๑ เลน
ทํากิจกรรมและ
ปฏิบัติตอผูอื่น
อยางปลอดภัย

๑๐/๗/๒๕๖๐
รับประทานอาหาร
ไดหมดทุกชนิดและ
ดื่มนํ้าไดหมดแกว
ดวยตนเอง

๑๘/๘/๒๕๖๐
๒๓/๖/๒๕๖๐
นั่งชิงชาและ
ยิ้มและรองเพลง
คอยๆ แกวงพรอมทั้ง พรอมทั้งโยกศีรษะ
บอกใหเพื่อนออกไป
อยูหางๆ

๔.๑.๒ สนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผาน
เสียงเพลง ดนตรี

๕.๒.๑ ชวยเหลือ
และแบงปนผูอื่น
ไดดวยตนเอง

๒๘/๗/๒๕๖๐
เคลื่อนไหวรางกาย
ตามจังหวะดนตรี
ไปรอบๆ หอง
โดยไมชนเพื่อน

๑๖/๖/๒๕๖๐
แบงสีเทียนใหเพื่อนใช

๕.๓.๑ แสดงสีหนา ๖.๑.๑ แตงตัวดวย
ตนเองไดอยาง
และทาทางรับรู
คลองแคลว
ความรูสึกผูอื่น
อยางสอดคลองกับ
สถานการณ

๘.๓.๑ มีสวนรวม
สรางขอตกลงและ
ปฏิบัติตามขอตกลง
ดวยตนเอง

๘.๓.๒ ปฏิบัติตน
เปนผูนําผูตาม
ไดเหมาะสมกับ
สถานการณ

๑๑.๑.๑ สราง
ผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคิด
ความรูสึกของ
ตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม
จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

๒๑/๙/๒๕๖๐
๑๕/๗/๒๕๖๐
เขาไปโอบเพื่อนที่
แตงตัวเปนเจาหญิง
กําลังรองไหและพูดวา ในมุมบทบาทสมมติ
“โอๆ ไมตองรองนะ”

๓๑/๘/๒๕๖๐
หยิบรองเทาไปเก็บ
ที่ชั้นวางรองเทาของ
เด็กหญิงตามที่ตกลง
กันไว

๖/๙/๒๕๖๐
เปนผูนําแสดงทาทาง
เคลื่อนไหวรางกาย
โดยที่ครูตองชวย
กระตุน

๒๔/๙/๒๕๖๐
ใชสีเทียนตกแตง
แกนกระดาษทิชชู
แตกตางจากเพื่อนๆ

จากตัวอยางที่ ๒ แบบบันทึกพฤติกรรมของเด็กหญิงจันทรเจา พบวา มีพฤติกรรมตามสภาพ
ที่พึงประสงค ยกเวนการปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณควรไดรับการชวยเหลือ เนื่องจาก
แสดงพฤติกรรมตํ่ากวาสภาพที่พึงประสงค

ความคิดเห็นของผูส อน : จากการเลนทราย นองจันทรเจาไดใชประสาทสัมผัสทัง้ หาในการเรียนรู ไดคน พบ
ขอเท็จจริง ไดรับประสบการณตรงจากสิ่งที่เปนธรรมชาติคือ การเลนทราย ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
(๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย) ไดสัมผัสทราย และใชมือในการหยิบจับ
อุปกรณบอกไดวาทรายกระทบวัตถุตางๆ จะเกิดเสียงแตกตางกัน (๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส) ไดใชภาษา
จากการสนทนา การพูดกับผูอื่น ไดเรียนรูคําศัพทที่ใชเรียกสิ่งหนึ่งที่เปนธรรมชาติ เชน ทรายเปยก
ทรายแหง แสดงความคิดริเริ่มในการเลนโดยใชทรายใสขวดแลวเขยาเพื่อใหเกิดเสียง และแกปญหาการเลนได
(๑๐.๓.๒ ระบุปญหา สรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา)
จากตัวอยางที่ ๓ แบบบันทึกพฤติกรรม พบวา เด็กหญิงจันทรเจาเลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติ
ตอผูอื่นอยางปลอดภัย ไดจากการสัมผัสทราย และใชมือในการหยิบจับอุปกรณบอกไดวาทรายเมื่อกระทบวัตถุ
ตางๆ จะเกิดเสียงแตกตางกัน บอกลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลง หรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ
จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส โดยการสนทนา การพูดกับผูอ นื่ เด็กไดเรียนรูค าํ ศัพททใี่ ชเรียกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ปน
ธรรมชาติ เชน ทรายเปยก ทรายแหง และสามารถระบุปญหาสรางทางเลือกและเลือกวิธีแกปญหา การแสดง
ความคิดริเริ่ม ในการเลนโดยใชทรายใสขวดแลวเขยาเพื่อใหเกิดเสียง แกปญหาการเลนได
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ตัวอยาง แบบบันทึกรายวัน
ชื่อ ด.ญ.จันทรเจา (นามสมมติ) เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชั้นอนุบาลปที่ ๓/๑
ชื่อครูผูสังเกต นางสาวนํ้าหวาน (นามสมมติ) วันที่บันทึก ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สถานที่ : บอทราย
พฤติกรรม : นองเลนอยูในบอทรายเปยกกับเพื่อนๆ โดยใชอุปกรณของเลน ไดแก ชอน ตักตวงทรายใส
ตะแกรงที่มีรู ตักทรายใสถังแลวกอกองทรายเปนปราสาท จากนั้นก็ใชแมพิมพพลาสติกรูปสัตวตางๆ เชน
กุงและหอยวางเรียงสลับกันไวรอบๆ ปราสาท ตักทรายใสขวดนํ้าพลาสติก ปดฝา เขยาโดยเอามาเขยา
ใกลๆ หู พรอมทัง้ หันไปบอกนองมะปรางวา “มีเสียงดังดวยนะ” “ลองฟงดู” จากนัน้ ก็ยนื่ ขวดนํา้ พลาสติกที่
ใสทรายใหนอ งมะปรางลองเขยาดู นองมะปรางพูดวา “จริงดวย มีเสียง” แลวนองจันทรเจาก็เททรายออก
ตักทรายเขาไปอีกแลวเขยา เททรายออก ตักทรายเขาไป ทดลองเขยาซํ้าไปมาหลายครั้ง นองมะปราง
ทําเชนเดียวกันกับนองจันทรเจา แตใสทรายเขาไปเกือบเต็มขวด นองจันทรเจาพูดวา “อยาใสทราย
เยอะนะ เขยาไมได” “ทรายเปยกติดอยูในขวดเทออกไมหมด” “ตองเคาะเอาทรายออกกอน”

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ตัวอยางที่ ๓ การบันทึกพฤติกรรมแบบไมเปนทางการ

ตัวอยางที่ ๔ แบบสํารวจรายการ
ชื่อ ด.ช./ด.ญ………..............................................................เกิดวันที่……….เดือน…………..……….พ.ศ. ...................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของเด็ก
ครั้งที่ ๑
พัฒนาการ

พฤติกรรมเด็ก

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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✓

✓

✓

ปฏิบัติ

๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา

✓

✓

✓

ปฏิบัติ

๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรมและปฏิบัติตอ
ผูอื่นอยางปลอดภัย

✓

✓

✓

ปฏิบัติ

✓

✓

ปฏิบัติ

ดานอารมณ ๓.๑.๑ แสดงอารมณ ความรูสึกได
สอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
จิตใจ
๓.๒.๑ กลาพูดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสมตามสถานการณ
ดานสติ
ปญญา

ครั้งที่ ๓

สรุป
ไม
ไม
ไม
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ดานรางกาย ๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทานอาหาร
และหลังจากใชหองนํ้าหองสวมได
ดวยตนเอง
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ครั้งที่ ๒

๑๐.๑.๓ จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ
โดยใชตั้งแต ๒ ลักษณะขึ้นไป
เปนเกณฑ
๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการรวม
กิจกรรมตั้งแตตนจนจบ

✓
✓

ยังสรุป
ไมได

✓

✓

ยังสรุป
ไมได

✓

✓

✓

ปฏิบัติ

จากตัวอยางที่ ๔ แบบสํารวจรายการเด็กชาย/เด็กหญิง... ดานรางกาย พบวา มีพฤติกรรมลางมือ
ก อ นรั บ ประทานอาหารและหลั ง จากใช ห  อ งนํ้ า ห อ งส ว มได ด  ว ยตนเอง นอนพั ก ผ อ นเป น เวลา และเล น
ทํากิจกรรมและปฏิบตั ติ อ ผูอ นื่ อยางปลอดภัย ดานอารมณ จิตใจ พบวา แสดงอารมณ ความรูส กึ ไดสอดคลองกับ
สถานการณอยางเหมาะสม และดานสติปญญา พบวา กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสแสดงออก และทํากิจกรรม
จําแนกและจัดกลุมสิ่งตางๆ โดยใชตั้งแต ๒ ลักษณะขึ้นไปเปนเกณฑ เพิ่มมากขึ้น แลวจึงประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกและการจําแนกอีกครั้งกอนสรุปผลการประเมิน

ตัวอยางที่ ๕ แบบบันทึกการสนทนา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

คําพูดของเด็ก

ความคิดเห็นผูสอน

วันหยุดหนูชวยคุณแมลางจาน
คุณพอสอนหนูปนจักรยาน หนูปนไดแลว
หนูนวดขาใหคุณยาย คุณยายหนูไมสบายตองไปหาหมอ
เลิกเรียนคุณแมจะพาหนูไปซื้อเคกวันเกิด
หนูชอบเคกช็อกโกแลต
เมื่อวานนี้ฝนตก ที่บานหนูไฟดับ ตนไมหักดวย
เพราะลมแรง
ปดเทอมคุณแมจะพาหนูไปเที่ยวทะเล หนูจะไปเลน
นํ้าทะเลกับแมกับนองและเก็บเปลือกหอยดวย

นองไกกลาพูดกลาแสดงออก
อยางเหมาะสมตามสถานการณ
(๓.๒.๑) ฟงผูอื่นพูดจนจบและ
สนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง
เชื่อมโยงเรื่องที่ฟง (๙.๑.๑)
มีความคิดรวบยอด เรื่อง “วันนี้
และเมื่อวาน” และบอกสิ่งที่จะ
ทําในอนาคตได (๑๐.๒.๑)

จากตัวอยางที่ ๕ แบบบันทึกการสนทนาของเด็กหญิงไก สมบูรณดี พบวา มีพฤติกรรมฟงผูอื่น
พูดจนจบและสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่ฟงได กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ และมีความเขาใจ มีความคิดรวบยอดเรื่องวันนี้ เมื่อวาน และบอกสิ่งที่จะทําในอนาคตได
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วัน เดือน ป

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ชื่อ สกุล เด็กหญิงไก สมบูรณดี ชั้น อนุบาล ๓/๑ อายุ ๕/๕ ป
ภาคเรียนที่...๒.../...๒๕๖๐...
กิจกรรม การสนทนาขาวและเหตุการณตอนเชา

ตัวอยางที่ ๖ แบบสัมภาษณ
เด็กหญิง “นองครีม” (นามสมมติ)
วัตถุประสงคเพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับการเลนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กที่แตกตางไปจากตน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ผูสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ
ผูถูกสัมภาษณ
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:
:
:
:
:
:

นองครีมคะ วันนี้หนูแตงตัวเหมือนหรือไมเหมือนกับเพื่อนคนไหนบางคะ
วันนี้หนูใสเสื้อกีฬาสีแดงเหมือนนองเนยคะ แตโตใสสีฟา ไมเหมือนกัน
แลวหนูกับนองเนยมีอะไรที่ไมเหมือนกัน
เนยมีผิวสีดํากวาหนู อวนกวา และผมสั้นกวาคะ
หนูเคยเลนกับนองเนยไหมคะ เลนอะไรกัน
เลนกันบอยๆ คะ เลนเปนครูกับนักเรียน หนูเปนนักเรียน บางทีก็เปนครูคะ

จากตัวอยางที่ ๖ แบบสัมภาษณของนองครีม พบวา นองยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางบุคคล ระหวางตัวเองกับเพื่อนๆ ได เขาใจวาแตละคนมีสิ่งที่แตกตางกันและมีสิ่งที่เหมือนกัน และ
เลนรวมกันกับเพื่อนที่แตกตางจากตัวเองได (๘.๑.๑)
ผูบันทึก นางสาวแกวใจ (นามสมมติ)

ด.ช.ไก

๑

๑

๒

๒

๒

๑

๒

๒

๒

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
สรุป
สรุป
๑
๒
๓
๑
๒
๓

๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว
ตอเนื่องได

๒

สรุป
ตบช.

๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบฯ

๒

๒

๒

๒

๒

๓

๓

๓

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
สรุป
สรุป
๑
๒
๓
๑
๒
๓

๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ
คําดวยการชี้ฯ

ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ อาน เขียนภาพ และสัญลักษณได

๒

สรุป
ตบช.
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จากตัวอยางที่ ๗ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ของเด็กชายไก โดยใชฐานนิยม (Mode) อยูใน
ระดับคุณภาพที่ ๒ อธิบายดังนี้

๖

๕

๔

๓

๒

ชื่อ สกุล

เลขที่

๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและ
สนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง

ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕..........
มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

ตัวอยางที่ ๗ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา จําแนกตามตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๓ (๕ - ๖ ป)
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๑. สรุปผลการประเมินรายสภาพที่พึงประสงค ใหนําผลการประเมินครั้งที่ ๑ ๒ ๓ มาสรุปโดยใช
ผลการประเมินครัง้ สุดทาย จากกรณีเด็กชายไก สภาพทีพ่ งึ ประสงค ๙.๑.๑ ฟงผอู นื่ พูดจนจบและสนทนาโตตอบ
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง สรุปคุณภาพอยูในระดับ ๒ สภาพที่พึงประสงค ๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราว
อยางตอเนื่อง สรุปคุณภาพอยูในระดับ ๒ สภาพที่พึงประสงค ๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณคําดวยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบของขอความ สรุปคุณภาพอยูในระดับ ๒ และสภาพที่พึงประสงค ๙.๒.๒
เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง สรุปคุณภาพอยูในระดับ ๒ เชนเดียวกัน
๒. สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ใหนาํ ผลสรุปการประเมินครัง้ สุดทายของรายสภาพทีพ่ งึ ประสงค
มาสรุปเปนผลการประเมินตัวบงชี้ โดยใชฐานนิยม (Mode) จากกรณีเด็กชายไก ตัวบงชี้ที่ ๙.๑ มีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด มีคุณภาพอยูในระดับ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ อาน เขียนภาพ และสัญลักษณไดมีคุณภาพอยูใน
ระดับ ๒
๓. สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหนําผลสรุปการประเมินครั้งสุดทาย
ของรายตัวบงชี้มาสรุปเปนผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยใชฐานนิยม (Mode)
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ตัวอยางที่ ๘ การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กดานสติปญญา
จําแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ (อายุ ๕ - ๖ ป)
โรงเรียน..............................................ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕...........
เด็กชายไก (นามสมมติ)

๓

๒

๑

สรุป
พัฒนาการ

ดานสติปญญา

๒

มฐ. ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย

๒

๙.๑ สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

✓

๙.๒ อาน เขียนภาพ และสัญลักษณได

✓

มฐ. ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู
๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด

๒
✓

๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

✓

๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ

✓

มฐ. ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

๒
✓

๑๑.๑ ทํางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๑๑.๒ แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอยางสรางสรรค

✓

มฐ. ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย

๓

๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู

✓

๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู

✓

จากตัวอยางที่ ๘ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กดานสติปญญาโดยใชฐานนิยม (Mode) ของ
เด็กชายไก ในภาพรวม มีคุณภาพอยูในระดับ ๒ เมื่อจําแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค พบวา
มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสือ่ สารไดเหมาะสมกับวัย มีคณ
ุ ภาพอยูใ นระดับ ๒ สําหรับมาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถ
ในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ๒ สวนมาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรค มีคณ
ุ ภาพอยูใ นระดับ ๒ (มีฐานนิยม ๒ ฐาน โดยตัวบงชีท้ ี่ ๑๑.๑ ไดระดับคุณภาพ ๒ และตัวบงชีท้ ี่ ๑๑.๒
ไดระดับคุณภาพ ๓ เนื่องจากเด็กกําลังเรียนในภาคเรียนที่ ๑ สถานศึกษาจึงสรุปผลการประเมินใหไดระดับ ๒
เพื่อนําขอมูลไปใช
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ภาคเรียนที่ ๑
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พัฒนาการ

ผลการประเมิน

ตอนที่ ๓
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย เปนการดําเนินงานทีน่ าํ ไปสูส มั ฤทธิผล
ของการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการศึกษา ไดแก การพัฒนาบุคลากรปฐมวัยใหมคี วามรูค วามเขาใจในการปฏิบตั งิ าน
อยางมีระบบและตอเนื่อง การเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การสนั บ สนุ น งบประมาณและทรั พ ยากร การส ง เสริ ม ให ผ ู ส อนระดั บ ปฐมวั ย
นําหลักสูตรไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การนําหลักสูตรไปใชอยางเปนระบบ ผูสอนระดับปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวของ
มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  ใ ห เ ด็ ก มี พั ฒ นาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย
การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมดวยความเขาใจ ดวยวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสม จะชวยใหเด็กเติบโตอย า งมี คุ ณ ภาพ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ กลุ  ม
เปาหมายเฉพาะ เปนการเปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ และ
การสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของเขาใจพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ใหเกิดการเชื่อมโยงในการจัด
การศึกษาทั้งสองระดับ

