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  ประกาศโรงเรียนวัดมหาการ 

เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 

          ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕46  

ได้มีค าสั่งเมื่อ 3 สิงหาคม 2560 ให้ใช้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทน 

ดังนั้นโรงเรียนวัดมหาการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยใหม่เพ่ือให้

สอดคล้องกับผู้เรียนและสภาพของท้องถิ่น 

ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร

โรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

 

                               ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

                                            

        (นายชะเอม    แก้วมณี)                                               (นางสาวสุภาพร  บุญทวี)       

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ค ำน ำ 

 

            หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๕  จัดท าขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนวัดมหาการ ซึ่งจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงให้

เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น เพ่ือที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศไทยในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมาย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 โรงเรียนวัดมหาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ขอขอบคุณผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ ที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้จัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนต่อไป  

 

          คณะผู้จัดท ำ 
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ควำมน ำ 
 

สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษา

แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)น าไปสู่การก าหนด

ทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

ความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้แต่งตั้ง

คณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และ

ประเทศชาติในอนาคต 
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ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย 
 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บน

พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ

ตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วย

ความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา

ไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง

มีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว 

ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 

หลักกำร 
 

 เด็กทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก  ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การ

พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ

พัฒนาการทุกด้าน  อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  



๓ 
 

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผ่อนท่ีเพียงพอ 

 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  

 ๕. สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่  ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย  โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ภายใต้การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของสมอง  ผ่านสื่อที่ต้องเอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาทสัมผัสทั้ง

ห้า  โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และ

การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ทั้งนี้  หลักสูตรฉบับนี้มีแนวคิดในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  ดังนี้ 

 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก  พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต  พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีล าดับขั้นตอนลักษณะ

เดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจแตกต่างกันได้ขั้นตอนแรกๆจะเป็นพื้นฐานส าหรับ

พัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกัน

และกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะก้าวหน้าตามด้วยในท านองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะ

ท าให้ด้านอ่ืนๆผิดปกติตามด้วย แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของเด็กมีลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถ

ด้านนั้นก่อน ส าหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อ

บุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่

ได้รับความรักและความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้ อ่ืน เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นใน

ความสามารถของตน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยและความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตาม

อายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับ 

 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับกำรเล่นของเด็ก   การเล่นเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการ

เรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย จากการเล่นเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วน
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ต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกของตนเอง เรียนรู้

ความรู้สึกของผู้อ่ืน เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิด

แก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ดังนั้นเด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อม

รอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 

 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำงำนของสมอง   สมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญที่สุดในร่างกายของ

คนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพ้ืนฐานการรับรู้ 

รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์สมองส่วนมากเกิดขึ้นก่อนอายุ ๕ ปี และ

ปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการสร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง ๓ ปี

แรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มีการสร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มีการ

สร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใยสมองด้วย พอเด็กอายุ ๓ ปี สมองจะมีขนาดประมาณ ๘๐ % ของ

สมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่นล้านเซลล์ เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด  
 

 

การเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์สมองยิ่งมีมากข้ึนและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาด

การกระตุ้นหรือส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กที่

ได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะท าให้ขาดความสามารถที่จะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆของสมอง

เจริญเติบโตและเริ่มมีความสามารถในการท าหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้ทั กษะ

บางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อ

แม่ ผู้เลี้ยงดูและครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้นๆได้ดีที่สุด เมื่อพ้นช่วงนี้ไปแล้วโอกาสนั้นจะฝึก

ยากหรือเด็กอาจท าไม่ได้เลย เช่น การเชื่อมโยงวงจรประสาทของการมองเห็นและรับรู้ภาพจะต้องได้รับการ

กระตุ้นท างานตั้งแต่ ๓ หรือ ๔ เดือนแรกของชีวิตจึงจะมีพัฒนาการตามปกติ ช่วงเวลาของการเรียนภาษาคือ 

อายุ ๓ – ๕ ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่องและถูกต้อง โดยการพัฒนาจากการพูดเป็นค า  ๆ มาเป็น

ประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น 

 ๔. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อกำรเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ท า

ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการ

เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กที่หลากหลาย สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติและ/หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้

ตัวเด็ก สื่อสะท้องวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ สื่อต้อง
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เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยการจัดการใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากสื่อของจริง 

ของจ าลอง ภาพถ่าย ภาพโครงร่างและสัญลักษณ์ตามล าดับ 

 ๕. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม   เด็กเมื่อเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และความรู้ของบรรพบุรุษ แต่ยัง

ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อของบุคคลในครอบครัว และชุมชนของแต่ละที่ด้วย  

บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็กท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครู

จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตน

รับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา เกิดการเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่าง

จากตนได้อย่างราบรื่นมีความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู้สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมเช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเรื่องศาสนา ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชาก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย

ในการท าบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การท าบุญเลี้ยงพระ การเวียนเทียน

เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา ส าหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากรส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  

ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามนับถือหลายศาสนา  โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก  เป็นต้น 

 

 

 

ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัยโรงเรียนวัดมหำกำร 

 
 โรงเรียนวัดมหาการ จัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔-6 ปีบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ผ่านการเล่น การ

ช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรัก ความ

เข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาเด็กมีพัฒนาการ  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา   
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วิสัยทัศน ์

 
 ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖6 โรงเรียน มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ ๔-6 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ-์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยเหลือตนเอง ด ารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยการประหยัดอดออม โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

