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แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก

(ระดับอนุบาล)



สอนกิจกรรมหลกัท่ีเน้นบรูณา
การพฒันาการและวิถี
ชีวิตประจ าวนัท่ีบา้นเดก็

การบา้น 
เน้นความรบัผิดชอบ

ง่ายๆ/การบนัทึกความดี
ของเดก็ 

การนับเวลาเรียน
นับเม่ือมีการเรียนรู้*

*เรียน 5 on ช่วยงานบ้าน 
ออกก าลงักาย ฯลฯ

ผสมผสานรปูแบบ
สอดแทรกใน
วิถีชีวิตของเดก็

การนับเวลาเรียน
นับเม่ือเข้าเรียน
ในชัน้เรียน

การบา้น/แบบฝึก
ส่วนใหญ่เน้น
ด้านสติปัญญา

สอน 6 กิจกรรมหลกั
(เคล่ือนไหว/วงกลม/

ศิลปะ/มมุ/กลางแจ้ง/ เกม
การศึกษา)

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 10 สิงหาคม 2564

การสอนอนุบาลปกติ การสอนอนุบาล
ในสถานการณ์ COVID - 19

แนวปฏิบติัการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเดก็
ให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

การออกแบบและการจดัประสบการณ์

ประเมินจากกิจกรรมหลกัและ
ระหว่างการจดัประสบการณ์รายวนั

ประเมินร่วมกนัระหว่างครแูละผู้ปกครอง
เหมาะสมตามสภาพบริบท

(เช่น แบบบนัทึกความดีง่ายๆ ส าหรบัเดก็)

On site

การประเมินพฒันาการ



1.1 จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก และจัดจ านวนชั่วโมงให้เหมาะสมตามช่วงวัย 

(1) การเรียน On Hand 
จัดส่งใบงาน/ใบกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดท าข้ึนไปยังเด็กผ่านผู้ปกครอง ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัดผ่านใบงาน/กิจกรรม

(2) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้  (On-Air) 
ออกอากาศผ่าน DLTV เรียนได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านช่องทางจานดาวเทียม ช่อง 195-197 ผ่านช่องทางดิจิทัลทีวี ช่อง 37-39 และดาวโหลด

เอกสาร ใบงาน จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th  (DLTV ช่อง 10 – 12) ให้นับจ านวนชั่วโมงเรียนตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV 

(3) การเรียนผ่านออนไลน์ (On Line)  
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดตอ่สื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและเด็ก 

รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน/กิจกรรม ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด ไม่ควรให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกิน 1 ชั่วโมง และต้องอยู่ในความ
ดูแลของผู้ปกครอง

(4) การเรียนรูปแบบผสมผสาน 
ให้นับจ านวนชั่วโมงตามกิจกรรมที่จัด

1.  การออกแบบและการจัดประสบการณ์

นอกจากกิจกรรมที่จัดตามข้อ 1-4 ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น ให้เด็กเคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง เล่านิทาน ร้องเพลง 
ท่องค าคล้องจอง



ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ งานวิจัยที่จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่นเคยท าเอาไว้ในประเทศไทย ก็คือไม่ควรใช้เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน               
จึงจะเหมาะสมและไมท่ าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมอง หรือ
ภาวะเสพติดหน้าจอและเด็กจะได้มีเวลาที่จะท ากิจกรรมอื่นเพิ่มด้วย



1.2 จัดกิจกรรมประจ าวันหลักที่เน้นการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจ าวันที่บ้านเด็ก 

• ก าหนดกิจกรรมหลักที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน
• กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น ให้ครูกับผู้ปกครองร่วมมือกันหรอืให้ผูป้กครองมีส่วนรว่มกับครูในการวางแผน และ/หรือจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
• กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง อาจให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจในวิถีชีวิตประจ าวันที่บ้าน เช่น การออก

ก าลังกาย การท างานบ้าน เป็นต้น

1.3 งด/ลดการบ้าน 

• การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ครูไม่ควรให้การบ้านเด็ก เว้นแต่เป็นความประสงคข์องผู้ปกครอง 
• การท างานบ้านหรือความรับผิดชอบง่ายๆ ตามวัย ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น การบันทึกการท าความดีของเด็ก การท า

กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว (การประกอบอาหาร การปลูกต้นไม้ เป็นต้น)

1.  การออกแบบและการจัดประสบการณ์



ประเมินร่วมกัน ระหว่างครูและผู้ปกครอง เหมะสมตามสภาพบริบท

ประเมินให้เชื่อมโยงรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ (1) การเรียน On Hand ครูจัดส่งใบงาน/ใบกิจกรรม (2) 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้  (On-Air) ออกอากาศผ่าน DLTV (3) การเรียนผ่านออนไลน์ (On 
Line) (4) การเรียนรูปแบบผสมผสาน