บทที่ ๘

บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑. ผูบริหารสถานศึกษา
มีบทบาทที่สําคัญ ดังนี้
๑) ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมีวิสัยทัศนในการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒) เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยรวมใหความเห็นชอบ และกําหนด
วิสัยทัศนของหลักสูตร
๓) คัดเลือกบุคลากรทีท่ าํ งานกับเด็ก ไดแก ผูส อน พีเ่ ลีย้ ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ
ของบุคลากร เชน
- มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
- มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณขันและใจเย็น ใหความเปนกันเองกับเด็กอยางเสมอภาค
- มีบุคลิกของความเปนผูสอน เขาใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย
- พูดจาสุภาพเรียบรอย ชัดเจนเปนแบบอยางได
- มีความเปนระเบียบ สะอาด และรูจักประหยัด
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตยในการปฏิบัติงานในหนาที่และการปฏิบัติตอเด็ก
- มีอารมณรวมกับเด็ก รูจักรับฟง พิจารณาเรื่องราวปญหาตางๆ ของเด็ก และตัดสิน
ปญหาตางๆ อยางมีเหตุผล ดวยความเปนธรรม
- มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
๔) สงเสริมและจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กไดเขาเรียนอยางทัว่ ถึง เสมอภาค และปฏิบตั กิ ารรับ
เด็กตามเกณฑที่กําหนด
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หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนหัวใจสําคัญของการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอนระดับปฐมวัย พอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย ชุมชน/ทองถิ่น และ
ผูเ กีย่ วของทุกฝาย จึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
คุณภาพเด็ก การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จึงประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝาย ซึ่งมี
บทบาทหนาที่สําคัญ ดังนี้
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แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
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๕) สงเสริมใหผูสอนและผูที่ปฏิบัติงานกับเด็กไดพัฒนาตนเองใหมีความรู กาวหนาอยูเสมอ
๖) สรางความรวมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝายในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๗) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก งานวิชาการหลักสูตรอยางเปนระบบ และมีการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๘) สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม สื่อ วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
และสงเสริมพัฒนาการเด็ก
๙) นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดใหมีการนิเทศภายในอยางมีระบบ
๑๐) กํากับ ติดตามใหมีการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัยในสถานศึกษา และนําผลจาก
การประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑๑) กํากับ ติดตามใหมีการประเมินการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช เพื่อนําผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก บริบทสังคม
และใหมีความทันสมัย
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๒. ผูสอนระดับปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือวาเด็กมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหเด็กสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผูสอนจึงมีบทบาท
สําคัญยิง่ ในการจัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูก ารปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูสอนจึงควรมีบทบาท/หนาที่ ดังนี้
๑) บทบาทในฐานะผูบริหารหลักสูตร
- ทําหนาที่วางแผน จัดทําหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร หนวยการจัดประสบการณ
การจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลพัฒนาการ
- จัดทําแผนการจัดประสบการณทเี่ นนเด็กเปนสําคัญ ใหเด็กมีอสิ ระในการเรียนรู เปดโอกาส
ใหเด็กเลน/ทํางานและเรียนรู ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
- ประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของเด็ก ชุมชน และทองถิ่น
๒) บทบาทในฐานะผูเสริมสรางการเรียนรู
- จัดประสบการณการเรียนรูท เี่ ด็กกําหนดขึน้ ดวยตัวเด็กเอง และผูส อนกับเด็กรวมกันกําหนด
เพือ่ พัฒนาเด็กใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานในชีวติ ประจําวัน ในการแสวงหาคําตอบหรือหาคําตอบในสิง่ ทีเ่ ด็ก
เรียนรูอยางมีเหตุผล
- จัดประสบการณกระตุนใหเด็กรวมคิด แกปญหา คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ดวยวิธีการ
ศึกษาที่นําไปสูการใฝรูและพัฒนาตนเอง
- จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สรางเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจกรรม
ผานการเลนไดเต็มตามศักยภาพและความสามารถของเด็กแตละคน
- สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมทีพ่ งึ ประสงคในการจัดการเรียนรูก จิ วัตรประจําวัน
และกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

๓. พอแมหรือผูปกครองเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดใหแกเด็กที่ผูสอนและพอแมหรือผูปกครอง
ตองสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อสรางความเขาใจและพรอมรวมมือกันในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก
พอแมหรือผูปกครอง ควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้
๑) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และใหความเห็นชอบ กําหนดแผนการจัด
ประสบการณของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก
๒) รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ
๓) เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
๔) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน
๕) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส ใหความรัก ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

141
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- จัดกิจกรรมการเลนที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น และเรียนรูวิธีการแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
- ใชปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและเด็กในการดําเนินประสบการณการเรียนการสอน
อยางสมํ่าเสมอ
- จัดการประเมินผลพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริง และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพเด็กใหเต็มตามศักยภาพ และนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณของตนใหมีประสิทธิภาพ
๓) บทบาทในฐานะผูดูแลเด็ก
- สังเกตและสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ ญา
- ฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
- ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเอง และกลาแสดงออก
- ฝกการเรียนรูหนาที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
- จําแนกพฤติกรรมเด็กและสรางเสริมลักษณะนิสัย และแกปญหาเฉพาะบุคคล
- ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อใหเด็กไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔) บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน
- นํานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน
และทองถิ่น
- ใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูในชุมชนในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกเด็ก
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการเรียนรู และพัฒนา
สื่อการเรียนรู
- พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะของผูใฝรู มีวิสัยทัศน และทันสมัย
ทันเหตุการณในยุคของขอมูลขาวสาร

๖) ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค
โดยประสานความรวมมือกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของ
๗) เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และมีคุณธรรมนําไปสู
การพัฒนาใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
๘) มีสวนรวมในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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ชุมชน/ทองถิ่น มีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการประสานความรวมมือ
เพื่อรวมกันพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
๑) มีสวนรวมในการสงเสริมการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคม/ชมรมผูปกครอง
๒) มี ส  ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป น แนวทางในการดํ า เนิ น การของ
สถานศึกษา
๓) เปนศูนยการเรียนรูเครือขายการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็ก
ไดเรียนรู มีประสบการณจากสถานการณจริง
๔) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
๕) ประสานงานกับองคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
๖) มี ส  ว นร ว มในการตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษา
โดยทําหนาที่ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัย
การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีความสําคัญมากในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพราะเปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูสอนใหสามารถ
นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ
การเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมในและนอกหองเรียน การจัดพัฒนาสื่อ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรู
การประเมิ น พั ฒ นาการ โดยมี ม าตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ตั ว บ ง ชี้ และสภาพที่ พึ ง ประสงค ข อง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็ก สถานศึกษาจึงควรกําหนดแนวทาง
การพัฒนาผูสอนและบุคลากรปฐมวัย ดังนี้
๑) สํารวจและประเมินความตองการในการพัฒนาตนเองของผูสอนและบุคลากรปฐมวัย และนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาตนเองทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
๒) พัฒนาผสู อนและบุคลากรปฐมวัยในดานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดประสบการณ
เทคนิควิธีการ จัดประสบการณ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน และดานอื่นๆ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูสอน
และบุคลากรปฐมวัย ควรใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม PLC เปนตน

๓) สงเสริมสนับสนุนใหมมี มุ ความรู โดยการจัดหาเอกสารดานหลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ
ตลอดจนองคความรูดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหผูสอนและบุคลากรปฐมวัยศึกษาคนควาเพิ่มเติม
๔) สงเสริมใหผสู อนและบุคลากรปฐมวัยมีโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน รวมปรึกษาและ
วางแผนการจัดการเรียนรูร ว มกับผูส อนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ เพือ่ ใหผสู อนเขาใจบทบาทหนาทีแ่ ละภารกิจ
ของตนในการนําหลักสูตรไปสูป ฏิบตั สิ ง ผลดีตอ การทํางานรวมกันในการจัดประสบการณการเรียนรูท เี่ ปนการสราง
รอยเชื่อมตอในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดเปนอยางดี

การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปสูก ารปฏิบตั ิ เปนกระบวนการสําคัญ
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูบ ริหารสถานศึกษาและผูม บี ทบาทหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ควรใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การตรวจเยี่ยม การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching)
การตรวจแผนการจัดประสบการณ ทั้งนี้ ควรดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามอยางเปนระบบ และเปนกัลยาณมิตร
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑) ประชุมผูบริหารสถานศึ ก ษาและผู ส อนระดั บ ปฐมวั ย เพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนดความต อ งการ
และชวงเวลาในการจัดทําปฏิทนิ การนิเทศหรือแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามทีเ่ หมาะสม ตอเนือ่ ง และเปนรูปธรรม
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การพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณการเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มีความจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดหางบประมาณและทรัพยากรที่จําเปน เพื่อสนับสนุน
ใหการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนด โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑) จัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดงบประมาณสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรู/โครงการ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การพัฒนาบุคลากร การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
ปฐมวัย และการนิเทศ กํากับ ติดตาม
๒) จัดซื้อและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน จัดซื้อ
และจัดหาสือ่ ของเลนทีส่ ง เสริมพัฒนาการเด็กตามมุมประสบการณตา งๆ การพัฒนาสนามเด็กเลน และแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดเตรียมของใชสวนตัวใหแกเด็กตามความจําเปน เพื่อการดูแลอนามัยสวนบุคคลและ
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเด็กไดอยางสะดวกและปลอดภัย
๓) กํากับติดตามการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๔) การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานเอกชน ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเปนไปตามหลักการพัฒนาเด็กทุกชวงวัย ระดมทรัพยากรในการ
จัดหาผูสอนที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณดานการศึกษาปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการพัฒนา
สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู
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การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร

๒) สรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกฝาย
๓) ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามตามแผนการนิเทศ และนําผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรปฐมวัยตามความตองการจําเปนอยางตอเนื่อง
๔) นําขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม มาใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนกระบวนการเชิงระบบเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร และการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหเหมาะสมตอไป ซึง่ แนวทางการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย
๑. การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช เปนการประเมินกระบวนการรางหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ควรดําเนินการดังนี้
๑) การวิเคราะหขอมูลความจําเปนพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการรางหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศจากการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับเดิม ศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชหลักสูตรที่ผานมา มีผลสําเร็จอะไรบาง มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง
ในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การประเมินพัฒนาการ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลการสอบถามความตองการของพอแม ผูปกครองและชุมชน
เพื่อใหไดสารสนเทศที่เกี่ยวของนําไปใชในการรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒) การตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เปนการประเมินเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อพิจารณาความสอดคลอง เหมาะสมเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โดยใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน องคกร ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดสารสนเทศที่จะนํา
ไปใชในการปรับปรุงและแกไขเอกสารหลักสูตรใหมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
๓) การประเมินความพรอมกอนนําหลักสูตรไปใช เปนการประเมินความพรอมและความพอเพียง
ดานปจจัยหรือทรัพยากรในการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดแก ดานบุคลากรมีจํานวนพอเพียงหรือไม
มีคุณลักษณะพรอมที่จะจัดประสบการณมากนอยเพียงใด ดานเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
มีความพรอมและพอเพียงตอการจัดประสบการณหรือไม ดานสื่อและแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัด
ประสบการณมพี อเพียงหรือไม เพือ่ การจัดการพัฒนาหรือการจัดซือ้ และจัดหาใหทนั ตอการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ประเมินโดยใชวิธีการสนทนากลุม การตรวจสอบรายการ หรือการสอบถาม
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๒. การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร เปนการประเมินกระบวนการใชหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตร เพื่อศึกษา
ความกาวหนาของการใชหลักสูตรเปนระยะๆ เพือ่ ตรวจสอบวาหลักสูตรเปนไปตามแผนการดําเนินงานทีก่ าํ หนด
ไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไร ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ประเด็นการประเมิน ไดแก
การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมและบุคลากร การนิเทศ การฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
เพิม่ เติมระหวางการใชหลักสูตร การจัดปจจัยและสิง่ สนับสนุนการใชหลักสูตร ประเด็นการประเมินเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณการเรียนรู ไดแก การจัดกิจกรรมและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู การจัดการชัน้ เรียน การเลือกและ
ใชสอื่ การจัดการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ ความรูค วามสามารถของผสู อนและบุคลากร และประเด็นประเมิน
เกีย่ วกับการจัดมุมประสบการณ ไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรระหวางการใชอาจใชวิธีการนิเทศ ติดตาม การสอบถาม การสนทนากลุม หรือการสังเกต
๓. การประเมินหลังการนําหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากดําเนินการใช
หลักสูตรครบแตละชวงอายุแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย และสรุปผลภาพรวมของหลักสูตรทีจ่ ดั ทําวาบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยหรือไม บรรลุผลมากนอยเพียงใด ตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาสวนใดบาง ปรับปรุงหรือพัฒนา
อยางไร ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร ไดแก การบรรลุผลตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค ต ามหลั ก สู ต ร การบรรลุ ผ ลตามเป า หมายของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ กํ า หนดไว
ประเด็นการประเมินเกีย่ วกับประสิทธิภาพของหลักสูตร ไดแก หนวยการจัดประสบการณทสี่ อดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหาร
จัดการหลักสูตร และการสรางรอยเชื่อมตอของการศึกษา ประเมินโดยใชวิธีการตรวจสอบรายการการศึกษา
เอกสาร การสอบถาม หรือการสนทนากลุม
ตัวอยางแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกอน/หลังการนําหลักสูตรไปใช ในตัวอยางที่ ๑
และ ๒ สถานศึกษาสามารถปรับแบบรายการ ประเด็นการตรวจสอบ และระดับคุณภาพไปปรับใชตาม
ความเหมาะสมและตามความตองการของสถานศึกษา

ตัวอยางที่ ๑
แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกอนการนําหลักสูตรไปใช
โรงเรียน..................................................อําเภอ..............................จังหวัด………………………..
สังกัด.....................................................................เขต...............................

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

คําชี้แจง

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

146

แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้เปนแบบสํารวจความคิดเห็นที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกอนการนําหลักสูตรไปใช และใหผูมีสวนเกี่ยวของของ
สถานศึกษาทําหนาที่ตรวจสอบ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอนระดับปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง และผูแทนชุมชน เปนตน
กรณีที่สถานศึกษามีความตองการในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร สามารถใชวิธีการในการ
รวบรวมความคิดเห็นดวยวิธีการอื่นๆ เชน การประชุมสนทนากลุม การประชุมกลุมยอย

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
๒๐ - ๔๐ ป
๔๑ - ๕๐ ป
๕๑ - ๖๐ ป
มากกวา ๖๐ ป
๓. สถานะ/ตําแหนงหนาที่
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูสอนระดับปฐมวัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
ผูแทนผูปกครอง
บริหารโรงเรียน
ผูแทนชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………….

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยกอนการนําหลักสูตรไปใช
โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ในชอง ใช/ไมใช และบันทึกความคิดเห็นในชองขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ที่

รายการ

ใช

ไมใช

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

๑ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑.๑ แสดงแนวคิดและความเชื่อในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัดเจน ครบถวน
๑.๒ มีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
๒.๑ มีความชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๒.๒ แสดงความคาดหวังและวิธีการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในอนาคตไดชัดเจน
๒.๓ แสดงถึงจุดเนน อัตลักษณ เอกลักษณที่ตองการ
ของสถานศึกษา
๒.๔ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
๒.๕ มีการกําหนดเปาหมายที่ตองการในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ
๓ จุดหมาย
๓.๑ มีความสอดคลองและครอบคลุมจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๒ มีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๓.๓ มีความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ
ตามจุดหมายที่กําหนดในหลักสูตร
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๑.๔ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑.๓ มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่

รายการ

๔ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔.๑ นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
สภาพที่พึงประสงคมากําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยครบถวน
๔.๒ นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
สภาพที่พึงประสงคมาจัดแบงกลุมอายุเด็กและ
ระดับชั้นเรียนไดชัดเจน ครบถวน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๕ ระยะเวลาเรียน
๕.๑ มีการกําหนดเวลาเรียนตอ ๑ ปการศึกษา
ไมนอยกวา ๑๘๐ วัน
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๕.๒ มีการกําหนดเวลาเรียนแตละวันไมนอยกวา
๕ ชั่วโมง
๕.๓ มีการกําหนดชวงเวลาการจัดกิจกรรมประจําวัน
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก
๖ สาระการเรียนรูรายป
๖.๑ มีความสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงคในแตละชวงวัย
๖.๒ ครอบคลุมประสบการณสําคัญและสาระที่
ควรเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๖.๓ มีการจัดแบงสาระการเรียนรูเหมาะสมกับ
ชวงเวลาในการจัดหนวยประสบการณ
๗ การจัดประสบการณ
๗.๑ มีกําหนดการจัดประสบการณโดยใชหลักการ
บูรณาการผานการเลนที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก
๗.๒ มีรูปแบบการจัดประสบการณสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๗.๓ มีกําหนดการจัดประสบการณแตละชวงอายุ
ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก

ใช

ไมใช

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ที่

รายการ

ใช

ไมใช

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

๗.๔ มีกําหนดการจัดประสบการณเนนใหเด็ก
ลงมือปฏิบัติ ริเริ่มและมีสวนรวมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู
๗.๕ มีกําหนดการจัดประสบการณเปดโอกาสใหเด็ก
มีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ และใชแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
๗.๖ มีกําหนดการจัดประสบการณสงเสริมใหเด็ก
มีทักษะชีวิตและมีการปฏิบัติตนตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘.๒ มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอ
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๘.๓ มีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาที่สงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
๙ การประเมินพัฒนาการ
๙.๑ มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๙.๒ มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
๑๐ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ มีความพรอมดานผูสอน บุคลากร และ
ขอมูลสารสนเทศ
๑๐.๒ มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
๑๐.๓ มีการวางแผนการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย (กอน - ระหวาง - หลังการใช)
๑๐.๔ มีแผนการนิเทศติดตามการนําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ
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๘ การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู
๘.๑ ระบุแนวการจัดสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๗.๗ มีกําหนดการจัดประสบการณสงเสริมการพัฒนา
ใหเด็กเปนคนดี มีวินัยและมีความเปนไทย

ที่

รายการ

ใช

ไมใช

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

๑๑ การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑๑.๑ ผูบริหารมีการวางแผนและสรางความเขาใจ
แกผูสอนระดับปฐมวัย ผูสอนระดับประถมศึกษา
ที่เกี่ยวของ พอแม ผูปกครอง และชุมชน ในการ
สรางรอยเชื่อมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๑.๒ ผูสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนและกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน
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๑๑.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัย
มีความพรอมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ของผูสอนรวมกัน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
๑๑.๔ มีการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศของ
เด็กปฐมวัยรายบุคคลสงตอชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เพื่อการวางแผนพัฒนาเด็กรวมกัน
ขอเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ผูตรวจสอบ
(........................................................)
ตําแหนง .........................................................
วัน เดือน ป .........................................................