ภำรกิจหรือพันธกิจ 
                 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ 
                 2. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมาย
อย่างต่อเนื่อง 
                 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
                 4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก 

      5. จัดระบบการประเมินพัฒนาการ  ผลลัพธ์การเรียนรู้เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
                6. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                7. จัดระบบการประเมินหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาได้ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้  และสภาพที่พึงประสงค์เพ่ือ
ส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                 8. การจดัท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ อุปกรณ์  การ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

เป้ำหมำย 
                  1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นองค์

รวมอย่างสมดุลและมีความสุข 



๗ 
 

                  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้

กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  และการทบทวน 

                  3. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อย่างพอเพียง 

                  4. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

จุดมุ่งหมำย 
 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเม่ือ

มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

๑. มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 

๒. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 

๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 

๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 

พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนตามวุฒิภาวะและสภาพแวดล้อมที่เด็กได้รับ พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยอาจเร็วหรือช้าแตกต่างกันไป 

ในเด็กแต่ละคน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นพัฒนาการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของร่างกาย

ในด้านโครงสร้างของร่างกาย ด้านความสามารถในการเคลื่อนไหว และด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง

การใช้สัมผัสรับรู้ การใช้ตาและมือประสานกันในการท ากิจกรรมต่างๆ เด็กอายุ ๓-๕ ปีมีการเจริญเติบโต

รวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องน้ าหนักและส่วนสูง กล้ามเนื้อใหญ่จะมีความก้าวหน้ามากกว่ากล้ามเนื้อเล็ก สามารถ

บังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเดิน สามารถวิ่ง กระโดด ควบคุมและ

บังคับการทรงตัวได้ดีจึงชอบเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง พร้อมที่จะออกก าลังและเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆส่วน

กล้ามเนื้อเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือยังไม่สมบูรณ์ การสัมผัสหรือการใช้มือมีความละเอียดขึ้น ใช้

มือหยิบจับสิ่งของต่างๆได้มากขึ้น ถ้าเด็กไม่เครียดหรือกังวลจะสามารถท ากิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ดี

และนานขึ้น 



๘ 
 

 

 

๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึกของเด็ก เช่น

พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ สนใจ เกียจ โดยที่เด็กรู้จักควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 

เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและการนับถือตนเอง เด็กอายุ ๓-๕ ปีจะแสดง

ความรู้สึกอย่างเต็มที่ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธแต่จะเกิดเพียงชั่วครู่แล้วหายไปการที่เด็ก

เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายเพราะมีช่วงความสนใจระยะสั้น เมื่อมีสิ่งใดน่าสนใจก็จะเปลี่ยนความสนใจไปตามสิ่ง

นั้น เด็กวันนี้มักหวาดกลัวสิ่งต่างๆ เช่น ความมืด หรือสัตว์ต่างๆ ความกลัวของเด็กเกิดจากจินตนาการ ซึ่งเด็ก

ว่าเป็นเรื่องจริงส าหรับตน เพราะยังสับสนระหว่างเรื่องปรุงแต่งและเรื่องจริง ความสามารถแสดงอารมณ์ได้

สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมกับวัย รวมถึงชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

เพราะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงและต้องการความสนใจจากผู้อื่นมากขึ้น 

๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมครั้งแรกในครอบครัว 

โดยมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่และพ่ีน้อง เมื่อโตขึ้นต้องไปสถานศึกษา เด็กเริ่มเรียนรู้การติดต่อและการมีสัมพันธ์

กับบุคคลนอกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเดียวกัน เด็กได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้าสังคมกับเด็กอ่ืน

พร้อมๆกับรู้จักร่วมมือในการเล่นกับกลุ่มเพ่ือน เจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของเด็กจะก่อขึ้นในวัยนี้และจะ

แฝงแน่นยากที่จะเปลี่ยนแปลงในวัยต่อมา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้  มี ๒ 

ลักษณะ คือลักษณะแรกนั้น เป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และลักษณะที่สองเป็นความสัมพันธ์กับเด็กในวัย

ใกล้เคียงกัน 

๔. ด้ำนสติปัญญำ ความคิดของเด็กวัยนี้มีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารถเข้าใจ

ความรู้สึกของคนอ่ืน เด็กมีความคิดเพียงแต่ว่าทุกคนมองสิ่งต่างๆรอบตัว และรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ เหมือนตนเอง 

ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่สุด เมื่ออายุ ๔-๕ ปี เด็กสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของที่อยู่

รอบตัวได้ สามารถจ าสิ่งต่างๆ ที่ได้กระท าซ้ ากันบ่อยๆ ได้ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่ยังอาศัยการรับรู้เป็น

ส่วนใหญ่ แก้ปัญหาการลองผิดลองถูกจากการรับรู้มากกว่าการใช้เหตุผลความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่

อยู่รอบตัวพัฒนาอย่างรวดเร็วตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  ในส่วนของพัฒนาการทางภาษา เด็กวัยนี้เป็นระยะเวลาของ

การพัฒนาภาษาอย่างรวดเร็ว โดยมีการฝึกฝนการใช้ภาษาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในรูปของการพูดคุย การ

ตอบค าถาม การเล่าเรื่อง การเล่านิทานและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในสถานศึกษา 

เด็กปฐมวัยสามารถ ใช้ภาษาแทนความคิดของตนและใช้ภาษาในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ค าพูดของเด็ก