ผู้ปกครองและครู อาจตกลงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานการประเมินตามความจ าเป็น และเหมาะสม
ตามสภาพบริบท

• ไม่สร้างความเครียดในการประเมินให้กับเด็ก 
• ผู้ปกครองร่วมประเมิน โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายๆ ส าหรับเด็ก เช่น แบบบันทึกความดี 

2.   การประเมินพัฒนาการเด็ก



http://academic.obec.go.th



แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล

(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



จดัวิชาหลกัเป็นวิชาเฉพาะ และวิชาอ่ืนบรูณาการ

ผสมผสานรปูแบบ  สอดแทรกในวิถีชีวิต
จดัตารางเรียนตามรปูแบบ

ให้เท่าท่ีจ าเป็น ครบูรูณาการร่วมกนั

เน้นหลกัฐานการเรียนรู้  เช่น ภาระงาน การบา้น พฤติกรรมขณะเรียน 
มากกว่าการสอบ

เน้นตวัช้ีวดัต้องรู้ และบรูณาการกบัวิถีชีวิต

ครแูละผูป้กครองร่วมกนัส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้

นับเม่ือมีการเรียนรู้ เช่น เรียน online ท าการบ้าน ออกก าลังกาย ฯลฯ 
ผา่นเกณฑ์ เวลาเรียนไม่ครบ 80 % กจ็บได้

เลิกใช้ O-NET เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการตดัสินผล
ทดสอบ RT และ NT ตามความสมคัรใจ

สอนทกุตวัช้ีวดั

ครมีูบทบาทหลกัในการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้

นับเมื่อเข้าเรียนในชัน้เรียน

ใช้ O-NET เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการตดัสินผล
ทดสอบ RT และ NT

จดัวิชาเฉพาะทกุวิชา

On site
ตารางเรียนตายตวั

แต่ละวิชาให้การบา้นแยกกนั

สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค

VSการสอนปกติ การสอนในสถานการณ์ COVID - 19

แนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลเพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 10 สิงหาคม 2564

การจดัรายวิชา

รปูแบบการสอน

บทบาทคร/ูผู้ปกครอง

การบ้าน

การนับเวลาเรียน

การวดัประเมินผล

หลกัฐาน ปพ.1

ตวัช้ีวดัตามหลกัสตูร



1.1 เนื้อหาที่จ าเป็นจัดเป็น “รายวิชาเฉพาะ” เนื้อหาอื่นๆ จัดเป็น “รายวิชาบูรณาการ” 

• สถานศึกษาควรเลือกจัดรายวิชาที่มุ่งพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะชีวิต หรือเป็นเนื้อหาส าคัญจ าเป็นส าหรับ
ระดับชั้น เป็นรายวิชาเฉพาะ  

• ระดับประถมศึกษา เดิมจัดรายวิชาพ้ืนฐาน 9 วิชา (จาก 8 กลุ่มสาระ + วิชาประวัติศาสตร์) 
• ป.1-3 จัดรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ เน้นการอ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาเป็น และคิดค านวณได้ ส่วน

เนื้อหาอื่นๆ ให้จัดเป็นรายวิชาบูรณาการ หรือหน่วยบูรณาการ 
• ป.4-6 ให้ยึด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเป็นรายวิชาเฉพาะ กลุ่มสาระที่เหลือเป็นวิชาบูรณาการ หรือหน่วย

บูรณาการ 
• ระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี อาจจัดบางเนื้อหาสาระไว้ในภาคเรียนที่ 2

• ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เรียนรายวิชาพื้นฐานเป็นหลัก ไม่ควรจัดวิชาเพิ่มเติมมากเกินไป 
• ทุกระดับชั้น ต้องไม่สร้างความกดดันที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเครียด หรือเป็นภาระให้ผู้เรียนเกินความจ าเป็น

1.หลักสูตร



1.2 “ตัวชี้วัดต้องรู”้ ต้องสอนให้ครบถ้วน “ตัวชี้วัดควรรู”้ บูรณาการในวิถีชีวิต

• เนื้อหาสาระที่ปรากฏในหลักสูตรในตัวชีว้ัดต้องรู้ เป็นความรู้ หลักการ ทักษะ เจตคติที่ส าคัญ
จ าเป็นส าหรับผู้เรยีนแต่ละระดับชัน้ จ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรยีนรู้ประเด็นนัน้ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม 

• เนื้อหาสาระในตัวชี้วัดควรรู ้เป็นความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ต่อเนื่องจากเรื่องที่เคยเรยีนมาแลว้ จึงอาจมอบหมายผู้เรียนให้ศึกษาสืบค้นด้วยตนเอง ให้ฝึก
ปฏิบัติจากวิถีชีวิต เรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