ตัวอยางที่ ๒
แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังการนําหลักสูตรไปใช
โรงเรียน..................................................อําเภอ..............................จังหวัด………………………..
สังกัด.....................................................................เขต...............................

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
๒๐ - ๔๐ ป
๔๑ - ๕๐ ป
๕๑ - ๖๐ ป
มากกวา ๖๐ ป
๓. สถานะ/ตําแหนงหนาที่
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูสอนระดับปฐมวัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
ผูแทนผูปกครอง
บริหารโรงเรียน
ผูแทนชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
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แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยฉบับนี้เปนแบบสํารวจความคิดเห็นที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังการนําหลักสูตรไปใช และใหผูมีสวนเกี่ยวของของ
สถานศึกษาทําหนาที่ตรวจสอบ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอนระดับปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง และผูแทนชุมชน เปนตน
กรณีทสี่ ถานศึกษามีความตองการในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร สามารถใชวธิ กี ารในการรวบรวม
ความคิดเห็นดวยวิธีการอื่นๆ เชน การประชุมสนทนากลุม การประชุมกลุมยอย

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

คําชี้แจง

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังการนําหลักสูตรไปใช
โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ตามระดับคุณภาพ และใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
เกณฑระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ ๓ ดี
หมายถึง สามารถนําหลักสูตรไปใชไดครบถวนและเหมาะสม
ระดับคุณภาพ ๒ พอใช หมายถึง สามารถนําหลักสูตรไปใชได แตบางประเด็นควรปรับปรุงแกไข
ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ไมสามารถนําหลักสูตรไปใชไดเปนสวนใหญ ตองปรับปรุงแกไข
ที่

รายการ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑.๑ แนวคิดและความเชื่อของปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาชัดเจน ครบถวน
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๑.๒ สงเสริมพัฒนาเด็กตามจุดหมายหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
๒.๑ บรรลุผลปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒.๒ บรรลุผลตามความคาดหวังในอนาคตได
ชัดเจน
๒.๓ สอดคลองจุดเนน อัตลักษณ เอกลักษณ
ที่ตองการของสถานศึกษา
๒.๔ บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
๓ จุดหมาย
๓.๑ มีความสอดคลองและครอบคลุมจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๒ มีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๓.๓ นําไปสูการปฏิบัติตามจุดหมายที่กําหนด
ในหลักสูตรได
๔ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔.๑ นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
และสภาพที่พึงประสงคไปใชไดครบถวน
๔.๒ นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
และสภาพที่พึงประสงคไปใชกับเด็กทุกกลุมอายุ
และระดับชั้นเรียนไดครบถวน

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ที่

รายการ

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

๕ การจัดเวลาเรียน
๕.๑ กําหนดเวลาเรียนตอ ๑ ปการศึกษา
ไดความเหมาะสม
๕.๒ กําหนดเวลาเรียนแตละวันมีความเหมาะสม
๕.๓ กําหนดชวงเวลาการจัดกิจกรรมประจําวัน
มีความเหมาะสม

๖.๓ มีการจัดแบงสาระการเรียนรูไดเหมาะสมกับ
ชวงเวลาในการจัดหนวยประสบการณ
๗ การจัดประสบการณ
๗.๑ ใชหลักการบูรณาการผานการเลน
ที่สอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
๗.๒ มีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก
๗.๔ เนนใหเด็กลงมือปฏิบัติ ริเริ่มและมีสวนรวม
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
๗.๕ เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อ
และใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
๗.๖ สงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตและมีการปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๗ สงเสริมการพัฒนาใหเด็กเปนคนดี มีวินัย
และมีความเปนไทย
๘

การจัดสภาพแวดลอม สื่อ และแหลงเรียนรู
๘.๑ มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สภาพแวดลอมทางจิตภาพที่เอื้อตอการเรียนรู
ของเด็ก
๘.๒ มีสื่อที่หลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอ
๘.๓ มีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา
เหมาะสม เพียงพอตอการจัดกิจกรรม
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๖.๒ ครอบคลุมประสบการณสําคัญและสาระ
ที่ควรเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๖ สาระการเรียนรูรายป
๖.๑ มีความสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค
ในแตละชวงวัย

ที่

ระดับคุณภาพ

รายการ

๓

๒

๑

ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

๙ การประเมินพัฒนาการ
๙.๑ มีการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
๙.๒ มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
๙.๓ มีรองรอยการประเมินพัฒนาการเด็ก
๙.๔ มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการแก
ผูบริหาร ผูปกครอง หนวยงานเกี่ยวของ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๐ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ มีความพรอมดานครู บุคลากร และขอมูล
สารสนเทศ
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๑๐.๒ มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
๑๐.๓ มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๑๐.๔ มีการนิเทศติดตามการนําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ
๑๑ การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษา
ระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑๑.๑ ผูบริหารสรางความเขาใจในการสราง
รอยเชื่อมตอของหลักสูตรทั้งสองระดับ
๑๑.๒ ผูสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
มีการแลกเปลี่ยนและทํางานรวมกัน
๑๑.๓ มีการจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัย
มีความพรอมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ของผูสอนรวมกัน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
๑๑.๔ มีการจัดกิจกรรมใหความรู และหรือ
กิจกรรมสัมพันธกันใหพอแม ผูปกครองเขาใจ
การศึกษาทั้งสองระดับ

ขอเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผูตรวจสอบ
(........................................................)
ตําแหนง .........................................................
วัน เดือน ป .........................................................
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การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสําคัญในการใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และกระจายอํานาจการศึกษาลงไปยังทองถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ซึ่งเปนผูจัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม จําเปนตองมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหทกุ กลุม ทุกฝายทีม่ สี ว นรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความกาวหนา
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนการใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน วางแผน และดําเนินงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพอยางแทจริง
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการ
นิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สรางความมั่นใจใหผูเกี่ยวของ โดยตองมีการดําเนินการที่เปนระบบเครือขาย
ครอบคลุมทัง้ หนวยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการทีม่ าจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ
การกํากับ ติดตาม และประเมิน ตองมีการรายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ
เพื่อนําขอมูลจากการรายงานผลมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยตอไป

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน

บทที่ ๙

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

การใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหาพฤติกรรม
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เด็กที่มีปญหาพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากปกติ ซึ่งเกิดขึ้นคอนขางบอย
ตอเนื่องเปนระยะ และสงผลกระทบตอพัฒนาการและการเรียนรู ปญหาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยมักเกิดจาก
ปญหาดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม พอแม ผูปกครอง และผูสอน
อาจพบพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้นในเด็กปกติทั่วไป ถาเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม
เด็กจะเติบโตอยางมีคุณภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ขณะเดียวกัน หากเด็กไดรับอบรมเลี้ยงดูและดูแล
เอาใจใสไมถูกตอง อาจทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่เปนปญหาได พอแม ผูปกครอง และผูสอนที่มีความเขาใจ
พัฒนาการของเด็ก ใหความรัก มีความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันปญหาพฤติกรรมที่อาจเกิดกับเด็ก และ
ลดพฤติกรรมที่เปนปญหาไดทันทวงที ก็สามารถขจัดปญหานั้นๆ ได
การพิ จ ารณาว า เด็ ก มี ป  ญ หาพฤติ ก รรม หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกผิ ด ไปจากปกติ ห รื อ ไม
มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
๑. พฤติกรรมนั้นมีลักษณะแตกตางจากการแสดงออกของเด็กในระดับอายุ พัฒนาการเดียวกัน
๒. พฤติกรรมนั้นมีความถี่ ระยะเวลา และความรุนแรงของการเกิดพฤติกรรม จนเปนอันตราย
ตอตัวเด็กเองและผูอื่น
๓. พฤติกรรมนั้นสงผลใหเด็กสูญเสียโอกาสในสังคม หรือมีผลกระทบตอชีวิตของเด็ก
๔. พฤติกรรมนั้นมีผลตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
๕. พฤติกรรมนั้นขัดขวางการดําเนินชีวิตของเด็กในการปรับตัวเพื่อการอยูรวมกันกับผูอื่น
การชวยเหลือเด็กที่มีปญหาพฤติกรรม ผูสอนควรมีความเขาใจพัฒนาการและปจจัยตางๆ ที่สงผล
ตอพฤติกรรมเด็ก จะชวยใหการปรับพฤติกรรมเด็กประสบผลสําเร็จดวยดี ซึ่งมีขอควรคํานึงดังนี้
๑. ควรหาสาเหตุทเี่ กิดปญหาพฤติกรรมอยางถีถ่ ว นและไมดว นสรุป เชน กรณีทเี่ ด็กเคลือ่ นไหวและ
ซนมากตลอดเวลา มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนชวงสั้นๆ ไมคอยอดทนหรือไมรอคอยอะไรนานๆ ผูสอน
ไมควรดวนสรุปวาเด็กมีสมาธิสั้น ควรหาสาเหตุโดยการสอบถามพอแม ผูปกครอง ถึงพฤติกรรมขณะอยูที่บาน
ประวัติการคลอดและการเลี้ยงดู รวมถึงปรึกษาครูการศึกษาพิเศษ กอนสรุป เปนตน
๒. ทําความเขาใจในปญหาพฤติกรรมของเด็กรวมกับพอแม ผูปกครอง เพื่อหาสาเหตุและ
หาแนวทางชวยเหลือ แกไขพฤติกรรมที่เปนปญหารวมกัน
๓. ประสานความรวมมือกับบุคคลที่เกี่ยวของในการชวยเหลือเด็กอยางถูกตองและเหมาะสม
ดวยการใชเทคนิคการศึกษาเด็กรายบุคคล เพื่อใหเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมอยางถองแท

ปญหาพฤติกรรมที่เกิดกับเด็กปฐมวัย สวนใหญเปนปญหาที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ เปนปญหาที่คอนขางเขาใจงาย ไมสลับซับซอน และเกี่ยวกับลักษณะของการปรับตัวตอการเลี้ยงดู
และสภาพแวดลอม ซึ่งถาเด็กขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมหรือผูเลี้ยงดู และไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอมอยาง
ไมเหมาะสม ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาทางพฤติกรรมขึ้นอยางงายดาย ตัวอยางปญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย
ที่พบบอย มีดังนี้

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ปญหาพฤติกรรมที่พบบอยในเด็กปฐมวัย
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๔. ควรใชหลักการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับปญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การปรับ
สภาพแวดลอม การเบี่ยงเบนความสนใจ การชี้แนะ การเปนแบบอยางที่ดี การแยกใหอยูตามลําพังชั่วคราว
การใหคําชมเชยผานทางคําพูดหรือการแสดงออกทางสีหนาทาทาง การลงโทษ
ตัวอยางการปรับพฤติกรรม เด็กมีพฤติกรรมกาวราว ชอบรังแก หรือเลนรุนแรงกับเพื่อน
ถาเปนเด็กเล็ก ผูสอนควรใหเด็กทํากิจกรรมอยูใกลๆ อยาปลอยใหเลนกับเพื่อนตามลําพัง หรือสรางขอตกลง
ในการเลนรวมกันของเด็ก ถาเปนเด็กโต ผูสอนควรถามถึงสาเหตุ และชี้แจงถึงผลเสียของการใชกําลัง กาวราว
และชี้แนะวิธีที่เหมาะสม เชน บอกความไมพอใจออกมาตรงๆ ใหอภัยเพราะเปนเพื่อนกัน ซึ่งทุกคนก็ทํา
ผิดพลาดกันได
๕. เปนกําลังใจในการชวยเด็กที่มีพฤติกรรมที่มีปญหา เชน เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
ไมกลาแสดงออกหรือทําสิง่ ตางๆ นอกจากคําสัง่ ของพอแม ควรสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั เด็กวาทุกคนสามารถทีจ่ ะ
ปรับแกไขใหดขี นึ้ เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถหรือความคิดเห็นอยูเ สมอ และควรใหคาํ ชมเชยหรือกําลังใจ
เพื่อใหเด็กตั้งใจทําตอไปได ถาใหโอกาส ใหการยอมรับในคุณคาของมนุษย ใหความรัก ความนุมนวล และ
ความเอื้ออาทร ก็จะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
๖. กรณีเด็กมีปญ
 หาพฤติกรรมทีร่ นุ แรง ซึง่ พอแม ผูป กครอง หรือผูส อนไมสามารถใหการชวยเหลือ
หรือแกไขพฤติกรรมนั้นๆ ได ควรพาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทย

ตัวอยางปญหาพฤติกรรมที่พบบอยในเด็กปฐมวัย
ลักษณะที่พบ
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๑. เด็กพูดชา

เด็กมีพัฒนาการ
ดานภาษาและ
การพูด ไมเปนไป
ตามอายุ เชน
เด็กอายุ ๓ ป แลว
พูดเปนประโยคสั้นๆ
ไมได พูดไดเปนคําๆ
หรือสื่อสารกับคนอื่น
ไมได

๑. การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม
ผูดูแลเด็กไมรูความตองการ
ของเด็ก และตอบสนอง
ความตองการของเด็ก
โดยไมพยายามกระตุนให
เด็กพูดสื่อสาร
๒. เด็กมีความบกพรองทาง
พัฒนาการ เชน เด็กกลุมอาการ
ดาวน เด็กที่มีภาวะชัก หรือ
เด็กสมองพิการ เด็กกลุมอาการ
ออทิสติก เปนตน
๓. เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน

๑. ฝกใหเด็กพูดหรือออกเสียง
ในสภาวะแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
ใหเด็กรูสึกสนุกในการทํากิจกรรม
อยางตอเนื่อง ไมบังคับวาเด็กตอง
ออกเสียงหรือพูดตาม
๒. ควรชักชวนพูดคุยในสิ่งที่เด็กกําลัง
สนใจ ในเหตุการณตางๆ
ในชีวิตประจําวัน
๓. สอนใหพูดคํางายๆ ที่เด็กใชใน
ชีวิตประจําวัน หรือคําจากการเลานิทาน
๔. ใหเด็กไดพูดสื่อสารกับบุคคลอื่น
ในสถานการณตางๆ
๕. หากการพูดชาเกิดจากความบกพรอง
ทางการไดยิน ควรพาไปพบแพทย
เพื่อรักษาดวยวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม

๒. เด็กพูดติดอาง

พูดตะกุกตะกัก
พูดไมคลอง
ขาดความตอเนื่อง
ในการพูด มีการพูด
ซํ้าๆ มากกวา ๓ ครั้ง
ขึ้นไป โดยเฉพาะ
เมื่อเริ่มตนพูด

๑. เด็กมีความเครียดหรือ
วิตกกังวลจากการเผชิญกับ
สถานการณใหม เชน
เขาโรงเรียนใหม
๒. เด็กไดรับการบาดเจ็บทาง
สมอง ทําใหอวัยวะที่เกี่ยวกับ
การพูดขาดการประสานงานกัน
๓. การเลี้ยงดูที่ไมถูกตองของ
ครอบครัว เชน เรงใหเด็กพูดเร็ว
เกินความพรอมทางภาษาของ
เด็ก หรือดุดาเมื่อเด็กพูด
ไมคลอง ทําใหเด็กไมกลาพูด

๑. เปนผูฟงที่ดี รอใหเด็กพูดจนจบ
และไมพูดแทรก
๒. เปนแบบอยางที่ดีในการพูด โดย
พูดชาๆ สั้นๆ ชัดเจน เมื่อพูดจบ
ประโยคแลว ควรหยุดรอ ๒ - ๓ นาที
แลวคอยเริ่มพูดประโยคใหม
๓. ในขณะที่เด็กพูด ไมแสดงสีหนา
ทาทางที่ทําใหเด็กไมมั่นใจ เชน
จองหนาหรือโมโห
๔. ทํากิจกรรมรวมกับเด็ก ใหความรัก
และเอาใจใส เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุน
และมีความมั่นคงดานจิตใจ
๕. หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเด็ก
พูดติดอางมากขึ้น

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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- เวลานอนชอบ
ลูบคลําอวัยวะเพศ
- ชอบนอนควํ่า
หนีบขา
- ถูไถอวัยวะเพศกับ
พื้น หรือจับ
อวัยวะเพศเลน

๑. เด็กวัย ๒ - ๕ ป มักมีความ
สนใจในเรื่องเพศ ทั้งการเลน
บทบาทเกี่ยวกับพอแม สนใจ
อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับความ
แตกตางของเพศชายและหญิง
๒. เกิดจากการมีปญหา
ไมสบายใจ ตองการ
การปลอบประโลม

๑. ไมแสดงใหเด็กเห็นวาเปนเรื่อง
นาละอาย หรือรูสึกผิดกับการกระทํา
แบบนั้น
๒. เมื่อเห็นเด็กเลนอวัยวะเพศ
ไมควรดุดาหรือทําโทษเด็ก ควรเบี่ยงเบน
ความสนใจเด็กไปเรื่องอื่น เชน
ชวนเด็กเลน รองเพลง หรือเลานิทาน
๓. อธิบายใหเด็กรูถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเลนอวัยวะเพศ

๔. เด็กกัดเล็บหรือ - กัดเล็บตลอดเวลา ๑. เด็กมีความรูสึกเหงา วาเหว
ดูดนิ้ว
ทีว่ างจนเล็บกุดแหวง ไมมั่นคง ไมสบายใจ
- เด็กดูดนิ้ว
๒. เด็กมีความเครียด ซึ่งอาจ
เกิดจากความกลัว หรือเด็ก
คิดกลัวไปตางๆ นานา
๓. การอบรมเลี้ยงดูจากพอแม
หรือผูดูแลเด็ก ที่มีการควบคุม
เชน ดุมาก เจาระเบียบ หรือ
ปกปองมากเกินไป
๔. เด็กไมกลาแสดงออกทาง
อารมณ จึงแสดงออกโดย
การกัดเล็บหรือดูดนิ้วแทน เชน
อารมณโกรธ

๑. หาสาเหตุวามีอะไรรบกวนจิตใจเด็ก
สัมผัสโอบกอด ใหความรัก ความอบอุน
เลานิทาน
๒. หากิจกรรมที่นาสนใจใหเด็ก
อยาใหอยูวาง
๓. บอกใหเด็กรูถึงอันตรายวาเล็บ
ที่สกปรกอาจเปนสื่อนําโรคได
๔. หากไมสามารถแกอาการกัดเล็บ
หรือดูดนิ้วของเด็กได ควรพาเด็กไป
พบจิตแพทยเด็ก เพื่อขอคําแนะนํา
ที่เหมาะสมตอไป