วัยนี้ อาจจะท าให้ผู้ใหญ่บางคนเข้าใจว่าเด็กรู้มากแล้วแต่ที่จริงเด็กยังไม่เข้าใจความหมายของค าและเรื่องราว

ลึกซึ้งนัก 



๙ 
 

 

มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นการก าหนดความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยหลังจาก

จบหลักสูตรแล้ว  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะต้องก าหนดให้ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 ๑.  พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย ๒ มำตรฐำนคือ 

 มาตรฐานที่  ๑  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

  มาตรฐานที่  ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 

 ๒.  พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 

 มาตรฐานที่  ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 มาตรฐานที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

 มาตรฐานที่  ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 ๓.  พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 

 มาตรฐานที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มาตรฐานที่  ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

  มาตรฐานที่  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๔.  พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มำตรฐำนคือ 

 มาตรฐานที่  ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 มาตรฐานที่  ๑๐  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

  มาตรฐานที่  ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้

เหมาะสมกับวัย 

 เป้ำหมำยของหลักสูตร 

  เป้าหมายเป็นการก าหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับเด็กปฐมวัย  และการด าเนินงานด้าน

อ่ืนๆซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

๒๕๖๐  และวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษาก าหนด  การก าหนดเป้าหมายสามารถก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ดังนี้ 



๑๐ 
 

 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ   

  มาตรฐานที่  ๑  ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
  มาตรฐานที่  ๒  ร้อยละ ๘0  ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
  มาตรฐานที่  ๓  ร้อยละ ๑๐๐  ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  

  มาตรฐานที่  ๔  ร้อยละ ๘0  ของเด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และกา
เคลื่อนไหว  
  มาตรฐานที่  ๕  ร้อยละ ๑๐๐  ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
  มาตรฐานที่  ๖  ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  มาตรฐานที่  ๗  ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 
  มาตรฐานที่  ๘  ร้อยละ ๑๐๐  ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  มาตรฐานที่  ๙  ร้อยละ ๘0  ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
  มาตรฐานที่  ๑๐  ร้อยละ ๘0  ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ 
  มาตรฐานที่  ๑๑  ร้อยละ  ๘0  ของเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่  ๑๒  ร้อยละ  8๐  ของเด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  

  มาตรฐานที่  ๑  เดก็ปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๒  เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

และประสานสัมพันธ์กันในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๓  เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๔  เด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ใน

ระดับคุณภาพดี 



๑๑ 
 

  มาตรฐานที่  ๕  เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๖  เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๗  เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยในระดับ  

คุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๘  เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพดี  

  มาตรฐานที่  ๙  เด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๑๐  เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับ

คุณภาพดี                   

  มาตรฐานที่  ๑๑  เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพดี 

  มาตรฐานที่  ๑๒  เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพ ดี 

 
 

มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตัวบ่งช้ีและสภำพที่พึงประสงค์ 

 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและสภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้

เกิด บนพ้ืนฐานพัฒนาการตามวัยและธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดสาระการ

เรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 

มำตรฐำนที่  ๑  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๑.๑ น้ ำหนักและ 
ส่วนสูงตำมเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒ มีสุขภำพอนำมัย
สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ดื่มน้ าที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ า
สะอาดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 



๑๒ 
 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน  
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออกก าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๓ รักษำควำม
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน 

๑.๓.๑ เล่นและท า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่นและท า  
กิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น ท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 

มำตรฐำนที่  ๒  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว และประสำทสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 

๒.๑ เคลื่อนไหว 
ร่ำงกำยอย่ำงคล่อง 
แคล่วประสำนสัมพันธ์ 
และทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตามแนวที่
ก าหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าไป
ข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

๒.๑.๒ กระโดดสองขาขึ้น
ลงอยู่กับที่ได้ 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวอยู่
กับท่ีได้โดยไม่เสีย การทรง
ตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่เสียการทรงตัว 

๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้
มือและล าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอลที่กระดอน
ขึ้นจากพ้ืนได้ 

๒.๒ ใช้มือ-ตำ 
      ประสำนสัมพันธ์ 
      กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกันได้โดย
ใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 



๑๓ 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. 
ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. 
ได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ 
ชม. ได้ 

 

มำตรฐำนที่  ๓  มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 

๓.๑ แสดงออก 
      ทำงอำรมณ์ได้ 
      อย่ำงเหมำะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
บางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม 
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

๓.๒ มีควำมรู้สึกที่ดี 
      ต่อตนเองและ 
      ผู้อ่ืน 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น 

 

มำตรฐำนที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีควำมสุข
และแสดงออกผ่ำน
งำนศิลปะดนตรี และ
กำรเคลื่อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง 
จังหวะ และดนตรี 

 



๑๔ 
 

มำตรฐำนที่  ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่ง

ใดเป็นของตนเองและสิ่ง
ใดเป็นของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง 

๕.๒ มีควำมเมตตำ
กรุณำ มีน้ ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา  สัตว์
เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรักเพ่ือน
และมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก 
เพ่ือนและมีเมตตา สัตว์เลี้ยง 

๕.๓ มีควำมเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๕.๓ มีควำมเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่าง
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

๕.๔ มีควำมรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จด้วย
ตนเอง 

 

มำตรฐำนที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
ในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใชห้้องน้ าห้องส้วม 

โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใชห้้องน้ าห้องส้วม

ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และท าความ

สะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้อง

ส้วมด้วยตนเอง 



๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้

เข้าท่ีเมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของใช้
เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

 