• แหล่งสืบค้น : http://academic.obec.go.th/images/official/1622514876_d_1.pdf

1.หลักสูตร



ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 สิงหาคม 2564



2.1 จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย หลายทางเลือก และจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบ

(1) การเรียนรู้จาก DLTV ผ่านจานดาวเทียม ช่อง 186-191 (ป.1-6) และช่อง 192-194 (ม.1-3) และผ่าน
ดิจิทัลทีวี ช่อง 40-45 (ป.1-6) และช่อง 46-48 (ม.1-3)

(2) การเรียนออนไลน์ ควรเป็นรายวิชาหลักตามข้อ 1.1
• พิจารณาให้เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับสถานการณ์ และความพร้อมของผู้เรียน 
• ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ ลดการบรรยาย ลดการเรียนหน้าจอ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เช่น จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้
ผ่านปรากฏการณ์ 

• จัดตารางเรียน/ตารางสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

(3) การเรียน ON HAND ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่สามารถเข้าถึง DLTV หรือ Digital TV ให้
เรียนรู้ผ่านใบงาน ใบกิจกรรม ตามแนวทางของ DLTV ส่วน ม.ปลายขึ้นกับสถานศึกษา

2.การจัดการเรียนการสอน



2.2 งด/ลดการบ้าน ให้เท่าที่จ าเป็น และบูรณาการภาระงาน/การบ้าน 

• มอบหมายภาระงาน/การบ้าน เฉพาะที่ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ 
ทักษะ หรือเนื้อหาส าคัญของระดับชั้น 

• มอบหมายในปริมาณที่เหมาะสม อาจบูรณาการประเด็นในรายวิชาเดียวกันหรือข้าม
รายวิชา ให้เป็นภาระงาน/การบ้านเพียงชิ้นเดียว

2.การจัดการเรียนการสอน



2.3 ปรับเปลี่ยนบทบาทของครู และผู้ปกครอง

(1) ครู 
• เป็นผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริม ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประสานงาน ระหว่างครูกับผู้เรยีน ระหว่างครูกับผูป้กครอง ให้สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ เหมาะสมตามสภาพบริบท   
(2) ผู้ปกครอง

• มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับครู ทั้งในการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
• ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน และปรึกษาหารือกับครู เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
• จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

(3) ผู้บริหาร
• วางแผน สนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ครูกับผู้ปกครองท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
• ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษา โดยไม่สร้างภาระให้กับครู 
• ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในการวางแผนและบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.การจัดการเรียนการสอน



3.1 การนับเวลาเรียนให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู้ 

• สามารถก าหนดแนวทางการนับเวลาเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ ทั้งจ านวนชั่วโมงที่สอน
โดยครูผู้สอน และจ านวนชั่วโมงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวัน หรือเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามที่ครูมอบหมาย

• การนับเวลาเรียน ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
(ระดับประถมศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ) 
• กรณีมีความจ าเป็น ส าหรับนักเรียนบางคนที่มีผลการประเมินการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีเวลาเรียนหรือมี

จ านวนชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ อนุโลมให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบ และเลื่อนชั้นได้  (ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

3.การวัดและประเมินผล



3.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

• สามารถก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน 
• ไม่จ าเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเท่านั้น ค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(1) คะแนนกลางภาค 
- การประเมินกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดขึ้น และไม่เน้นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียว 
- เป็นความร่วมมือในการประเมินระหว่างครแูละผู้ปกครอง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- การตรวจสอบภาระงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
- การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน Online เช่น การถาม - ตอบ การน าเสนอผลงาน เป็นต้น 
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

(2) คะแนนปลายภาค/ ปลายปี 
- การทดสอบ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การน าเสนอผลงานปลายภาค/ปลายปี การสอบ

ปากเปล่าออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นใดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3.การวัดและประเมินผล



3.3 หลักฐานการจบของผู้เรียน (ปพ.1) 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
• ชั้น ป.6 เป็นไปตามความสมัครใจของผูเ้รียนแต่ละคน 
• ชั้น ม.3 เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียนแต่ละคน 
• ชั้น ม.6

(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีหนังสือที่ ทปอ.64/0396 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งการไม่ใช้ผลคะแนนการสอบรายวิชา O-NET ในระบบการคดัเลือกกลาง
บุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) 
• ไม่น าผล O-NET มากรอกในระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) 

3.การวัดและประเมินผล



3.4 การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

• ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน 
• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการต้นฉบับแบบทดสอบ RT

และ NT 

3.การวัดและประเมินผล