๕. เด็กมีอาการติ๊ก มีการกระตุกซํ้าๆ ๑. ความไมสมดุลของสาร
ของกลามเนื้อโดย สื่อประสาทในสมองบางตัว
ไมไดตั้งใจ มักเปน คือ โดปามีน (Dopamine)
ที่ใบหนา คอ ไหล ๒. เกิดจากความเครียด
ทําใหเกิดอาการขยิบตา การเก็บกดความตองการ
กระตุกมุมปาก
บางอยางพบในครอบครัว
หนาผากยน ยักไหล ที่คอยเขมงวดในการเลี้ยงดูเด็ก
สายหัวไป-มา สะบัดคอ ๓. สาเหตุดานจิตใจ
หรือมีการเปลงเสียง
แปลกๆ เชน ทําเสียง
กระแอม เสียงจมูก
ฟุดฟด เสียงคลายสะอึก
ซึ่งอาการเหลานี้
จะสามารถหายไปเอง
ได แตทั้งนี้ขึ้นอยู
กับระดับของความ
รุนแรงของโรคดวย

๑. พาไปพบกุมารแพทยหรือจิตแพทยเด็ก
เพื่อคนหาสาเหตุโดยการตรวจวินิจฉัย
ที่แนนอน
๒. ไมใหความสนใจอาการผิดปกตินั้น
เบี่ยงเบนความสนใจไปดานอื่น
๓. ควรทําบรรยากาศใหผอนคลาย
ใหเด็กรูสึกสบายใจและปลอดโปรง
๔. หากเปนติดตอกันและชวยเหลือแลว
ไมหาย อาจแนะนําใหไปพบแพทย

๓. เด็กชอบเลน
อวัยวะเพศ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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๖. เด็กที่มีปญหา
การรับประทาน
อาหาร

- เบื่ออาหาร
- ชอบวิ่งเลน ชอบ
การปนปาย ไมอยูนิ่ง
และไมคอยสนใจ
การกินอาหาร
- กินอาหารนอยมาก

๑. เด็กเลือกรับประทานอาหาร
๒. เด็กถูกตามใจมากเกินไป
๓. กินของจุกจิกอื่นๆ จนอิ่ม
กอนมื้ออาหาร

๑. ปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการกิน
และสรางบรรยากาศที่ดีในการกิน
ปรับปรุงสีสัน รสชาติ ชนิดของอาหาร
จัดอาหารที่นากิน
๒. ไมใชการบังคับ ใชวิธีการจูงใจและ
เสริมแรงใหเด็กรับประทานอาหาร เชน
เลานิทาน จัดกิจกรรมปรุงอาหารงายๆ
ดวยตนเอง ใหคําชมเชย

๗. เด็กที่มีปญหา
การนอน

เด็กไมยอมนอน
กลางวัน

๑. เด็กบางคนไมเคยนอน
กลางวันมากอน
๒. สภาพแวดลอมไมเหมาะสม
เชน มีเสียงดังรบกวน
มีแสงสวางมากเกินไป
มีกลิ่นที่ไมพึงประสงค
๓. เด็กเหนื่อย เครียด หรือ
วิตกกังวล

๑. ควรจัดที่นอนใหสะอาด
และหองมีบรรยากาศสงบ
๒. กิจกรรมกอนนอนควรเปนกิจกรรม
ที่สงบ ไมกระตุนเด็ก และปฏิบัติเปน
ประจํา เชน เลานิทาน หรือรองเพลง
ใหฟง ใหเด็กหลับตาใชมือลูบศีรษะเด็ก
เบาๆ

๘. เด็กที่มีปญหา
การขับถาย

เด็กไมยอมปสสาวะ ๑. ไมเคยถูกฝกใหใชหองนํ้า
หรืออุจจาระ
หองสวม เคยนั่งแตกระโถน
๒. ติดผาออมสําเร็จรูป
๓. หองนํ้าหองสวม มีสภาพ
ไมเหมาะสม ไมสะอาด หรือ
มีกลิ่นเหม็น
๔. เด็กกลัวการอยูใน
หองแคบๆ คนเดียว

๑. ฝกเด็กใหมีสุขนิสัยที่ดีในการขับถาย
เชน การรักษาความสะอาดหลัง
การขับถาย การถายเปนเวลา
๒. ฝกใหเด็กรูจักการใชหองนํ้า
หองสวมเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม
แทนการนั่งกระโถน
๓. ไมควรใหเด็กใสผาออมสําเร็จรูป
ตลอดเวลา
๔. ไมควรเขมงวดเกินไปในการฝก
ขับถายและควรจัดสภาพหองนํ้า
หองสวมใหเด็กอยากเขาไปใช
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- ปสสาวะรดที่นอน
หรือรดเสื้อผาในวัย
ที่เด็กควรจะควบคุม
การขับถายปสสาวะ
ไดแลว
- ปสสาวะรดที่นอน
หรือรดเสื้อผา เปน
มากกวา ๒ ครั้ง
ใน ๑ อาทิตย
ไมตํ่ากวา ๓ เดือน

๑. เด็กมีพัฒนาการชากวาปกติ
ไมสามารถควบคุมการถายปสสาวะ
ไดเมื่อถึงวัย
๒. เกิดจากการอักเสบของ
กระเพาะปสสาวะ หรือการ
ที่เด็กมีความจุของกระเพาะ
เล็กกวาปกติ ทําใหเด็ก
กลั้นปสสาวะไดไมนาน
๓. ถูกเลี้ยงดูอยางปลอยปละ
ละเลย หรือเขมงวดเกินไป
ไมไดรับการฝกนิสัยในการขับถาย
ที่ถูกตอง หรือถูกฝกเมื่ออายุนอย
๔. มีปญหาที่ทําใหกระเทือนใจ

๑. ควรหาสาเหตุวาเปนเพราะอะไร
เกิดจากสภาพรางกายหรืออารมณ
ถาเด็กมีรางกายปกติดี พอแม ผูปกครอง
หรือผูดูแลเด็กไมควรวากลาวลงโทษ
ลอเลียน หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให
เด็กเกิดความเครียด ตกใจกลัว
๒. ควรใหกําลังใจเด็กและชวยเหลือเด็ก
วิธีที่ใชไดผลคือ ใหลดนํ้าดื่ม หรืออาหาร
ที่มีรสจัด เพราะทําใหเด็กกระหายนํ้าบอย
๓. ควรใหเด็กปสสาวะกอนนอน และ
ปลุกใหเด็กปสสาวะตามเวลาที่เคยทํา
เปนประจําทุกวัน ใหทําจนกวาเด็กจะ
เคยชินและลุกขึ้นมาปสสาวะเองได
เมื่อปวด
๔. ควรใหคําชมเชยเมื่อเด็กไมปสสาวะ
รดที่นอน แตถาเด็กยังมีปญหา
การปสสาวะรดที่นอน ควรปรึกษา
จิตแพทยเด็ก

๑๐. เด็กซน อยูไมนิ่ง - ไมคอยอยูนิ่ง
ขาดสมาธิ
เคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลา
- มีชวงความสนใจ
ในการทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดนอยมาก

๑. กิจกรรมการสอนของผูสอน
ไมนาสนใจ ระยะเวลาไมเหมาะสม
กับอายุของเด็ก
๒. เด็กรับประทานนํ้าตาล
หรืออาหารหวานจัดมากเกินไป
ทําใหมีกําลังมาก

๑. ควรจัดกิจกรรมที่นาสนใจและ
เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมแรงเมื่อเด็กทํากิจกรรมเสร็จสิ้นลง
๒. ลดนํ้าตาลในอาหารทุกชนิด
โดยเฉพาะควรงดเวนการรับประทาน
ช็อกโกแลต ทอฟฟ และนํ้าอัดลม
ที่มีรสหวาน
๓. สังเกตอาการและแนะนําให
ผูปกครองพาไปพบแพทย

๑๑. เด็กหยิบของ
ผูอื่น

๑. เกิดจากความรูสึกอยากได
ยังไมเขาใจเหตุผล เพียงตองการ
อยากไดของคนอื่น
๒. เกิดจากความวาเหวในจิตใจ
ไมไดรับความอบอุนจากผูเลี้ยงดู

๑. ควรสอนใหเด็กเรียนรูสิทธิ
ของผูอื่น โดยการเลานิทานใหเด็ก
เขาใจ ดวยวิธีนุมนวล แตจริงจัง และ
ควรเอาใจใสอยางใกลชิดกอนที่เด็ก
จะทําเปนนิสัย
๒. ขอความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง
ชวยกันแกไข อาจใหเด็กนําของ
มาใหเพื่อน และใหเพื่อนรูจัก
การขออนุญาตกอนหยิบของผูอื่น

๙. เด็กปสสาวะ
รดที่นอน

พบในเด็กอายุ
๓ - ๔ ป หยิบของ
ของผูอื่นหรือของ
ในหองเรียนไป
โดยไมขออนุญาต

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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๑. เด็กรูสึกสูญเสียสิ่งที่เคยเปน
- เรียกรองความ
สนใจเพื่อใหไดรับ เจาของมากอน เชน พอแมและ
บุคคลในครอบครัวใหความ
ความเอาใจใส
ดวยวิธีการตางๆ เชน สนใจนองที่เกิดใหม
แสดงพฤติกรรมกลับ ๒. พอแมบางคนแสดงทาที
เปนเด็กกวาอายุจริง รักลูก สนใจลูกไมเทากัน ทําให
- รังแกคนที่ตัวเอง เด็กเกิดความรูสึกวาไมไดรับ
อิจฉา แอบทําราย ความยุติธรรม
รางกายและทําลาย ๓. เพื่อเรียกรองความสนใจ
สิ่งของทั้งตอหนา
หรือลับหลัง หรือ
หาทางแกลงดวย
วิธีตางๆ เมื่อผูใหญ
ไมเห็น

๑๓. รองอาละวาด การรองอาละวาด
เมื่อถูกขัดใจ
อาจมีพฤติกรรม
การกระทืบเทา
ลงนอนดิ้นกับพื้น
ทุบตี หรือขวางปา
พบบอยในเด็กอายุ
๒ - ๕ ป

การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม
โดยการตามใจและตอบสนอง
ความตองการของเด็กอยาง
ไมเหมาะสม

แนวทางชวยเหลือและแกไข
๑. เมื่อพอแมจะมีลูกเพิ่ม ควรเตรียม
ลูกคนโตใหรับรูตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภ
ทําความเขาใจกับเด็กวาเขายังไดรับ
ความรัก ความเอาใจใสจากพอแม
เหมือนเดิม
๒. ใหเด็กมีสวนรวมในการดูแลนอง
ควรปรับความคิดความเขาใจของเด็กวา
การมีนองใหม เปนการมีเพื่อนเพิ่มขึ้น
๓. แนะนําพอแมปฏิบัติตอเด็ก
ในครอบครัวดวยความเทาเทียมกัน
ทั้งการกระทําและคําพูด
๔. ควรใหความสนใจและเอาใจใสตอ
ความรูสึกของเด็กใหมากขึ้น หาจังหวะ
ในการชมเชยในพฤติกรรมที่เหมาะสม
ของเด็ก
๑. ผูใหญไมควรใหความสนใจ ปลอย
หรืออุมเด็กทุกครั้งที่เด็กรองเมื่อถูกขัดใจ
แตใชวิธีเบนความสนใจไปสูสิ่งอื่น
๒. ไมตามใจเรื่องที่ถูกขัดใจ
๓. เมื่อเด็กเบาเสียงหรือหยุดรอง
จึงเขาไปหา พูดคุย ปลอบโยน และ
เปลี่ยนความสนใจเด็กไปเรื่องอื่น
๔. ในขณะที่เด็กรองอาละวาด ไมควร
พูดตําหนิเด็ก หรือสั่งสอนเด็ก ซึ่งเด็กจะ
ไมฟง ควรนิ่งและใหพื้นที่ที่ปลอดภัย
ใหเด็กรองจนกวาเด็กจะสงบหรือ
รองนอยลง แลวจึงใหความสนใจ
และพูดดวย

๑๕. เด็กปฏิเสธ
การไปโรงเรียน
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- มีอาการตื่นสาย ๑. การหลั่งของสารโดปามีน ๑. หากิจกรรมอื่นใหเด็กทํา
และอาการออนเพลีย (Dopamine) ภายหลังเด็กไดทํา เพื่อลดการเลนหรือใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
กิจกรรมแปลกใหม เชน การเลน เชน การวาดภาพ ออกกําลังกาย
ในตอนเชา
- เด็กหมดความสนใจ สื่ออิเล็กทรอนิกส สารที่วานี้ ๒. ควรมีเวลาทํากิจกรรมรวมกันกับเด็ก
ในกิจกรรมรอบตัว จะทําหนาที่กระตุนใหเด็กเกิด เพิ่มขึ้น และอาจตั้งกฎกติกาในการใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ
- เด็กตั้งตารอเวลา พฤติกรรมเดิมซํ้าๆ
๒. พอแมของเด็กปลอยใหเด็ก ใหชัดเจน
ที่จะไดเลน
สื่ออิเล็กทรอนิกส เลนตามลําพัง หรือไมมีกําหนด ๓. ควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกในการ
และมักพูดถึงเวลา ระยะเวลาการเลนในแตละวัน ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทําใหเด็กเลนสื่ออิเล็กทรอนิกส ๔. ไมควรอนุญาตใหเด็กเลน
ที่จะไดเลน
สื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอีก ติดตอเปนเวลาหลายชั่วโมง
ชวงกอนเขานอน และไมจัดเก็บ
ในครั้งถัดไป
อุปกรณไวในหองนอนของเด็ก
- เด็กรูสึกหงุดหงิด
เพื่อปองกันไมใหเด็กแอบเลน
หรือหดหูเวลาที่
ทั้งกอนนอนหรือหลังตื่นนอนในทันที
ไมไดเลน
๕. จัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดสัมผัสกับ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สิ่งแวดลอมในชีวิตจริง เชน การอาน
- เด็กมีพฤติกรรม
หนังสือหรือฟงนิทานรวมกัน
กาวราว
การเลนในสนามเด็กเลน
- เด็กขาดสมาธิ
ระหวางทํากิจกรรม
๑. ปรับตัวเขากับผูสอน เพื่อน
- ตอตานขัดขืน
รองโวยวาย อางวา และการปฏิบัติตาม
ไมสบาย ไมยอมไป ตารางกิจกรรมประจําวัน
ของโรงเรียนไมได
โรงเรียน
- แสดงอาการทางกาย ๒. การอบรมเลี้ยงดูที่
ตางๆ ที่มักจะเปน ขาดการเอาใจใส
ในชวงเชาที่จะตอง
ไปโรงเรียน เชน
คลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง ปวดหัว
วิงเวียน เหงื่อออกมาก
ทองเสีย
- คิดวิตกกังวล
เกี่ยวกับการไป
โรงเรียน

๑. ควรเตรียมความพรอม
ที่จะรับเด็กเมื่อเปดเรียน ทั้งตัวผูสอน
บรรยากาศภายในหองเรียน วัสดุ
อุปกรณ ของเลน ของใช และ
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการมาโรงเรียน
๒. ใหความรูผูปกครอง และรวมมือกัน
เตรียมเด็กใหมีความพรอมในการมา
โรงเรียน
๓. จัดกิจวัตรประจําวันใหสมํ่าเสมอ เชน
จัดตารางการกินการนอนใหเปนเวลา
เพื่อชวยใหเด็กปรับตัวไดงายขึ้น และ
รวมมือในการทํากิจวัตรตางๆ มากขึ้น
๔. ใหกําลังใจและเสริมแรงใหเด็กทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อน และปฏิบัติ
กิจวัตรตามตารางกิจกรรมของโรงเรียน
อยางคอยเปนคอยไป

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑๔. เด็กติด
สื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน โทรศัพทมือถือ
โทรทัศน
คอมพิวเตอร ฯลฯ
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๑๖. เด็กเขากับ
เพื่อนไมได
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แนวทางชวยเหลือและแกไข

๑. ขาดความรัก ความสนใจจาก
พอแม และผูสอน ทําใหเด็ก
เปนคนไมรวมมือ
๒. พอแมและผูสอนเลี้ยงดูเด็ก
อยางเขมงวด ทําใหเด็กเกิด
ความเครียดและมาแสดงออก
กับผูอื่น
๓. คุนเคยกับการถูกตามใจและ
คาดหวังจะไดสิ่งตางๆ จากผูอื่น
เชนเดียวกับพอแม
๔. เด็กเห็นแบบอยาง วิธีการ
แสดงออกกาวราวจาก
บุคคลแวดลอมและโทรทัศน
๕. ผูเลี้ยงดุ ยั่วยุใหเด็กเกิด
อารมณโกรธบอยๆ
๖. เด็กเขากลุมกับเพื่อนไมได

๑. ใหความรัก ความอบอุนแกเด็ก
อยางเพียงพอ เชน ชักชวนใหรวม
กิจกรรมและอยูใกลๆ เด็ก ไมปลอย
ใหเด็กอยูกับเพื่อนๆ ตามลําพัง
๒. ควรเลี้ยงดูเด็กโดยใชเหตุผล
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก
๓. ผูสอนแนะนําวิธีการเลี้ยงดูอยาง
ถูกตองแกพอแม
๔. ผูใกลชิดเด็กควรแสดงทาทีนุมนวล
กับเด็ก ไมควรใหดูรายการโทรทัศน
ที่แสดงถึงความกาวราว
๕. หลีกเลี่ยงการยั่วยุใหเด็กโกรธ
๖. ควรฝกใหเด็กไดมีโอกาสเลน
รวมกลุมกับเพื่อน และชมเชยเมื่อ
ทํางานไดสําเร็จ เปนที่ยอมรับในกลุม

บทที่ ๑๐

ความหมายของการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เปนการจัดการศึกษาที่มีความแตกตางในดานเปาหมาย
การจัดหลักสูตรและการจัดประสบการณการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารจัดการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
จุดเนน หรือศักยภาพ และความตองการของเด็กที่แตกตางกัน การศึกษาจะตองจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพความตองการและความจําเปน เพื่อใหเด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ

ลักษณะการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
ในปจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะในประเทศไทยมีหลากหลายลักษณะ
ซึ่งสามารถจัดกลุมได ดังนี้
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การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเปดโอกาสใหสามารถ
จัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหมี
ความยืดหยุน สนองตอเจตนารมณ ความแตกตาง และความตองการของกลุม เปาหมายตางๆ ใหมคี วามหลากหลาย
ในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทและความพร อ มของสถานศึ ก ษา
แตละแหง ซึ่งสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่วา “เด็กทุกคน
มีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ตลอดจนไดรับ
การจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูสอน เด็กกับ
ผูเลี้ยงดูหรือผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของการพัฒนาการทุกดานอยางเปนองครวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ”
โดยเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะนี้หากไดรับการจัดการศึกษาที่ปรับใหเหมาะสมควบคูกับการบําบัดที่จําเปนตางๆ
ตัง้ แตระยะแรกเริม่ ก็สามารถพัฒนาจนใกลเคียงเด็กปกติได ในทางตรงขามหากไมไดรบั การชวยเหลือทีเ่ หมาะสม
กับความตองการเฉพาะของเด็ก อาจสงผลตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น และเปนภาระ
ของสังคมไดเวลาตอมา เชน เด็กที่มีความบกพรองทางพัฒนาการที่รุนแรง ควรไดรับการดูแลและการชวยเหลือ
จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมกับการศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ - ๖ ป)
สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
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กลุมที่ ๑ : กลุมเปาหมายเฉพาะที่เปนการศึกษาในระบบ
- สถานศึกษาในระบบที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรูแตกตางจาก
สถานศึกษาสวนใหญทั่วไป เชน การศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ ผูดอยโอกาส โรงเรียนหมูบานเด็ก
โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนสัตยาไส
- สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเนนเปนพิเศษ เชน โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนกีฬา โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนไปรษณีย วิทยาลัย
นาฏศิลป
กลุมที่ ๒ : กลุมเปาหมายเฉพาะที่เปนการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
- มีรปู แบบการจัดการศึกษาทีย่ ดื หยนุ หลากหลาย สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาธรรมชาติ และ
ความตองการของเด็ก หรืออาจจัดการเรียนรตู ามวิถธี รรมชาติ วิถธี รรม วิถขี องชุมชน เชนการศึกษาโดยครอบครัว
ศูนยการเรียน การศึกษสายครูภูมิปญญา
- เปนการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความตองการของเด็กที่ไมประสงคจะเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา และการเรียนรูหรือ
ดานอื่นๆ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุนในการนําสูการปฏิบัติ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(เด็กอายุ ๓ - ๖ ป) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะสามารถนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใชไดทั้งในสวนของ
สาระการเรียนรู การจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการใหเหมาะสมกับสภาพบริบท ความตองการ
และศักยภาพของเด็กแตละประเภท เพื่อพัฒนาใหเด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดโดยดําเนินการ ดังนี้
๑. การกําหนดเปาหมายคุณภาพเด็ก ซึง่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกาํ หนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคและสาระการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของใชในการพัฒนาเด็ก
สถานศึกษาหรือผูจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะสามารถเลือกหรือปรับใชตัวบงชี้และสภาพที่
พึงประสงคในการพัฒนาเด็ก เพื่อนําไปออกแบบและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบท ความแตกตาง และความตองการของแตละกลุมเปาหมายได
๒. สาระการเรียนรู เปนสื่อกลางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก เพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็กทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายคุณภาพเด็กของหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนด สาระการเรียนรู
ประกอบดวย ประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาสามารถเลือกหรือปรับ
สาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงวัย ความแตกตางระหวางบุคคล และศักยภาพของเด็ก
สถานศึกษา/ผูจัดการศึกษาสามารถจัดประสบการณการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบวิธีการตาม
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย สภาพและบริบททีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของกลมุ เปาหมายนัน้ ๆ และควรฝกใหเด็กไดฝก ทักษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ ใหเด็กไดเรียนรจู ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตั ใิ หทาํ ได คิดเปน ทําเปน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

๓. การประเมินพัฒนาการเด็ก จะตองคํานึงถึงปจจัยความแตกตางของเด็ก อาทิ เด็กทีม่ คี วามพิการ
แตละดาน อาจตองมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอื้อตอสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการและเครื่องมือ
ที่ใชควรใหสอดคลองกับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะดานดังกลาว ผูสอนควรใหความสําคัญกับการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เชน การพูดคุยและใชคาํ ถาม การสังเกต การประเมินการปฏิบตั ิ การแสดงออก
ในการทํากิจกรรม การประเมินดวยแฟมสะสมงาน โดยประเมินพฤติกรรมของเด็กตลอดเวลาที่จัดประสบการณ
การเรียนรู/กิจกรรม เพื่อใหทราบวาเด็กบรรลุตัวบงชี้/สภาพที่พึงประสงคหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตัวบงชี้ใด
และสิ่งเหลานี้ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะแตละกลุม เพื่อใหการประเมินพัฒนาการ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. สถานศึกษาทีม่ เี ด็กกลมุ เปาหมายเฉพาะ ควรไดรบั การสนับสนุนครูพเี่ ลีย้ งใหการดูแลชวยเหลือ
และสงเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กลุมเปาหมายเฉพาะมีผลพัฒนาการไมเปนไปตามเปาหมาย ควรมีการสงตอ
ไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อใหไดรับการพัฒนาตอไป
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เด็กปฐมวัยที่เปนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะควรไดรับการดูแลและเฝาระวังในดานพัฒนาการ
และการเรียนรู เพื่อปองกันปญหาหรือภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น อันอาจสงผลกระทบตอศักยภาพการเรียนรู
ของเด็ก การที่ผูสอนใหการชวยเหลือเด็กไดอยางรวดเร็ว สามารถลดปญหาการเรียนในอนาคตได
แนวทางการดูแลและใหการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ มีวิธีการปฏิบัติเพื่อการปองกัน
การเฝาระวัง การคนพบ การสงตอ การใหความชวยเหลือ และการสงเสริมการเรียนรู มีดังนี้
๑. การปองกัน
การปองกันและการดูแลความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ และการจัดสภาพแวดลอม
ทีเ่ หมาะสม เปนการปองกันภาวะเสีย่ งตอการเกิดปญหาพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กในอนาคต ชวยสงเสริม
ใหเด็กมีการพัฒนาศักยภาพของตน ดังนัน้ จึงควรทําใหสภาพแวดลอมมีลกั ษณะทีค่ นพิการทุกคนสามารถเขาถึงได
เชน การทําทางลาดสําหรับรถเข็น การทําหองนํ้าคนพิการ การใชสีเพื่อแบงแยกพื้นที่ที่เปนคนละสวนกัน
เพื่อความสะดวกของเด็กที่มีปญหาดานสายตา เปนตน นอกจากนี้ผูสอนควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช อุปกรณเครื่องเลน และสวนตางๆ ของอาคารสถานที่ที่เด็กเขาไปใช รวมทั้ง
ความสะอาดของอาหาร นํ้าดื่ม เครื่องใช และที่อยูอาศัย ความปลอดภัยนี้ควรครอบคลุมถึงความปลอดภัย
จากการขมเหง รังแก หรือลอลวงจากคนในสถานศึกษาและคนแปลกหนาดวย
๒. การเฝาระวัง
ผูสอนควรดําเนินการเฝาระวัง เพื่อติดตามและใหการชวยเหลือเด็กในความดูแลของตนดวย ดังนี้
๒.๑ การเฝาระวังการลวงละเมิดทางรางกาย จิตใจ และ/หรือทางเพศ ผูสอนควรสังเกต
ร อ งรอยบนร า งกาย และพฤติ ก รรมต า งๆ ของเด็ ก ว า อาจจะสะท อ นถึ ง การถู ก ล ว งละเมิ ด หรื อ ไม เช น
เด็กมีอาการซึมเศรา หวาดกลัวหรือหวาดระแวงหรือไม มีรอยชํ้า รอยไหม หรือบาดแผลใหมๆ บนแขนขา
เนื้อตัว โดยที่เด็กไมกลาบอกสาเหตุหรือไม เปนตน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

แนวทางการดูแลและใหการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
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๒.๒ การเฝาระวังความพิการ/ความบกพรองทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต ผูสอน
ควรบันทึกนํ้าหนัก สวนสูง และเสนรอบศีรษะของเด็กอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของเด็กวา
อยูใ นสภาวะปกติหรือไม นอกจากนีย้ งั ควรเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการดานตางๆ ทัง้ ทางกลามเนือ้ ใหญ
กลามเนื้อเล็ก ภาษา สติปญญา ตลอดจนอารมณและสังคมของเด็กวาลาชากวาพัฒนาการของเด็กปกติทั่วไป
หรือไม หากพบวาพัฒนาการหยุดชะงักหรือถดถอยลง หรือมีการพัฒนาที่ลาชาหางจากวัยมาก ก็ถือไดวา
เปนสัญญาณเตือนถึงความบกพรองทางพัฒนาการที่อาจเกิดขึ้นได เชน เด็กอายุ ๓ ป แลวยังพูดเปนคําๆ
ไดเพียง ๔ - ๕ คํา เทานั้น หรือเด็กอายุ ๕ ป แลวยังกระโดดไมได เปนตน
นอกจากนี้ ควรเฝาระวังการมองเห็นและการไดยินของเด็ก โดยผูสอนสามารถคัดแยก
การมองเห็นและการไดยินอยางงายๆ ในเด็กทุกคน ทุก ๑ - ๒ ป เชน การตรวจประเมินการมองเห็น ทําได
โดยใชแผนทดสอบระดับสายตาสําหรับเด็กเล็ก ทั้งนี้ ศึกษาไดจากคูมือการตรวจการคัดกรองระดับการเห็นใน
เด็กชั้นอนุบาลศึกษาและชัน้ ประถมศึกษา รวมถึงการทดสอบประเมินการไดยนิ สามารถทําไดโดยใหเด็กนั่งเกาอี้
และปดตา ผูทดสอบอยูทางดานหลังของเด็ก และถูนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ที่ขางๆ หูขางใดขางหนึ่งของเด็ก
หางออกมาประมาณ ๕ เซนติเมตร แลวใหเด็กยกมือขางที่หูตนเองไดยิน ทําซํ้าไปมา ๒ - ๓ ครั้ง เพื่อทดสอบวา
การไดยินปกติหรือไม ซึ่งเปนการเฝาระวังความพิการที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยได
๓. การคนพบ การสงตอการใหความชวยเหลือ
การเฝาระวังอยางเปนระบบจะชวยใหผูสอนคนพบเด็กที่ตองการความชวยเหลือ หรือการ
สงเสริมเปนพิเศษไดแตเนิ่นๆ เมื่อคนพบเด็กแลว ควรมีการสงตอใหแกนักวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบอยาง
ละเอียดอีกครั้ง เชน เมื่อสงสัยวาเด็กอาจมีปญหาการไดยิน ผูสอนอาจแนะนําใหผูปกครองพาไปตรวจการไดยิน
ที่โรงพยาบาล หรือเมื่อสงสัยวาเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา เนื่องจากเด็กไมสามารถเขาใจเรื่องตางๆ
ในชั้นเรียน และไมสามารถพูดสื่อสารกับเพื่อนและผูสอนได ผูสอนอาจแนะนําใหผูปกครองพาไปตรวจประเมิน
พัฒนาการ หรือรับการตรวจเพือ่ ประเมินระดับสติปญ
 ญาทีโ่ รงพยาบาล หรือเมือ่ สงสัยวาเด็กอาจถูกทํารายรางกาย
ผูสอนอาจพาเด็กไปพบนักสังคมสงเคราะหใหดําเนินการพาเด็กไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาล เปนตน
หากพบปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเด็กแลว บาน สถานศึกษา และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ เชน โรงพยาบาล กรมประชาสงเคราะห ควรประสานงานเพือ่ วางแผนรวมกันในการใหความชวยเหลือ
แกเด็กตามสมควรตอไป ในกรณีที่ไมมีหนวยงานใหความชวยเหลือในทองถิ่น ผูสอนควรปรึกษานักวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วของหรือขอใหเจาหนาทีท่ างการศึกษาหรือทางการแพทยในระดับอําเภอ ชวยประสานงานกับผูท เี่ กีย่ วของ
ในระดับจังหวัดเพื่อหาทางใหความชวยเหลือที่เหมาะสมตอไป ในกรณีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งไมมี
หนวยงานในทองถิน่ รองรับ อาจติดตอขอคําแนะนําจากคณะหรือภาควิชาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาแนวทางการชวยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสมตอไป
๔. การสงเสริมการเรียนรู
ปจจุบนั การจัดการศึกษาใหแกเด็กกลุม เปาหมายเฉพาะจะจัดในลักษณะของการจัดการเรียนรวม
ซึง่ เปนลักษณะการจัดการศึกษาทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กกลุม เปาหมายเฉพาะไดมโี อกาสในการเรียนรูร ว มกับเด็กปกติ
เพื่อใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพของตนในสภาพแวดลอมที่ปกติ การจัดการเรียนรวมจําเปนตอง
ไดรบั ความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางครอบครัว ผสู อน และนักวิชาชีพ โดยการปรับใชทรัพยากรทีม่ อี ยู
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หรือจัดหาเพิม่ เติมตามความจําเปน รวมถึงการสรางเครือขายและประสานความรวมมือในการทํางาน การจัดระบบ
ขอมูลและแหลงใหบริการแกเด็กและผูส อน ตลอดจนการชวยเหลือและสนับสนุนเด็กและครอบครัวอยางตอเนือ่ ง
ดังนั้น ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาเด็กทุกคน ไมวาจะเปนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะหรือไม ลวนมีความตองการ
พืน้ ฐานเหมือนกันทัง้ สิน้ นัน่ คือ เด็กจําเปนตองไดรบั การพัฒนาทุกดานโดยองครวม และการพัฒนาเด็กนัน้ จะตอง
อยูบนพื้นฐานของระดับพัฒนาการในปจจุบันของเด็กเปนสําคัญ ดังนี้
๔.๑ เด็กทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุม นีจ้ ะมีความแตกตาง
ไปจากเด็กปกติ เนื่องจากมีความบกพรองทางรางกาย อารมณ พฤติกรรม หรือสติปญญา ที่แตกตางจากเด็ก
ปกติทั่วไป จึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเหมาะสม
เต็มที่ สามารถอยูรวมและเรียนรูรวมกับเด็กปกติได การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มักทําควบคูไปกับ
การบําบัดฟนฟูใหความชวยเหลือ
การจัดประสบการณและจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัยทีม่ คี วามตองการจําเปน
พิเศษ ผูสอนตองคํานึงถึงระดับความสามารถและลักษณะของเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ/เด็กพิการ
อยางมาก จึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของเด็กแตละประเภทของความพิการ และ
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งตองผานการอบรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) มากอน การวางแผนการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กกลุม นี้ ผูส อนควรปรับเนือ้ หาของหลักสูตร และเลือกใช
เทคนิควิธีการจัดประสบการณที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความตองการจําเปนพิเศษ/ความพิการ เนื่องจาก
ถึงแมวาเด็กจะมีความพิการเหมือนกัน แตอาจเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูดวยวิธีที่ตางกัน ดังนั้น ผูสอนควรใชสื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวก และจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองตอความหลากหลายของความตองการจําเปนพิเศษ/
ความพิการ รวมทั้งใชเครื่องมือ และวิธีการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะความตองการ
จําเปนพิเศษ/ความพิการแตละระดับ แตละประเภท และแตละบุคคล
เนื่องจากครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็กกลุมนี้ ผูสอนจึงควรแนะนํา
พอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ใหความรัก เอาใจใส และเลี้ยงดูเด็กกลุมนี้อยางอบอุน เชนเดียวกับ
เด็กปกติทั่วไป สําหรับเด็กที่มีความผิดปกติในระดับรุนแรง อาจแนะนําใหเขารับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการ เชน ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียน
ปญญานุกูล เปนตน สวนเด็กที่มีระดับความผิดปกติไมรุนแรงมาก สามารถศึกษาในโรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถชวยเหลือตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
๔.๒ เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ผูส อนควรมีความรูเ กีย่ วกับลักษณะของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
และมี ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งในการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  แ ละการเลี้ ย งดู เ ด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ผูสอนควรจัดทําขอมูลความสามารถพิเศษของเด็กเปนรายบุคคล ทั้งนี้ อาจใชแบบวัดแววความสามารถพิเศษ
ในเบื้องตน และพิจารณาพัฒนาการแตละดานของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อวางแผนการจัดประสบการณ
ใหเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพของเด็ก ดวยกิจกรรมที่กระตุนทาทายใหเด็กตอยอดความรู และสงเสริม
ความเปนอัจฉริยะอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีพัฒนาการสูงบางดาน ไมจําเปนตองมี
พัฒนาการดานอื่นๆ สูงในระดับเดียวกันเสมอไป เชน เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดทางคณิตศาสตร อาจมีความ
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สามารถปานกลางในดานภาษา และเด็กทีม่ คี วามสามารถในการอานเขียน คิดเลขเกงมาก อาจขาดทักษะทางสังคม
ไมรูวิธีเลนรวมกับเด็กอื่นก็ได ดังนั้น ผูสอนควรจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ ไปพรอมกัน
นอกจากนี้ผูสอนควรจัดบรรยากาศการเรียนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษไดพัฒนาศักยภาพของตนใหถึงขีดสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการตัดสินใจ การวางแผน
การแสดงความสามารถ การใหเหตุผล การสรางสรรค และการสือ่ สารกับผูอ นื่ ดวยการจัดประสบการณการเรียนรู
ดวยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย มีความยากงายหลายระดับ ใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถของตน ผูสอน
ควรจัดใหมีการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนสําหรับเด็กเหลานี้ เพื่อชวยใหเด็กไมรูสึกเบื่อหนายกับเนื้อหาที่รูแลว
หรือเขาใจแลว ขณะทีเ่ ด็กปกติกาํ ลังเรียนรูแ ละทําความเขาใจเรือ่ งนัน้ ๆ อยู การเพิม่ พูนความรูอ าจทําไดโดยใหเด็ก
เรียนรูผานการสืบเสาะความรู คนพบความจริงดวยวิธีทางวิทยาศาสตร หรือเรียนรูผานกิจกรรมตามความสนใจ
ความถนัด และความสามารถรายบุคคล ผูสอนควรใหเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่น รูจักแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สําหรับการประเมิน
พัฒนาการของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ควรเนนประเมินความสามารถทีแ่ ทจริง ดวยการสังเกต ตรวจผลงาน ฯลฯ
เชนเดียวกับเด็กปกติทั่วไป แตควรกําหนดเกณฑการประเมินพัฒนาการดานที่มีความสามารถพิเศษใหสูงขึ้น
ตามความสามารถของเด็ก
๔.๓ เด็กดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เด็กดอยโอกาสทุกคนมีสิทธิพื้นฐานในการ
ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและไดรับบริการการศึกษาอยางเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึง
หลักการสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เนนการเรียนรูเพื่อชีวิตที่เหมาะสม โดยบูรณาการ
ทัง้ ดานวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม และทักษะการดํารงชีวติ เพือ่ พัฒนาศักยภาพใหรอดพนจากสภาพดอยโอกาส
สามารถพึ่งตนเองได มีโลกทัศนและการดํารงชีวิตที่เห็นคุณคาของตนเอง อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่เปนเด็กดอยโอกาสนี้ ผูสอนควรจัดประสบการณเพื่อเตรียมความพรอม
สงเสริมใหเด็กมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามวัย โดยบูรณาการสาระการเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับใหการชวยเหลือ ดูแล แกไขปญหาตางๆ ของเด็กเฉพาะรายหรือโดยรวม
ในหลายรูปแบบ ตามแผนการชวยเหลือเด็กดอยโอกาสเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ควรประสานความรวมมือกับบุคคล
หนวยงาน และเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเด็กดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนชวยเหลือตามความ
ตองการและจําเปน เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปภัมภ และมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เปนตน
๔.๔ เด็กที่ถูกละเมิดจากการถูกกระทําทั้งทางรางกาย จิตใจ รวมทั้งการละเมิดทางเพศ
เด็กที่ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อเอสไอวี ผูสอนเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะนี้ตองมีความละเอียดออนและ
ไวตอความรูสึกนึกคิดของเด็ก นอกจากจะใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนาการและการจัดประสบการณ
การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แลว ผูสอนควรใหความสําคัญแกสิ่งที่มีผลตอความรูสึก
ตอตนเองและตอโลกของเด็กมากเปนพิเศษ เชน เด็กที่เจ็บปวยเรื้อรังมักมีความหวาดกลัว กังวลในความเจ็บปวย
ของตน จึงควรไดรับความรูเกี่ยวกับโรคที่ตนเปน วิธีการรักษา และบุคคลที่เด็กตองเกี่ยวของดวย เชน
หมอและพยาบาล ขณะที่เด็กซึ่งถูกพอแมทุบตีจนตองไปอยูกับพอแมบุญธรรม ยอมมีความหวาดกลัวผูคน
และรูส กึ วาตนมีชวี ติ ทีด่ อ ยกวาเด็กอืน่ จึงควรไดเรียนรูว า ในโลกนีย้ งั มีคนอีกมากมายทีย่ งั รักเรา และคนเราสามารถ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