มำตรฐำนที่  ๗  รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๗.๑ ดูแลรักษำธรรม 
ชำติและสิ่งแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่นร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกท่ี 
๗.๒ มีมำรยำทตำม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ควำมเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ตาม
กาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวค าขอบคุณและ
ขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วมร้อง
เพลงชาติไทยและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

 

 

มำตรฐำนที่  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบ 
                    ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 



๑๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๘.๑ ยอมรับควำม
เหมือนและควำม 
แตกต่ำงระหว่ำง 
บุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กที่
แตกต่างไปจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๑.๑ เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจาก
ตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือท างาน
ร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้อง 
ต้นในกำรเป็นสมำชิก
ที่ดีของสังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่นร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

 ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 ๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 

มำตรฐำนที่  ๙  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๙.๑ สนทนำโต้ตอบ 
และเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้ำใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 



๑๗ 
 

๙.๒ อ่ำน เขียนภำพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษาของตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ สัญลักษณ์ 
ค า พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพสัญลักษณ์ 
ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มอง จุดเริ่มต้นและจุดจบ
ของข้อความ 

๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย อย่าง
มีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้ายตัวอักษร ๙.๒.๒ เขียนชื่อของตนเอง
ตามแบบ เขียนข้อความด้วย
วิธีที่คิดขึ้นเอง 

 

 

มำตรฐำนที่  ๑๐  มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๑ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะของ
สิ่งต่างๆ จากการสังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะส่วน 
ประกอบ การเปลี่ยนแปลง
หรือความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
และความเหมือนของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จ าแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 
๓ ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ อย่างน้อย ๔ 
ล าดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงล าดับสิ่งของ
และเหตุการณ์อย่างน้อย ๕  
ล าดับ 

๑๐.๒ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท าเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน



๑๘ 
 

เหตุการณ์หรือการกระท า
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเน สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดแก้ปัญหำ
และตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่าย  ๆ
และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่องง่าย  ๆ
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหาสร้าง
ทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

 

 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่  ๑๑  มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๑๑.๑ ท ำงำนศิลปะ 
ควำมจินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลง และแปลกใหม่
จากเดิมหรือมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงานศิลปะ
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิม และมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

๑๑.๒ แสดงท่ำทำง/
เคลื่อนไหวตำม
จินตนำกำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหวท่าทาง
เพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ 

 

มำตรฐำนที่  ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
 



๑๙ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

อำยุ ๓-๔ ปี อำยุ ๔-๕ ปี อำยุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ 
กำรเรียนรู ้

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือที่พบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบหนังสือ
มาอ่านและเขียนสื่อ
ความคิดด้วยตนเองเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ 

๑๒.๒ มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแสวงหำควำมรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ ตาม
วิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการ
ของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาค าตอบของ
ข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ใคร” “อะไร” 
ในการค้นหา 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถาม
ว่า “ที่ไหน” “ท าไม” ใน
การค้นหาค าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยคค าถาม
ว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ใน
การค้นหาค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายที่ก าหนด  สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้าง
ดังนี้ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 
ช่วงอำยุ อำยุ ๓ - ๖  ปี 

 
 
 

สำระกำรเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระท่ีควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 



๒๐ 
 

 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
ระยะเวลำเรียน ไม่น้อยกว่ำ  ๑๘๐  วันต่อ ๑ ปีกำรศึกษำ 

 

กำรจัดเวลำเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์

ให้กับเด็ก ๑- ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา ในแต่ละวัน

จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง   ใน ๑ ปี  แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียนโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

สำระกำรเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควร

เรียนรู้ ดังนี้ 

 ๑. ประสบกำรณ์ส ำคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบ

การจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

  ๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี

โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ

ประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ

สุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 

ด้ำนร่ำงกำย ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๑.๑ กำรใช้กล้ำมเนื้อ
ใหญ่ 

(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 
การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ กำรใช้กล้ำมเนื้อ
เล็ก 

(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 



๒๑ 
 

๑.๑.๓ กำรรักษำ
สุขภำพอนำมัยส่วนตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ กำรรักษำควำม 
ปลอดภัย 

(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ กำรตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่ำงกำยตนเอง 

(๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

 

 ๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เป็น    อัต
ลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้ำนอำรมณ์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภำพ 
ดนตรี 

(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒ กำรเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม 
จริยธรรม 

(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ กำรแสดงออก
ทำงอำรมณ์ 

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท างานศิลปะ 



๒๒ 
 

ด้ำนอำรมณ์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๒.๕ กำรมีอัตลักษณ์
เฉพำะตนและเชื่อว่ำ
ตนเองมีควำมสำมำรถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ กำรเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 

 ๑.๓ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 

การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
 

ด้ำนสังคม ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๓.๑ กำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวัน 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ กำรดูแลรักษำ 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนรว่มรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ าหรือแปรรูป
แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

๑.๓.๓ กำรปฏิบัติตำม 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
ควำมเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที่ 
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

๑.๓.๔ กำรมีปฏิสัมพันธ์ 
มีวินัย มีส่วนร่วมและ
บทบำทสมำชิกของ
สังคม 

(๑) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 



๒๓ 
 

ด้ำนสังคม ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๓.๕ กำรเล่นและ
ท ำงำนแบบร่วมมือร่วม
ใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๓) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ กำรแก้ปัญหำ 
ควำมขัดแย้ง 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ กำรยอมรับใน
ควำมเหมือนและควำม 
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

(๑) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 
 ๑.๔  ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิง
เหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 