171
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มีชวี ติ ทีด่ ไี ด แมจะไมไดอยูก บั พอแมแทๆ ของตน เปนตน การใหการศึกษาแกเด็กทีม่ ปี ระสบการณรา ยแรงในชีวติ
เหลานีจ้ ะตองทําควบคูก บั การบําบัด ผูส อนสามารถเรียนรูก ารเลือกใชกจิ กรรมทีช่ ว ยในการบําบัดรักษา และฟน ฟู
สภาพจิตใจและรางกายของเด็กใหดีขึ้นจากนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลานิทาน
การเคลื่อนไหวโดยใชดนตรีหรือดนตรีบําบัด การทํางานศิลปะหรือศิลปะบําบัด การใชเทคนิควิธีในการพูดคุย
ปลอบโยนและสรางความมั่นใจใหแกเด็ก เปนตน
๔.๕ เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง เปนเด็กที่มีปญหาสุขภาพ มีความเจ็บปวย ตองไดรับการดูแลดาน
การรักษาพยาบาลเปนเวลายาวนาน อาจเปนเดือน ป หรือตลอดชีวติ ก็ได ไดแก โรคทางเดินหายใจ โรคเลือด โรคไต
โรคทางตอมไรทอ เปนตน ซึ่งอาจทําใหไมสามารถเรียนในสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความวิตกกังวล
ในความเจ็บปวยของตน จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนควรมีการติดตามและใหการชวยเหลือดานการเรียนควบคู
ไปกับการรักษา ตองอาศัยความรวมมือจากครอบครัวและบุคลากรทางสาธารณสุข ในการใหความชวยเหลือ
และพัฒนาเด็กเจ็บปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับโรคที่เด็กเปนอยู วิธีในการดูแลตนเอง
เพื่อใหมีสุขภาพที่แข็งแรง
๔.๖ เด็ ก ในกลุ ม การศึ ก ษานอกระบบหรื อ ตามอั ธ ยาศั ย พ อ แม ห รื อ ผู  จั ด การศึ ก ษา
ตองจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวควรศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน บริบทและเปาหมายที่ตองการพัฒนา โดยยึดจุดเนนของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
พัฒนาการทุกดานดวยวิธีการที่หลากหลาย

บทที่ ๑๑
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การสรางรอยเชื่อมตอระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีความ
สําคัญอยางยิ่งเพราะจะทําใหบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็กเขาใจพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก สามารถสรางหลักสูตร
ที่เชื่อมตอกับระดับการศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูและพัฒนาการ
ของเด็กแตละคน บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองใหความสนใจตอการชวยลดชองวางของความไมเขาใจ
ในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะสงผลตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน ตัวเด็ก ผูสอน ผูปกครอง
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ ทั้ ง ระบบ ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู  ส อนระดั บ ปฐมวั ย และผู  ส อนระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ พอแม ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ควรใหการสนับสนุนและชวยเหลือ
ที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กสามารถปรับตัว รับความเปลี่ยนแปลงในชวงการสรางรอยเชื่อมตอไดเปนอยางดี
สามารถพัฒนาการเรียนรูไดอยางราบรื่น

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ระหวางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จะประสบผลสําเร็จไดควรประสานงานและเรียนรูลักษณะการจัดการเรียนของการศึกษา
ทั้งสองระดับ เพื่อรวมมือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็กใหสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องสัมพันธกัน
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายควรดําเนินการ ดังนี้
๑. ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทเปนผูนําในการสรางรอยเชื่อมตอระหวาง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก ๓ - ๖ ป กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ โดยศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพื่อทําความเขาใจและจัดระบบการบริหารงานดานวิชาการที่จะเอื้อตอ
การสรางรอยเชื่อมตอการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัดประชุมสรางความเขาใจใหผสู อนระดับปฐมวัยและผูส อนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑
เพือ่ รวมกันสรางแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสรางรอยเชือ่ มตอของการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เปนตัวอยางการเชื่อมตอทักษะทางภาษา ความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู
การมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และความสามารถในการแสวงหาความรู ดังนี้

๑.๑.๑ ตัวอยางการเชื่อมตอทักษะทางภาษา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ตัวชี้วัดชั้นป ป.๑
๑. ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม
๒. ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟง
และดู
๔. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค
๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
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ทักษะพื้นฐานทางภาษา
มาตรฐานที่ ๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ ๙.๑ สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
๙.๑.๑ ฟงผูอื่นพูดจนจบและสนทนาโตตอบ
อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟง
๙.๑.๒ เลาเปนเรื่องราวตอเนื่องได
ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา
(๑) การฟงเสียงตางๆ ในสิ่งแวดลอม
(๒) การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๓) การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรอง
หรือเรื่องราวตางๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรูสึก และความตองการ
(๕) การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง
หรือพูดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ
(๗) การพูดอยางสรางสรรคในการเลนและการกระทําตางๆ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(๙) การพูดเรียงลําดับคําเพื่อใชในการสื่อสาร
ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ อาน เขียนภาพและสัญลักษณได
๙.๒.๑ อานภาพ สัญลักษณ คําดวยการชี้
หรือกวาดตามองจุดเริ่มตนและจุดจบของขอความ
ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา
(๑๐) การอานหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/
รูปแบบ
(๑๑) การอานอยางอิสระตามลําพัง การอานรวมกัน
การอานโดยมีผูชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอยางของการอานที่ถูกตอง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอานตัวอักษร คํา และ
ขอความ
(๑๔) การอานและชี้ขอความ โดยกวาดสายตา
ตามบรรทัดจากซายไปขวาจากบนลงลาง
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคําคุนเคย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑
ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพื่อนําไป
ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วัดชั้นป ป.๑
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจองและขอความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคําและขอความที่อาน
๓. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
๖. อานหนังสือตามความสนใจอยางสมํ่าเสมอ และ
นําเสนอเรื่องที่อาน

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.๑.๑ ตัวอยางการเชื่อมตอทักษะทางภาษา

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบ
เปนคําผานการอานหรือเขียนของผูใหญ
(๑๗) การคาดเดาคําวลี หรือประโยคที่มีโครงสราง
ซํ้าๆ กัน จากนิทาน เพลง คําคลองจอง
(๑๘) การเลนเกมทางภาษา

๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญ
ที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน
๘. มีมารยาทในการอาน

ตัวบงชี้ที่ ๙.๒ อาน เขียนภาพและสัญลักษณได
๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนขอความ
ดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง
ประสบการณสําคัญดานการใชภาษา
(๑๙) การเห็นแบบอยางของการเขียนที่ถูกตอง
(๒๐) การเขียนรวมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคําที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คําคุนเคย
(๒๒) การคิดสะกดคําและเขียนเพื่อสื่อความหมาย
ดวยตนเองอยางอิสระ

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑
ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ
ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน
ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดชั้นป ป.๑
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน

๑.๑.๒ ตัวอยางการเชื่อมตอความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สาระที่ ๑ จํานวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑
๓. เรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน ๑๐๐
และ ๐ ตั้งแต ๓ ถึง ๕ จํานวน
มาตรฐาน ค ๑.๒
๑. ระบุจํานวนที่หายไปในแบบรูป
ของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ละ ๑
และที่ละ ๑๐ และระบุรูปที่หายไป
ในแบบรูปซํ้าของรูปเรขาคณิตและ
รูปอื่นๆที่สมาชิกในแตละชุดที่ซํ้า
มี ๒ รูป
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑
๑. วัดและเปรียบเทียบความยาวเปน
เซนติเมตร
๒. วัดและเปรียบเทียบนํ้าหนักเปน
กิโลกรัม เปนขีด
มาตรฐาน ค ๒.๒
๑. จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑
๑. ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยู
บริเวณตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
๒. บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณ
ที่อาศัยอยู
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑
๒. ระบุชนิดของวัสดุ และจัดกลุม
วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร โลก และ
อวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดาว
สวนใหญในเวลากลางวันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒
๑. แกปญหาอยางงาย โดยใช
การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
๒. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน
หรือการแกปญหาอยางงาย โดย
ใชภาพสัญลักษณหรือขอความ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ประสบการณสําคัญการคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แกปญหา
(๑) การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัส
อยางเหมาะสม
(๒) การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่
จากมุมมองที่ตางกัน
(๓) การบอกและแสดงตําแหนง
ทิศทาง และระยะทางของสิ่งตางๆ
ดวยการกระทํา ภาพวาด ภาพถาย
และรูปภาพ
(๔) การเลนกับสื่อตางๆ ที่เปน
ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก ทรงกรวย
(๕) การคัดแยก การจัดกลุม และ
การจําแนกสิ่งตางๆ ตามลักษณะ
และรูปราง รูปทรง
(๖) การตอของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ
ใหสมบูรณ และการแยกชิ้นสวน
(๗) การทําซํ้า การตอเติม และ
การสรางแบบรูป
(๘) การนับและแสดงจํานวนของ
สิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลําดับ
จํานวนของสิ่งตางๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งตางๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของ
สิ่งตางๆ
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งตางๆ โดย
ใชเครื่องมือและหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.๑.๒ ตัวอยางการเชือ่ มตอความสามารถในการคิดทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการเรียนรู (ตอ)

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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(๑๓) การจับคู การเปรียบเทียบ และ
การเรียงลําดับสิ่งตางๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง นํ้าหนัก ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลําดับ
กิจกรรมหรือเหตุการณตามชวงเวลา
(๑๕) การใชภาษาทางคณิตศาสตร
กับเหตุการณในชีวิตประจําวัน
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ
การกระทํา
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล
(๑๘) การมีสวนรวมในการลงความเห็น
จากขอมูลอยางมีเหตุผล
(๑๙) การตัดสินใจและมีสวนรวม
ในกระบวนการแกปญหา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๓.๑
๑. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหาคําตอบของโจทยปญหา
เมื่อกําหนดรูป ๑ รูป แทน ๑ หนวย

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
๑๒.๑.๒ กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ
ตัวบงชี้ที่ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู
๑๒.๒.๑ คนหาคําตอบขอสงสัยตางๆ โดยใชวิธีการหลากหลายดวยตนเอง
ประสบการณสําคัญเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และการแสวงหาความรู
(๑) การสํารวจสิ่งตางๆ และแหลงเรียนรูรอบตัว
(๒) การตั้งคําถามในเรื่องที่สนใจ
(๓) การสืบเสาะหาความรูเพื่อคนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ
(๔) การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลจาก
การสืบเสาะหาความรูในรูปแบบตางๆ และแผนภูมิอยางงาย

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คุณภาพผูเรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
• แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรู
มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
• ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรู
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
ดํารงชีวิต ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ทําโครงงานหรือชิ้นงานที่กําหนดให
หรือตามความสนใจ

๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตร เอกสารทางวิชาการ ของระดับการศึกษาปฐมวัยและชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๑ มาไวใหผูสอนและผูเกี่ยวของไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรอยเชื่อมตอของการศึกษาปฐมวัย
และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อยางสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางรอยเชื่อมตอใหผูสอน
ทัง้ สองระดับ โดยแลกเปลีย่ น เผยแพรความรูใ หมๆ ทีไ่ ดจากการอบรม ดูงาน วิธกี ารสอน การสะทอนสภาพปญหา
ความตองการ และแนวทางการแกไข เพือ่ เตรียมเด็กปฐมวัยใหพรอมสําหรับการเขาเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ ๑
๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการสรางรอยเชื่อมตอของระดับ
การศึกษาปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๑.๕ จัดกิจกรรมพัฒนาพอแม ผูปกครอง เพื่อชวยเหลือเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับ
สถานศึกษาใหม เชน กิจกรรมสัมพันธในรูปแบบตางๆ จัดทําเอกสารเผยแพร จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศ
หัวขอสําคัญในการสรางความเขาใจแกพอแม ผูปกครอง เชน จิตวิทยาและพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณทางภาษาและการรูหนังสือในระดับปฐมวัย การเตรียมความพรอมใหกับเด็กสงผลตอ
การเรียนรูอยางไร
ในกรณีที่สถานศึกษาไมมีระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผูบริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดวาเด็กจะไปเขาเรียน เพื่อสรางความเขาใจให พอแม ผูปกครอง
ในการชวยเหลือเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับสถานศึกษาใหมได
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๒. ผูสอนระดับปฐมวัย
ผูส อนระดับปฐมวัยตองศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และสรางความเขาใจใหกับพอแม ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งชวยเหลือเด็ก
ในการปรับตัวกอนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยผูสอนระดับปฐมวัยควรดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับตัวเด็กเปนรายบุคคล เพือ่ สงตอใหผสู อนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑
เพื่ อ ช ว ยให ผู  ส อนระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ สามารถใช ข  อ มู ล นั้ น ช ว ยเหลื อ เด็ ก ในการปรั บ ตั ว เข า กั บ
การเรียนรูใหมตอไป
๒.๒ พู ด คุ ย กั บ เด็ ก ปฐมวั ย ถึ ง ประสบการณ ดี ๆ ในการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีและปรับตัวไดดีขึ้น
๒.๓ จัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยไดมีโอกาสทําความรูจักกับผูสอน ตลอดจนสรางความคุนเคย
กับสภาพแวดลอมของหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เชน การเยี่ยมหองเรียน การสํารวจอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และหองปฏิบัติการตางๆ
๒.๔ จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ ที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูและมีประสบการณพื้นฐาน
ที่สอดคลองกับการสรางรอยเชื่อมตอในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เชน จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
ในการนั่งเกาอี้ ฝกการจัดเก็บกระเปา โตะ - เกาอี้ และอุปกรณของใชสวนตัว
๓. ผูสอนระดับประถมศึกษา
ผูสอนระดับประถมศึกษาตองมีความรูความเขาใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจตคติที่ดี
ตอการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา
การจัดการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ใหตอเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยผูสอนระดับ
ประถมศึกษา ควรดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมสรางความคุนเคยใหเด็ก พอแม และผูปกครอง ใหมีโอกาสไดทําความรูจัก
กับผูสอนและหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กอนเปดภาคเรียน
๓.๒ จัดหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ใหมีบรรยากาศที่อบอุน ปลอดภัย และมีพื้นที่หรือ
มุมประสบการณเพือ่ เปดโอกาสใหเด็กไดปฏิบตั กิ จิ กรรมอยางอิสระ เชน มุมหนังสือ มุมของเลน มุมเกมการศึกษา
และมีวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อชวยใหเด็กไดปรับตัวและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
๓.๓ วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมตอกับระดับปฐมวัย ควรจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยกับเด็กที่เขาเรียน โดยรวมกันสรางขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ซึ่งจะชวยให
เด็กคุนเคยและสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓.๔ ศึกษาขอมูลของเด็กเปนรายบุคคล เพือ่ จัดการเรียนรูใ หกบั เด็กอยางเหมาะสม หากพบเด็ก
มีความตองการพิเศษ หรือมีลักษณะเฉพาะ ควรจัดกิจกรรมชวยเหลือหรือสงเสริมใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
๓.๕ เผยแพรขาวสารดานการเรียนรูและสรางความสัมพันธที่ดีกับเด็ก พอแม ผูปกครอง
และชุมชน โดยจัดทําจุลสาร แผนพับ หรือใชสื่อสังคมออนไลน
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๔. พอแม ผูปกครอง
พอแม ผูป กครองเปนผูม บี ทบาทสําคัญในการอบรมเลีย้ งดูและสงเสริมการศึกษาของบุตรหลาน
และเพื่อชวยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาตอชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ พอแม ผูปกครองควรดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ
๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
๔.๓ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุตรหลาน ใหความรัก ความเอาใจใส ดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด
๔.๔ จัดเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับบุตรหลาน เชน เลานิทาน อานหนังสือรวมกัน สนทนา
พูดคุย ซักถามปญหาในการเรียน ใหการเสริมแรงและใหกําลังใจ
๔.๕ รวมมือกับผูสอนและสถานศึกษาในการชวยเตรียมตัวบุตรหลาน เพื่อชวยใหบุตรหลาน
ของตนปรับตัวไดดีขึ้น
การจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ เปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหความสําคัญกับการจัดประสบการณ
การเรียนรูในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมประจําวันในระดับปฐมวัยมีความยืดหยุน เนนการชวยเหลือตนเองและ
สงเสริมทักษะทีจ่ าํ เปน ซึง่ เปนการเตรียมความพรอมเพือ่ เปนพืน้ ฐานในการเรียนรูต อ ไป ดังนัน้ เด็กทีจ่ บหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงมีสภาพที่พึงประสงคในแตละพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงคทรี่ ะบุไวในหลักสูตร อยางไรก็ตาม เด็กปฐมวัยมักถูกคาดหวังวาจะตองมีความพรอมสําหรับการเรียนรู
ทางวิชาการในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ ทัง้ ทีเ่ ปาหมายหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยคือ การชวยใหเด็กพัฒนา
ความสามารถ ความเขาใจ และการแสดงพฤติกรรมพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
การเรียนรูที่ผานประสบการณสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังกลาว จะชวยใหเด็ก
เกิดทักษะนําไปสูความพรอมในการเรียนรู และประสบความสําเร็จในการเรียนที่มีลักษณะอยางเปนทางการของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดเปนอยางดี ทักษะจําเปนสําหรับความพรอมในการเรียนรูสําหรับเด็กชั้นปฐมวัย
ศึกษากับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประกอบดวยทักษะที่สําคัญ ดังนี้
๑. ทักษะการชวยเหลือตนเอง เด็กสามารถใชหองนํ้าหองสวมไดดวยตนเอง แตงกายไดเอง
เก็บของเขาที่เมื่อเลนเสร็จและชวยทําความสะอาด รองขอใหชวยเมื่อจําเปน
๒. ทักษะการใชกลามเนื้อใหญ เด็กสามารถวิ่งไดอยางราบรื่น วิ่งกาวกระโดดได กระโดดดวย
สองขาพนจากพื้น ถือ จับ ขวางลูกบอลกระดอนได ปนปายเครื่องเลนสนามได
๓. ทักษะการใชกลามเนื้อเล็ก เด็กสามารถใชมือประสานสัมพันธกับตา และหยิบจับอุปกรณ
วาดภาพและเขี ย น วาดภาพคน มี แขน ขา และส ว นต า งๆ ของร า งกาย ตั ด ตามรอยเส น และรู ป ต า งๆ
เขียนตามแบบอยางได
๔. ทักษะภาษาและการรูห นังสือ เปนทักษะกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตแรกเกิด และมีการพัฒนา
ตอเนื่องไปตลอดทุกชวงวัย เปนทักษะจําเปนที่เด็กสามารถพูดใหผูอื่นเขาใจได ฟงและปฏิบัติตามคําชี้แจงงายๆ
ฟงเรื่องราวและคําคลองจองตางๆ อยางสนใจ เขารวมฟงและสนทนาอภิปรายในเรื่องตางๆ ผลัดกันพูดโตตอบ
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เลาเรื่องและทบทวนเรื่องราวหรือประสบการณตางๆ ตามลําดับเหตุการณ เลาเรื่องจากหนังสือภาพอยาง
เปนเหตุเปนผล อานหรือจดจําคําบางคําที่มีความหมายตอตนเอง เขียนชื่อของตนเองได เขียนคําที่มีความหมาย
ตอตนเองเพื่อสื่อสาร โดยคิดสะกดคําดวยตนเอง มีความคิดรวบยอด ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและ
ความหมายของภาษาเขียนที่ปรากฏตามสื่อ สิ่งพิมพรูปแบบตางๆ
๕. ทักษะการคิด เด็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและใหเหตุผลได จดจําภาพและวัตถุที่เหมือน
และแตกตางกันได ใชคําใหมๆ ในการแสดงความคิด ความรูสึก ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
เปรียบเทียบจํานวนของวัตถุ ๒ กลุม โดยใชคาํ “มากกวา” “นอยกวา” “เทากัน” อธิบายเหตุการณ/เวลาตามลําดับ
อยางถูกตอง เชื่อมโยงเวลากับกิจวัตรประจําวัน
๖. ทักษะทางสังคมและอารมณ เด็กสามารถปรับตัวตามสถานการณ ใชคาํ พูดเพือ่ แกไขขอขัดแยง
นั่งไดนาน ๕ - ๑๐ นาที เพื่อฟงเรื่องราวหรือทํากิจกรรม ทํางานจนเสร็จ รวมมือกับคนอื่นและผลัดกันเลน
ควบคุมอารมณตนเองไดเมือ่ กังวลหรือตืน่ เตน หยุดเลนและทําในสิง่ ทีผ่ ใู หญตอ งการใหทาํ ได ภูมใิ จในความสําเร็จ
ของตนเอง
ดวยเหตุผลดังกลาว ถาผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยเขาใจความแตกตางของการเรียนรูระหวาง
เด็กปฐมวัยกับเด็กชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ แลว ทุกฝายจะสามารถรวมกันพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนสําหรับความพรอม
ในการเรียนรูข องเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม และหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเนนเฉพาะทักษะอานเขียนเรียนเลขและเรียนรู
แบบทองจําใหกบั เด็ก ซึง่ อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการทีจ่ าํ เปนสําหรับความสําเร็จทางวิชาการของเด็กในอนาคต
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงมุงเนนการพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางสมดุลทุกดานมากกวา
การเนนทักษะการอานเขียนเรียนเลข การปรับตัวของเด็กในชวงการสรางรอยเชื่อมตอระหวางชั้นเรียนอนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เปนสิ่งสําคัญตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา และการชวยเหลือ
ที่เหมาะสมจากผูสอน พอแม ผูปกครอง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวของ
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แนวทางการประเมินสุขภาพอนามัย

แนวทางการประเมินสุขภาพอนามัย
มี ๙ รายการ ดังนี้

๑. ผมและศีรษะ

๓. มือและเล็บมือ
วิธีการ
ทาที่ ๑ ยื่นมือออกไปขางหนาใหสุดแขนทั้งสองขาง ควํ่ามือ กางนิ้วทุกนิ้ว
ทาที่ ๒ ทําทาตอเนื่องจากทาที่ ๑ คือ พลิกมือ หงายมือ กางนิ้วทุกนิ้ว
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- เล็บยาว สกปรก
- ผิวหนังบวม เปนแผล ผื่น มีขี้ไคล
- มีเม็ดตุมเล็กๆ มีนํ้าใสๆ ตามงามนิ้ว
- ตุมสากบริเวณดานนอกของแขน
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วิธีการ
ทาที่ ๑ นั ก เรี ย นหญิ ง ใช มื อ ขวาเป ด ผมไปทั ด ไว ด  า นหลั ง หู ข วา และหั น หน า ไปทางซ า ย
สวนนักเรียนชาย ใหหันหนาไปทางซายเทานั้น
ทาที่ ๒ นั ก เรี ย นหญิ ง ใช มื อ ซ า ยเป ด ผมไปทั ด ไว ด  า นหลั ง หู ซ  า ย และหั น หน า ไปทางขวา
สวนนักเรียนชาย ใหหันหนาไปทางขวาเทานั้น
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- มีไขเหา ตัวเหาบริเวณโคนเสนผม
- มีนํ้าหรือนํ้าหนองไหลออกมาจากหูขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง
- มีขี้หูอุดตันขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง มีแผล
เกณฑดานความสะอาดของผมและศีรษะ
๓ สะอาด ไมมีรังแค ไมมีกลิ่น
๒ พอใช มีรังแคเล็กนอย มีกลิ่น
๑ ปรับปรุง มีรังแค มีแผลพุพอง มีกลิ่น มีเหาบริเวณโคนเสนผม
เกณฑดานความสะอาดของหูและใบหู
๓ สะอาด ใบหู หลังหูไมมีขี้ไคล ไมมีขี้หู
๒ พอใช ใบหู หลังหูมีขี้ไคลเล็กนอย มีแผลเล็กนอย
๑ ปรับปรุง ใบหู หลั ง หู มี ขี้ ไ คล หู มี ขี้ หู อุ ด ตั น ข า งใดข า งหนึ่ ง หรื อ สองข า ง มี ก ลิ่ น เหม็ น
มีนํ้าหรือนํ้าหนองขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง
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๒. หูและใบหู

เกณฑดานความสะอาดของมือและเล็บมือ
๓ สะอาด มือสะอาด เล็บสั้น ไมมีขี้เล็บ
๒ พอใช มือสกปรกเล็กนอย เล็บยาว ไมมีขี้เล็บหรือมีขี้เล็บเล็กนอย
๑ ปรับปรุง มือสกปรกมาก เล็บยาว มีขี้เล็บมาก
วิธีการ
ทาที่ ๑ ยื่นเทาขวาไปขางหนา ตรวจเสร็จแลวใหถอยเทากลับที่
ทาที่ ๒ ยื่นเทาซายไปขางหนา ตรวจเสร็จแลวใหถอยเทากลับที่
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- เล็บยาว สกปรก
- มีเม็ดตุมเล็กๆ มีนํ้าใสๆ ตามงามนิ้ว
- มีคราบสกปรก
เกณฑดานความสะอาดของเทาและเล็บเทา
๓ สะอาด เทาสะอาด เล็บสั้น ไมมีขี้เล็บ
๒ พอใช เทาสกปรกเล็กนอย เล็บยาว ไมมีขี้เล็บหรือมีขี้เล็บเล็กนอย
๑ ปรับปรุง เทาสกปรกมาก เล็บยาว มีขี้เล็บมาก
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๔. เทาและเล็บเทา

วิธีการ
ทาที่ ๑ ใหกัดฟน และยิ้มกวางใหเห็นเหงือกเหนือฟนบนและใตฟนลางใหเต็มที่
ทาที่ ๒ ใหอาปากกวาง แลบลิ้นยาว พรอมทั้งรอง “อา” ใหศีรษะเอนไปขางหลังเล็กนอย
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ปากและฟน)
- ริมฝปากซีดมาก
- เปนแผลที่มุมปาก มุมปากเปอย
- เหงือกบวมเปนหนอง
- ฟนผุ
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ลิ้น)
- ลิ้นแตก แดงหรือเปนฝาขาว หรือมีอาการเจ็บ
เกณฑดานความสะอาดของฟน ชองปาก (เฉพาะความสะอาด) ทั่วไป ไมพิจารณาโรคในชองปาก
๓ สะอาด ฟนขาวสะอาด ไมมีเศษอาหาร ไมมีขี้ฟน ไมมีกลิ่นปาก
๒ พอใช มีเศษอาหารหรือกลิ่นปากเล็กนอย
๑ ปรับปรุง มีเศษอาหาร ขี้ฟนเหลือง กลิ่นปากแรง ฟนดํา ฟนผุ
หมายเหตุ เมื่ อ พบสิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ ลิ้ น ฟ น หรื อ เหงื อ กในช อ งปาก ควรปรึ ก ษาผู  ป กครอง แนะนํ า ให พ บ
เจาหนาที่อนามัยหรือทันตแพทยตอไป

๖. จมูก

วิธีการ
งอแขน พับขอศอก ใชนิ้วแตะเปลือกตาดานลางเบาๆ ดึงเปลือกตาดานลาง พรอมเหลือกตา
ขึ้นและลง แลวจึงกลอกตาไปดานขวาและซาย
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- ดวงตาแดง มีขี้ตา คันตา
- ขอบตาลางแดงมาก อักเสบ
- เปนเม็ดหรือเม็ดอักเสบ เปนหนองที่เปลือกตา เปลือกตาบวม เจ็บ
เกณฑดานความสะอาดของตา
๓ สะอาด ไมมีขี้ตา
๒ พอใช มีขี้ตาเล็กนอย
๑ ปรับปรุง มีขี้ตา คันตาบอยๆ ตาแดง มีเม็ดหรือเม็ดอักเสบ มีหนอง ตาแฉะ

๘. ผิวหนังและใบหนา
๙. เสื้อผา
วิธีการ
ทาที่ ๑ ปลดกระดุมหนาอกเสื้อ ๒ เม็ด ใชมือทั้งสองขางดึงคอเสื้อออกใหกวาง แลวหมุนตัว
ซาย - ขวาเล็กนอย เพื่อจะไดเห็นบริเวณคอโดยรอบทั้งดานหนาและดานหลัง
ทาที่ ๒ นักเรียนหญิง ใหแยกเทาทั้งสองขางหางกัน ๑ ฟุต ใชมือทั้งสองขางจับกระโปรงดึงขึ้น
เหนือเขาทั้งสองขาง สวนนักเรียนชาย แยกเทาทั้งสองขางหางกัน ๑ ฟุต เชนกัน
ทาที่ ๓ นักเรียนหญิง - ชาย ซึ่งอยูในทาที่ ๒ แลว ใหกลับหลังหัน สังเกตดานหลังโดยใหเดินไป
ขางหนาประมาณ ๔ - ๕ กาว แลวเดินกลับ หันเขาหาผูตรวจ
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๗. ตา

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

วิธีการ
ใหเงยหนาเพื่อใหเห็นรูจมูก
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
- สกปรก มีนํ้ามูกไหลบริเวณจมูก
- มีขี้มูกเกรอะกรัง
- คัดจมูก จาม
- แผลแดงอักเสบบริเวณเยื่อจมูก
เกณฑดานความสะอาดของจมูก
๓ สะอาด ไมมีนํ้ามูกไหล ไมมีขี้มูก
๒ พอใช มีขี้มูกเล็กนอย
๑ ปรับปรุง มีนํ้ามูกไหล มีขี้มูกเกรอะกรัง (แหง) เปยก

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ทาที่ ๑)
- เม็ด ผื่นคันบริเวณผิวหนังใตคอ บริเวณหนาอก
- ผิวหนังเปนวงๆ สีขาวๆ ลักษณะเรียบ โดยเฉพาะบริเวณคอ
- ผิวหนังเปนวงกลมแดง เห็นขอบชัด ผิวหนังสกปรก มีขี้ไคลบริเวณคอ
สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต (ทาที่ ๒)
- แผลบริเวณเขา หนาแขง และนอง
- เปนตุมพุพองบริเวณหนาแขง นอง และขา
- ทรวดทรง รูปราง อวน ผอม
เกณฑดานความสะอาดของผิวหนังและใบหนา
๓ สะอาด ใบหนาเกลี้ยงเกลา สดใส
๒ พอใช มีขี้ไคล มีคราบสกปรกเล็กนอย
๑ ปรับปรุง มีขี้ไคล มีคราบสกปรกมาก
เกณฑดานความสะอาดของเสื้อผา
๓ สะอาด ไมมีกลิ่น เรียบรอย
๒ พอใช สกปรกเล็กนอย เรียบรอยพอใช
๑ ปรับปรุง เสื้อผาดํา มีกลิ่น

ตัวอยางเอกสารรายงานผล
การประเมินพัฒนาการ

ชื่อ สกุล

๑
๒
๓
..
สรุปจํานวนเด็กระดับ ๓ (คน)
สรุปจํานวนเด็กระดับ ๒ (คน)
สรุปจํานวนเด็กระดับ ๑ (คน)

เลขที่

ค. ค.
๑ ๒

ตบช.๑.๑

๑.๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย

ค. ค. ค. ค. ค. ค. ค. ค.
๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒

ตบช.๑.๒

มาตรฐานที่ ๑

ค. ค.
๑ ๒

ตบช.๑.๓
ตบช.๒.๑
มาตรฐานที่ ๒

ค. ค. ค. ค. ค. ค. ค. ค.
๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

พัฒนาการดานรางกาย

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ตบช.๒.๒

ค. ค. ค. ค. ค. ค.
๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒

ตัวอยางสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ประจําชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓ โรงเรียน..........................
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา...................

สรุป ตบช.๑.๑
๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่มีประโยชนไดหลายชนิดและ
ดื่มนํ้าสะอาดไดดวยตนเอง
๑.๒.๒ ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองนํ้าหองสวม
ดวยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผอนเปนเวลา
๑.๒.๔ ออกกําลังกายเปนเวลา

สรุป ตบช.๑.๒
๑.๓.๑ เลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติตอผูอื่นอยางปลอดภัย

สรุป ตบช.๑.๓
สรุปมาตรฐานที่ ๑
๒.๑.๑ เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรงไดโดยไมตองกางแขน
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง
โดยไมเสียการทรงตัว
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว
๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได

สรุป ตบช.๒.๑
๒.๒.๑ ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได
๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบไดอยางมีมุมชัดเจน

192

๒.๒.๓ รอยวัสดุที่มีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๒๕ ซม. ได

สรุป ตบช.๒.๒
สรุปมาตรฐานที่ ๒
สรุประดับคุณภาพพัฒนาการดานรางกาย

ตัวอยางสมุดรายงานประจําตัวเด็ก
สมุดรายงานประจําตัวเด็ก เปนเอกสารทีใ่ ชในการสือ่ สารเรือ่ งผลการประเมินพัฒนาการเด็กระหวาง
โรงเรียน และผูปกครอง ขอมูลพัฒนาการเด็กที่รายงานเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยผูส อนประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ดวยวิธกี ารตางๆ
และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กในแตละวันอยางตอเนื่อง แสดงออกถึงความกาวหนาของเด็ก
ตัวอยางสวนประกอบสําคัญของสมุดรายงานประจําตัวเด็ก ควรประกอบดวย
๑. ปกหนา ดังตัวอยาง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................เขต.................
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ระดับปฐมวัย (๕ ป)
ตราประจําโรงเรียน
ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓/.............................ปการศึกษา.....................................
โรงเรียน......................................................................................................................................................
อําเภอ.............................................................................จังหวัด................................................................
ชื่อ สกุล....................................................................เลขประจําตัว.............................................................
เกิดวันที่..................เดือน.....................พ.ศ............อายุ....................ป.............. เดือน...............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื่อผูปกครอง..............................................................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................................................................
โทรศัพท.....................................................................................................................................................
ชื่อครูประจําชั้น..........................................................................................................................................
ชื่อผูบริหารสถานศึกษา..............................................................................................................................