๒๔ 
 

กำรพัฒนำด้ำน
สติปัญญำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ (๑) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา และจาก
บนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆ  กัน จากนิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอด 
กำรคิดเชิงเหตุผลกำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำ 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆด้วยการกระท า 
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 



๒๕ 
 

กำรพัฒนำด้ำน
สติปัญญำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
(๗) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความ
ยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนำกำรและ 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อ
กำรเรียนรู้และกำร
แสวงหำควำมรู้ 

(๑) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 
 ๒. สำระท่ีควรเรียนรู้ 

  สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด

แนวคิดหลังจากน าสาระที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้น

การท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจ

ของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์

และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 



๒๖ 
 

  ๒.๑ เรื่องรำวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่างๆ วิธี

ระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวัง

ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติ

ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิ

ของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง 

การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจใน

ตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน เช่น  กำรละเล่นพื้นบ้ำนของเด็ก

สงขลำ การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม

จริยธรรม 

  ๒.๒ เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว

สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่

ส าคัญในชุมชน ได้แก่ วัดมหำกำร ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและสวนบูรพำจำรย์  ตลำดน้ ำคลองแดนวันส าคัญ

ได้แก่ วันสำรทเดือนสิบ อาชีพของคนในชุมชน ได้แก่ เกษตรกรรม และชำวประมงพื้นบ้ำน  ศาสนา แหล่ง

วัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ วัดมหาการ สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 

  ๒.๓  ธรรมชำติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช  และสัตว์ในท้องถิ่นที่เด็กควรรู้จัก ได้แก่  ปลำนิลทะเล ปลำช่อน ปลำ

ดุกทะเล พืชในท้องถิ่นที่เด็กควรรู้จักได้แก่  ต้นพริก นำข้ำว ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ

รักษาสาธารณสมบัติ ได้แก่  ทะเลสำบสงขลำ 

  ๒.๔ สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน

ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 

รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา 

เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคมในจังหวัดที่เด็กควรรู้จัก  

ได้แก่  แพขนำนยนต์และสะพำนติณสูลำนนท์ เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่าง

ประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

กำรจัดประสบกำรณ์ 

 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่าน

การเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง



๒๗ 
 

เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักกา ร และ

แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

๑. หลักกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ๑.๑ จัดประสบการณ์บูรณาการการเล่น การท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเรียนรู้

อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

บริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
 ๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก 
 ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๕ ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กโดยใช้โครงการการให้ความรู้

ผู้ปกครอง 

๒. แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 

 ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง แนวคิดที่
เหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเด็กเต็มศักยภาพ ประกอบด้วย 
  - ทฤษฏีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยมของ B.F.Skinner (การเสริมแรง) 
  - ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมของ Bandura (การเรียนรู้จากการสังเกตหรือเลียนแบบ)  
  - ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

 - แนวการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
  - แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
  - แนวคิดเก่ียวกับสื่อ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหวส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมและ
รูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้ 

  -  การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  ๖  กิจกรรมหลัก 

  -  การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

  -  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะEF 

  -  การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 

 ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้
จากหลักสูตรแกนกลาง และองค์ความรู้ในท้องถิ่น 



๒๘ 
 

 ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิด
โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

 ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน 

 ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน 

 ๒.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

 ๒.๙ การท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลน ามาไตร่ตรองใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการ
สนับสนุนสื่อแหล่งเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 

 
๓.  กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัด

ประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไรทั้งนี้การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถ
จัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญ
ผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจ าวันเป็นหลักการ
จัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
  ๑) ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประจ าวันแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
   วัย ๓ - ๔ ปี  เป็นความสนใจประมาณ ๘ - ๑๒ นาท ี
   วัย ๔ - ๕ ปี  เป็นความสนใจประมาณ ๑๒ - ๑๕ นาท ี
   วัย ๕ – ๖ ปี  เป็นความสนใจประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาท ี

๒) กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทางในกลุ่มและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ 
นาท ี

๓) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจคิดแก้ปัญหาคิด
สร้างสรรค์ เช่น  การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้งฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐ ถึง ๖๐ นาท ี



๒๙ 
 

๔) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม
และผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้ครบทุกประเภททั้งนี้
กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจะสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังกายมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อย
เกินไป 

 ๓.๒ ขอบข่ำยของกิจกรรมประจ ำวัน 
   การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม ในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 

  ๑)  กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การส่วนตัว การ

ยืดหยุ่นความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัด

กิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

ดนตรี 

  ๒)  กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก

กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสาทสัมผัสระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและ

ประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตัวเอง ใน

การแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

   ๓)  กำรพัฒนำอำรมณ์ จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้
เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดย
สอดคล้อง คุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

  ๔)  กำรพัฒนำสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มี นิสัยรักการ
ท างานระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทางระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้าให้เด็ก
ได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาด
ร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือ
ท างานเสร็จ 

  ๕)  กำรพัฒนำกำรคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กด้านสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการ



๓๐ 
 

แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมท าเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และ
รายบุคคล 

  ๖)  กำรพัฒนำภำษำ เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิด ความรู้  ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรม
ทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องมีแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึ ง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

  ๗)  กำรส่งเสริมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาท
สมมุติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
  ๓.๓ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 

 การก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเพ่ือจัดท าตารางกิจกรรมประจ าวันสามารถด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับความเหมาะสม ประเด็นส าคัญผู้สอนต้องค านึงพึงความครอบคลุมพัฒนาการทุก
ด้าน ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ 
 

รำยกำรกำรพัฒนำ 

อำยุ ๔ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
(ประมำณ) 

อำยุ ๕ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
(ประมำณ) 

อำยุ ๖ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
(ประมำณ) 

๑. ๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน (รวมทั้งการ
ช่วยตนเองในการแต่งกายการรับประทานอาหาร 
สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน) 

๓ ๒  ๑/๒ ๒  ๑/๔ 

๒. ๒. การเล่นเสร ี ๑ ๑ ๑ 

๓. ๓. การคิดและความคิดสร้างสรรค์ ๑ ๑ ๑ 

๔. ๔. กิจกรรมด้านสังคม ๑/๒ ๓/๔ ๑ 

๕. ๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 

๖. ๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๓/๔ ๑ ๑ 

เวลำโดยประมำณ ๗ ๗ ๗ 
 

 

 

 



๓๑ 
 

     ตำรำงกิจกรรมประจ ำวันของโรงเรียน 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม หมำยเหตุ 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับเด็ก เคารพธงชาติ  

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ตรวจสุขภาพ ,ไปห้องน้ า  

๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น. สนทนา (เล่าข่าว รายงานตนเอง)   

๐๘.๕๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  

๐๙.๒๐ – 09.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

09.40 – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ / เล่นตามมุม  

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง   

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ไปห้องน้ า,แปรงฟัน   

๑๒.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. นอนพักผ่อน   

๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น. เก็บท่ีนอน, ล้างหน้า   

๑๔.๓๐ – ๑5.0๐ น. พัก(รับประทานอาหารว่าง)   

๑5.0๐ – ๑๕.3๐ น. เกมการศึกษา   

๑๕.3๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน   

 
หมำยเหตุ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม และกิจกรรมในแต่ละวันอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป โปรด

ศึกษารายละเอียดจากคู่มือการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สามารถน าเสนอได้หลากหลาย เช่น  

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง

อิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  มาประกอบการ

เคลื่อนไหว  ซึ่งจังหวะและเครื่องดนตรีประกอบ  ได้แก่  การปรบมือ  การร้องเพลง  การเคาะไม้  กรุ๋งกริ๋ง  

ร ามะนา  กลอง  กรับ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อ เล็ก  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา  เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

๒.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือ กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ มีทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การสังเกต  การคิดแก้ปัญหา  การใช้เหตุผลโดยการฝึกปฏิบัติ

ร่วมกันและการท างานเป็นกลุ่ม  ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้

จ าเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการ รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



๓๒ 
 

การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง/ปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมติ การใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 

๓.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงามและ

ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 

๔.  กิจกรรมการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่น  หรือมุม 

ประสบการณ์หรือก าหนดเป็นพ้ืนที่เล่นที่จัดไว้ในห้องเรียน  ซึ่งพื้นท่ีหรือมุมต่าง ๆ เหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่น

ได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย  เด็กอาจเลือกท า

กิจกรรมที่ครูจัดเสริมข้ึน  ประกอบด้วยมุมต่างๆ ควรจัดไม่น้อยกว่า ๕ มุม/วัน 

๕. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือเคลื่อนไหวร่างกาย

ออกก าลัง  และแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักเช่นการวิ่ง 

เดิน ปีนป่าย การเดินทรงตัว การเล่นกับเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา เกมการละเล่นต่างๆ หรือ การเล่นน้ าและ

ทราย การเล่นมุมช่างไม้ 

๖.  กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น

พ้ืนฐานการศึกษา  มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้  ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต  

คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี  รูปร่าง จ านวน ประเภทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่  

ระยะ  เกมการศึกษาที่เหมาะสมจะช่วยฝึกทักษะความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และ

สติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๓ 
 

หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ 

๑. หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  ชั้นอนุบำลปีที่  ๒ (๔  ปี) 
 

สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย 

1 ปฐมนิเทศ 20 รู้รอบ  ปลอดภัย 

2 โรงเรียนของเรา 21 ลอยกระทง 

3 ตัวเรา 22 กลางวัน  กลางคืน 

4 หนูท าได้ 23 ค่านิยมไทย 

5 ครอบครัวมีสุข 24 วันชาติ 

6 อาหารดีมีประโยชน์ 25 เศรษฐกิจพอเพียง 

7 ฤดฝูน 26 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

8 ข้าว 27 สนุกกับตัวเลข 

9 ผลไม ้ 28 วันขึ้นปีใหม่ 

10 ปลอดภัยไว้ก่อน 29 ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง 

11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 30 วันเด็ก  วันครู 

12 รักเมืองไทย 31 โลกสวยด้วยสีสัน 

13 วันแม ่ 32 ฤดูหนาว 

14 ของเล่นของใช้ 33 แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน 

15 ชุมชนของเรา 34 เสียงรอบตัว 

16 ต้นไม้ที่รัก 35 รักการอ่าน 

17 ดิน  หิน  ทราย 36 ปริมาตร  น้ าหนัก 

18 สัตว์น่ารัก 37 ฤดูร้อน 

19 คมนาคม 38 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
 

๑. หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  ชั้นอนุบำลปีที่  ๓ (๕  ปี) 
 

สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย 

1 ปฐมนิเทศ 20 รู้รอบ  ปลอดภัย 

2 โรงเรียนของเรา 21 ลอยกระทง 

3 ตัวเรา 22 กลางวัน  กลางคืน 



๓๔ 
 

สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย สัปดำห์ที่ ชื่อหน่วย 

4 หนูท าได้ 23 ค่านิยมไทย 

5 ครอบครัวมีสุข 24 วันชาติ 

6 อาหารดีมีประโยชน์ 25 เศรษฐกิจพอเพียง 

7 ฤดฝูน 26 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

8 ข้าว 27 สนุกกับตัวเลข 

9 ผลไม ้ 28 วันขึ้นปีใหม่ 

10 ปลอดภัยไว้ก่อน 29 ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง 

11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 30 วันเด็ก  วันครู 

12 รักเมืองไทย 31 โลกสวยด้วยสีสัน 

13 วันแม ่ 32 ฤดูหนาว 

14 ของเล่นของใช้ 33 แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน 

15 ชุมชนของเรา 34 เสียงรอบตัว 

16 ต้นไม้ที่รัก 35 รักการอ่าน 

17 ดิน  หิน  ทราย 36 ปริมาตร  น้ าหนัก 

18 สัตว์น่ารัก 37 ฤดูร้อน 

19 คมนาคม 38 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 

 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญเนื่องจากหลักสูตรก าหนดว่าเด็กจะเรียนรู้ทั้งใน

สภาพแวดล้อมห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยค านึงถึง

ธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงซึ่งสถานศึกษาจะต้องแสดงภาพของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่มีทั้ง

ด้านจิตภาพและกายภาพไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การพัฒนาเด็กบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประเด็นส าคัญดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภำพแวดล้อมในห้องเรียน 

 บรรยากาศภายในห้องเรียนด้านจิตภาพของเด็กปฐมวัยต้องมีความปลอดภัย ความสะอาด มีความเป็น

ระเบียบ เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง เด็กรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ เป็นมิตร และเป็นสุข 

 ส าหรับบรรยากาศด้านกายภาพประกอบด้วย 

๑. พ้ืนที่อ านวยความสะดวกเพ่ือเด็กและผู้สอน 

๑.๑ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 

๑.๒ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 

๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 

๑.๔ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 

เล่นอิสระ 
อย่างมีวินัย 

สะดวกใน
การท า
กิจกรรม 

สะอาด 
ปลอดภัย 

มีความ
พร้อมของ
สถานที่ 

ความ

เพียงพอ 

เรียนรู้ผ่าน
การเล่น 



๓๖ 
 

๒. พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องก าหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ท่ีเด็กสามารถจะ 

ท างานได้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง 

อิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อ่ืน 

๓.  พ้ืนที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของ 

ห้องเรียน จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ

อยู่ติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กับมุมศิลปะ ฯลฯ ที่ส าคัญจะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่าง

เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกก าหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้

โอกาสเด็กได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาที การจัดมุมเล่นได้แก่ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท

สมมุติ มุมวิทยาศาสตร์ มมุศิลปะ ผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

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

ผู้สอนอาจจัดให้มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ 

๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพ่ือจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของ  
อยากรู้ อยากเข้าเล่น 

๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บ 
อุปกรณ์ทุกอย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 

สภำพแวดล้อมนอกห้องเรียน 

 สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารบริเวณรอบๆ โรงเรียนรวมทั้ง

จัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบ

นอกโรงเรียน ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็น

ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
 

บริเวณสนำมเด็กเล่น 
 สนามเด็กเล่น ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ รวมทั้ง
ที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง พ้ืนดินส าหรับขุด ที่เล่นน้ า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับ
ปีนป่าย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณท่ีมีอันตราย ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง
ปลอดภัยอยู่เสมอ และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 



๓๗ 
 

 ที่นั่งเล่นพักผ่อน จัดที่นั่งเล่นไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการ
ความสงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากครูหรือจากที่ครู

จัดเด็กได้ลงมือกระท า สัมผัส ค้นหา ด้วยตนเองเพ่ือท าให้เด็กเกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้น อยากเรียนรู้และอยาก

มาโรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับเด็กปฐมวัย สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/

หรือ ๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก 

สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน สื่อที่เอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการ

ใช้สื่อเริ่มต้นจาก สื่อของจริง ภาพถ่าย ภาพโครงร่าง และสัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช้สื่อต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิ

ภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย ตัวอย่างสื่อ

ประกอบการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 

 
 กิจกรรมเสรี /กำรเล่นตำมมุม 

 ๑. มุมบทบำทสมมติ  จัดเป็นมุมเล่น ดังนี้ 

 ๑.๑   มุมบ้ำน 

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

- เครื่องเล่นตุ๊กตา   เสื้อผ้าตุ๊กตา   เตียง  เปลเด็ก ตุ๊กตา 
- เครื่องแต่งบ้านจ าลอง  เช่น  ชุดรับแขก  โต๊ะเครื่องแป้ง  หมอนอิง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว 

หวี  ตลับแป้ง  ฯลฯ 
- เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆ  ที่ใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหาร  ต ารวจ   

 ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง  รองเท้า  กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 
- โทรศัพท์ เตารีดจ าลอง  ที่รีดผ้าจ าลอง 
-    ภาพถ่ายและรายการอาหาร 

 ๑.๒  มุมหมอ 
-    เครื่องเล่นจ าลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย  เช่น   หูฟัง  เสื้อคลุมหมอ  ฯลฯ 
-    อุปกรณ์ส าหรับเลียนแบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ฯลฯ 