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สมุดรายงานประจําตัวเด็ก

๒. คําชี้แจง
คําชี้แจง ควรมีประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. คําแนะนําในการอาน เพื่อทําความเขาใจสมุดรายงานประจําตัวเด็ก
๒. เกณฑการประเมินพัฒนาการ มี ๓ ระดับคุณภาพ
๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการรวมกันระหวางบานและโรงเรียน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาเรียน การรายงานสุขภาพ และการบันทึกสวนสูงและนํ้าหนัก
เวลาเรียนในรอบป
เวลาเรียน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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เวลาเต็ม (วัน)

มา (วัน)

ไมมา (วัน)

ภาคเรียนที่ ๒
รวมตลอดป
บริการทางสุขภาพ
การใหภูมิคุมกัน

วัน เดือน ป

การตรวจสุขภาพ

วัน เดือน ป

บันทึกสวนสูงและนํ้าหนัก
ครั้งที่

เดือน

๑

มิถุนายน

๒

สิงหาคม

๓

พฤศจิกายน

๔

กุมภาพันธ

นํ้าหนัก (กก.)

สวนสูง (ซม.)

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๔. กราฟแสดงผลนํ้าหนักและสวนสูง แยกเด็กชายและเด็กหญิง
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สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๕. ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตัวอยางผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ ๓ (๕ ป)
๓

๒

ภาคเรียนที่ ๒
สรุป
สรุป
๑ พัฒนาการ ๓ ๒ ๑ พัฒนาการ
๒

✓
✓
✓

๓

✓
✓
✓
๒

๓

✓

✓
๒.๒ ใชมือ - ตาประสานสัมพันธกัน
ดานอารมณ จิตใจ
มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
✓
๓.๑ แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม
✓
๓.๒ มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น
มฐ.๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
๔.๑ สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี ✓
และการเคลื่อนไหว
ดานสังคม
มฐ.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
✓
๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต
✓
๕.๒ มีความเมตตากรุณา มีนํ้าใจและชวยเหลือแบงปน
✓
๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
✓
๕.๔ มีความรับผิดชอบ
มฐ.๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
✓
๖.๑ ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
✓
๖.๒ มีวินัยในตนเอง
✓
๖.๓ ประหยัดและพอเพียง

✓
✓
๒

๓

✓
✓

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ดานรางกาย
มฐ.๑ รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
๑.๑ นํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑ
๑.๒ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น
มฐ.๒ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใชไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกัน
๒.๑ เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ประสานสัมพันธ
และทรงตัวได

ภาคเรียนที่ ๑
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๓

๓

✓

๒

๓

✓
✓
✓
✓
๒

๒

✓
✓
✓

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พัฒนาการ

ผลการประเมิน

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

พัฒนาการ

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ผลการประเมิน

มฐ.๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และ
ความเปนไทย
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเปนไทย
มฐ.๘ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตน
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล
๘.๒ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ดานสติปญญา
มฐ.๙ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
๙.๑ สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
๙.๒ อาน เขียนภาพและสัญลักษณได
มฐ.๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐาน
ในการเรียนรู
๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด
๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแกปญหาและตัดสินใจ
มฐ.๑๑ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๑๑.๑ ทํางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๑๑.๒ แสดงทาทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
อยางสรางสรรค
มฐ.๑๒ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู

ภาคเรียนที่ ๑
๓

๒

ภาคเรียนที่ ๒
สรุป
สรุป
๑ พัฒนาการ ๓ ๒ ๑ พัฒนาการ
๒

✓

๓

✓
✓

✓
๓

✓
✓
✓

๓

✓
✓
✓
๒

✓
✓

๓

✓
✓
๒

๒

✓
✓
✓

✓
✓
✓
๒

✓
✓

๓

✓
✓
๓

✓
✓

๓

✓
✓

๖. ความคิดเห็นของครูประจําชั้นและผูปกครอง

ลงชื่อ………………………………………….ผูปกครอง
(................................................)
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
ความคิดเห็นของครูประจําชั้นและผูปกครอง
ภาคเรียนที่ ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………...…………
(........................................................)
(.............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน…………………….……..…
ครูประจําชั้น..................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
ภาคเรียนที่ ๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………….ผูปกครอง
(................................................)
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
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ลงชื่อ……………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………...…………
(........................................................)
(.............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน…………………….……..…
ครูประจําชั้น..................................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............
ภาคเรียนที่ ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ความคิดเห็นของครูประจําชั้นและผูปกครอง
ภาคเรียนที่ ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

๗. การสรุปผลพัฒนาการเด็ก
สรุปผลพัฒนาการเด็ก ปการศึกษา....................
พัฒนาการ

ระดับคุณภาพ
๓

๒

๑

หมายเหตุ

ดานรางกาย
ดานอารมณ จิตใจ
ดานสังคม

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

ดานสติปญญา
พฤติกรรม/ความสามารถ.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
พฤติกรรมทีค่ วรสงเสริม...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ........................................................................
ครูประจําชัน้ .....................................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ...............
ลงชื่อ........................................................................
ผูอํานวยการโรงเรียน........................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ...............
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ความหมาย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรทีใ่ ชในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง ๖ ปบริบรู ณ
โดยมุงหวังพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค และถือเปนกรอบทิศทาง
หรือแนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษานําสภาพตางๆ ที่เปนปญหา จุดเดน/
เอกลักษณของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค เ พื่ อ การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ มากําหนดเปนปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสยั ทัศน ภารกิจหรือพันธกิจ
เพื่อนําไปออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยความรวมมื อ
ของทุกคนในสถานศึกษาและชุมชนสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช
อยางคุมคา และใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

เปนอุดมการณ ความเชื่อ ความศรัทธาในความคิดทางการศึกษาปฐมวัยที่ทําให
สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความคิดนั้นๆ

วิสัยทัศน

คําอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังที่เปนไปไดของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยกําหนด เพือ่ เปนทิศทางในการวางแผนจัดการศึกษาปฐมวัย ออกแบบ
หลั ก สู ต รการจั ด ประสบการณ และการดํ า เนิ น งานในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เด็กปฐมวัยที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดตามเวลาที่กําหนด

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค คุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวเด็กทั้งดานความดี มีปญญา และการอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในแตละระดับอายุ คือ อายุ ๓ - ๔ ป อายุ ๔ - ๕ ป และอายุ ๕ - ๖ ป
ตัวบงชี้

เปาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค เปนเกณฑสําคัญสําหรับการประเมินพัฒนาการเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผูเรียน

สภาพที่พึงประสงค

พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังใหเด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการ
ตามวัยหรือความสามารถในแตละระดับอายุ

เด็กปฐมวัย

เด็กซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๖ ปบริบูรณ และใหหมายความรวมถึงเด็กซึ่งตองไดรับ
การพั ฒ นาก อ นเข า รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา สํ า หรั บ ในเอกสาร
คูมือฉบับนี้หมายถึงเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

สถานศึกษา

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย
หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่
หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา

นิยามคําศัพทหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตอ)
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่ ของเด็กพิการ
และเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะหตาม
กฎหมายวาดวย การคุมครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยูในความคุมครองดูแลหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมทั้งโรงเรียน หนวยงานการศึกษา
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบันศาสนาทีม่ วี ตั ถุประสงคในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย

การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ

การศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับเด็กที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก การศึกษา
ทางดานศาสนา ดนตรี นาฏศิลป กีฬา การศึกษาสงเสริมความเปนเลิศดานตางๆ
หรือการศึกษาสําหรับผูพิการ ดอยโอกาส ผูบกพรองดานตางๆ และรวมทั้ง
การศึกษาทางเลือกทีจ่ ดั โดยครอบครัวและองคกรตางๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มงุ สงเสริมใหเด็กทีเ่ ปนกลมุ เปาหมายเฉพาะนี้ ไดรบั การศึกษา
ปฐมวัยอยางเสมอภาพ และมีคุณภาพ

การประเมินจากสภาพจริง

กระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวันตามสภาพความเปนจริง

สารนิทัศน

ขอมูลหลักฐานหรือรองรอยพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้
การจัดทําสารนิทศั น เปนการจัดทําขอมูลทีจ่ ะเปนหลักฐาน แสดงใหเห็นรองรอย
ของการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

บูรณาการ

รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมหนึ่ ง กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก เรี ย นรู  ไ ด ห ลายทั ก ษะและ
หลายประสบการณสําคัญ หรือหนึ่งแนวคิดที่เด็กเรียนรูไดหลายกิจกรรม

ประสบการณสําคัญ

ชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทําอะไร เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว
อยางไร ชวยแนะผูสอนในการสังเกต สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรม
ใหเด็กไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหเด็กเกิดความรูหรือทักษะที่สงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา

พัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลงดานการทําหนาที่และวุฒิภาวะของอวัยวะและระบบตางๆ รวมทั้ง
๒ ตัว ทําใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําสิ่งที่ยากสลับซับซอน
มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มทักษะใหมๆ และความสามารถดานการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปนตัวบุคคลและสภาพแวดลอมทางกายภาพในบริบทตางๆ

พัฒนาเด็กโดยองครวม

การพัฒนาเด็กอยางสมดุลทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา

พัฒนาการดานรางกาย

ความสามารถของรางกาย ในการทรงตัวในอิริยาบถตางๆ การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนที่โดยการใชกลามเนื้อใหญ เชน การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง กระโดด
การใชประสาทสัมผัสรับรู และการใชตาและมือประสานกันในการทํากิจกรรมตางๆ
เชน การหยิบ การจับของ การขีดเขียน การปน การประดิษฐ เปนตน ขอบขาย
พัฒนาการดานรางกายในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบดวย นํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑ มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี รักษา
ความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น การเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว
ประสานสัมพันธ และการทรงตัวได ใชมือกับตาประสานสัมพันธ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป
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คําศัพท

นิยามคําศัพทหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ตอ)
คําศัพท

ความสามารถในการรูสึกและแสดงความรูสึก เชน ดีใจ เสียใจ รัก ชอบ โกรธ
เกลียด กลัว และเปนสุข ความสามารถในการแยกแยะและควบคุมการแสดงออก
ของอารมณ อ ย า งเหมาะสมเมื่ อ เผชิ ญ กั บ สถานการณ ต  า งๆ ตลอดจนการ
สรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น ขอบขายพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบดวย การแสดงออก
ทางอารมณไดเหมาะสม มีความรูส กึ ทีด่ ตี อ ตนเองและผูอ นื่ สนใจมีความสุข และ
แสดงออกผานงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซื่อสัตยสุจริต เมตตากรุณา
มีนํ้าใจ ชวยเหลือแบงปน มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และมีความรับผิดชอบ

พัฒนาการดานสังคม

ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือ
สามารถทําหนาที่ตามบทบาทของตน รวมมือกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ ความ
เปนตัวของตัวเอง และรูกาลเทศะ สําหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถ
ในการชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นพัฒนาการดานสังคม
ยังเกีย่ วของกับพัฒนาการดานจิตวิญญาณ คุณธรรม และเกีย่ วของกับพัฒนาการ
ดานสติปญญา ทําใหรูจักแยกแยะความรูสึกผิดชอบชั่วดี และความสามารถ
ในการเลือกดํารงชีวิตในทางสรางสรรค เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมอีกดวย
ขอบขายพัฒนาการดานสังคมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประกอบด ว ย การช ว ยเหลื อ ตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น มี วิ นั ย
ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอมรับความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และปฏิบัติตนในการเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม

พัฒนาการดานสติปญญา

ความสามารถในการเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ กับตนเอง การรับรู
การสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จดจํา วิเคราะห การรูคิด รูเหตุผล และ
ความสามารถในการสืบคน แกปญ
 หา ตลอดจนการสังเคราะห ซึง่ เปนความสามารถ
เชิงสติปญญาในระดับสูง ซึ่งแสดงออกดวยการใชภาษาสื่อความหมายและ
การกระทํ า ขอบข า ยพั ฒ นาการด า นสติ ป  ญ ญาในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบดวย สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
อานเขียนภาพและสัญลักษณได มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การคิดแกปญหา และตัดสินใจ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีความสามารถในการแสวงหาความรู
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ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ใหใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยใหสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ไปใชและปรับปรุงใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพทองถิ่น ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป ดังนั้น เพื่อให
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถนําไปสูก ารใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองจัดทําคูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และชุดฝกอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นสมควรแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและชุดฝกอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
คณะทํางาน
๑. นางสุกัญญา งามบรรจง
ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู ประธาน
๒. นางวาทินี ธีระตระกูล
ขาราชการบํานาญ
รองประธาน
๓. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
รองประธาน
และมาตรฐานการศึกษา
๔. รองศาสตราจารยพัชรี ผลโยธิน
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๕. นางสาววรนาท รักสกุลไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา
คณะทํางาน
๖. นางเอมอร รสเครือ
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๗. นางสาวแนงนอย แจงศิริกุล
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๘. นางรุงรวี กนกวิบูลยศรี
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๙. นายอารมณ วงศบัณฑิต
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๐. นางสาวดารารัตน อุทัยพยัคฆ
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๑. นางเกสร สมรรคเสวี
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๒. นางวิภา ตัณฑุลพงษ
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๓. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ มีเพียร
ขาราชการบํานาญ
คณะทํางาน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยขวัญฟา รังสิยานนท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะทํางาน
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะทํางาน
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๖๑/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและชุดฝกอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
-----------------------
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๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

นางปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน
นางประภาศรี นันทนฤมิต
นางสาวจินตนา สุขสําราญ
นางสาวสุภัทรา คงเรือง
นางอรทัย เลาอลงกรณ
นางสาวสุทธาภา โชติประดิษฐ
นางสาวชนาสร นิ่มนวล
นางปยะธิดา เกษสุวรรณ
นางสาวลักคะณา เสโนฤทธิ์
นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแกว
นางสุรัสวดี จันทรกุล
นางนฤมล จันทรฉาย
นางปฤษณา ดํารงชีพ
นายบรรพต ขันคํา
นางหริญญา รุงแจง
นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท
นางสาวสุวรรณีย ศิริสมฤทัย
นางสุนิทรา พรมมล
นายสมบัติ เนตรสวาง
นางสาวสุนันทา ยอดรัก
นางสาวนฤมล เนียมหอม
นางปทมา พังเครือ
นายบุญเลิศ คอนสะอาด
นางสุพร โขขัด
นางสาวอุทัย ธารมรรค
นางจุฬาลักษณ พงษสังข

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๔๔. นางนิทรา ชอสูงเนิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๔๕. นางสาวจีเรียง บุญสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๔๖. นางสาวภิญญาพัชญ เชื้อจันทรยอด หนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๔๗. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๔๘. นางภาวิณี แสนทวีสุข
๔๙. นางกันยา แสนวงษ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
และเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๑. กําหนดแนวทางและพิจารณาดําเนินการจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและชุดฝกอบรม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๒. ใหขอ คิดเห็น ขอเสนอแนะ และสนับสนุนการจัดทําคูม อื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและชุดฝกอบรม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๓. ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

(นายบุญรักษ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายบุญรักษ ยอดเพชร
๒. นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
๓. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

บรรณาธิการกิจขั้นตน

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นางวาทินี ธีระตระกูล
นายอารมณ วงศบัณฑิต
นางเอมอร รสเครือ
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
นางสาวดารารัตน อุทัยพยัคฆ
นางเกสร สมรรคเสวี
ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ มีเพียร
นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
ผูชวยศาสตราจารยขวัญฟา รังสิยานนท
นางปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน
นางสาวสุทธาภา โชติประดิษฐ
นางสาวสุภัทรา คงเรือง
นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแกว
นางหริญญา รุงแจง
นางสุรัสวดี จันทรกุล
นางนฤมล จันทรฉาย
นางปฤษณา ดํารงชีพ
นายบรรพต ขันคํา
นางสาวธิติมา เรืองสกุล
นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท
นางสุวรรณีย ศิริสมฤทัย
นางสุนิทรา พรมมล
นายสมบัติ เนตรสวาง
นางสาวสุนันทา ยอดรัก
นายบุญเลิศ คอนสะอาด

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒
โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

๒๙. นางสุพร โขขัด
๓๐. นางสาวอุทัย ธารมรรค
๓๑. นางจุฬาลักษณ พงษสังข
๓๒. นางนิทรา ชอสูงเนิน
๓๓. นางสาวจีเรียง บุญสม
๓๔. นางสาวภิญญาพัชญ เชื้อจันทรยอด
๓๕. นางภาวิณี แสนทวีสุข
๓๖. นางกันยา แสนวงษ

สําหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป

๒๘. นางปทมา พังเครือ

โรงเรียนทุงมหาเมฆ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทุงมหาเมฆ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลตรัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
โรงเรียนบานทุงมะขามเฒา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
หนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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บรรณาธิการกิจสุดทาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางวาทินี ธีระตระกูล
นางเอมอร รสเครือ
นายอารมณ วงศบัณฑิต
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
นางสาวแนงนอย แจงศิริกุล
นางสาวสุทธาภา โชติประดิษฐ
นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแกว
นางสาวนฤมล เนียมหอม

๙. นางภาวิณี แสนทวีสุข
๑๐ . นางกันยา แสนวงษ

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนทุงมหาเมฆ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

จัดพิมพ
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๗. นางสาวนฤมล เนียมหอม

วิสัยทัศน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

“มุง พัฒนาเด็กทุกคนใหไดรบั การพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม

และสติ ป ั ญ ญา อย า งมี คุ ณ ภาพและต อ เนื่ อ ง ได รั บ การจั ด ประสบการณ
การเรียนรูอยางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวนิ ยั และสํานึกความเป็นไทย
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษา พอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก”