 ๑.๓  มุมร้ำนค้ำ 
-     กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้ว 



๓๘ 
 

-     อุปกรณ์ประกอบการเล่น  เช่น  เครื่องคิดเลข  ลูกคิด  ธนบัตรจ าลอง  ฯลฯ 

 ๒.  มุมบล็อก  
 -     ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆกัน  จ านวนตั้งแต่  ๕๐  ชิ้นขึ้นไป 
 -     ของเล่นจ าลอง  เช่น  รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้  ฯลฯ 
 -     ภาพถ่ายต่างๆ 
       -     ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น  ลังไม้หรือพลาสติก  แยกตามรูปทรง ขนาด 
          
  ๓. มุมหนังสือ 

-    หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพที่มีค าและประโยคสั้น ๆพร้อมภาพ 
     -    ชั้นหรือที่วางหนังสือ 

-    อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เสื่อ  พรม  หมอน ฯลฯ 
-    สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
-    อุปกรณ์ส าหรับการเขียน 
-    อุปกรณ์เสริม  เช่น  เครื่องเล่นเทป  ตลับเทปนิทานพร้อมหนังสือนิทาน  หูฟัง ฯลฯ 

๔. มุมวิทยำศำสตร์ หรือมุมธรรมชำติศึกษำ 
-    วัสดุต่าง ๆ  จากธรรมชาติ  เช่น  เมล็ดพืชต่าง ๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร่ ฯลฯ 
-    เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เข็มทิศ  เครื่องชั่ง  ฯลฯ 

 

 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์    ควรมีวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 

 ๑. กำรวำดภำพและระบำยสี 
 -    สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้   สีชอล์ก  สีน้ า 

  -    พู่กันขนาดใหญ่  (ประมาณเบอร์  ๑๒ ) 
 -    กระดาษ 
 -    เสื้อคลุม  หรือผ้ากันเปื้อน 

 ๒. กำรเล่นกับสี 
-     การเป่าสี  มี  กระดาษ หลอดกาแฟ สีน้ า 
-     การหยดสี  มี กระดาษ หลอดกาแฟ พู่กัน สีน้ า 
-     การพับสี  มี กระดาษ สีน้ า พู่กัน 
-     การเทสี  มี กระดาษ  สีน้ า 
-     การละเลงสี มี กระดาษ สีน้ า แป้งเปียก 

๓. กำรพิมพ์ภำพ 



๓๙ 
 

 -     แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง เช่น นิ้วมือ ใบไม้  ก้านกล้วย ฯลฯ 
 -     แม่พิมพ์จากวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น เชือก เส้นด้าย ตรายาง  ฯลฯ 
 -     กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ า  สีฝุ่น  ฯลฯ) 

๔.กำรปั้น  เช่น ดินน้ ามัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดแป้ง  ฯลฯ 
 ๕.กำรพับ ฉีก  ตัดปะ เช่น กระดาษ หรือวัสดุอ่ืนๆที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก 
ปลายมน กาวน้ าหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

 ๖. กำรประดิษฐ์เศษวัสดุ เช่น เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว  
กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 
  ๗. กำรร้อย เช่น ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย ฯลฯ 
  ๘.กำรสำน เช่น กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว ฯลฯ 
  ๙. กำรเล่นพลำสติกสร้ำงสรรค์   พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ  ผู้เล่นสามารถน ามาต่อเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการ 
    ๑๐.กำรสร้ำงรูป  เช่น จากกระดานปักหมุด จากแป้นตะปูที่ใช้หนังยางหรือเชือก ผูกดึงให้ เป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ  เกมกำรศึกษำ  ตัวอย่างสื่อประเภทเกมการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. เกมจับคู่ 

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

 ๒. เกมภำพตัดต่อ 
-     ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ  เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

 ๓. เกมจัดหมวดหมู่ 
-     ภาพสิ่งต่าง ๆ ที่น ามาจัดเป็นพวก ๆ   

  -     ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน 



๔๐ 
 

   -     ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต 
 ๔. เกมวำงภำพต่อปลำย  (โดมิโน) 

  -     โดมิโนภาพเหมือน 
  -     โดมิโนภาพสัมพันธ์ 

 ๕. เกมเรียงล ำดับ 
-     เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
-     เรียงล าดับขนาด 

 ๖. เกมศึกษำรำยละเอียดของภำพ  (ล็อตโต้) 
 ๗. เกมจับคู่แบบตำรำงสัมพันธ์  (เมตริกเกม) 
 ๘. เกมพื้นฐำนกำรบวก 
 

     กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ /กิจกรรมในวงกลม    ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 

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

๔. สื่อเทคโนโลยี  เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์   
 

     กิจกรรมกลำงแจ้ง ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นส าหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทล้อเลื่อน ฯลฯ 
 ๒. ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ 
 ๓. ที่เล่นน้ า มีภาชนะใส่น้ าหรืออ่างน้ าวางบนขาตั้งที่มั่นคง  ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี  เสื้อคลุม
หรือผ้ากันเปื้อนพลาสติก อุปกรณ์เล่นน้ า เช่น ถ้วยตวง ขวดต่างๆ สายยาง  กรวยกรอกน้ า   ตุ๊กตายาง  ฯลฯ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ    ตัวอย่างสื่อมีดังนี้ 
 ๑. เครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  เหล็กสามเหลี่ยม  กรับ  ร ามะนา  กลอง ฯลฯอุปกรณ์ประกอบการ
เคลื่อนไหว  เช่น  หนังสือพิมพ์  ริบบิ้น  แถบผ้า  ห่วง  
 ๒. หวาย     ถุงทราย  ฯลฯ 
    กำรเลือกสื่อ   มีวิธีการเลือกสื่อ  ดังนี้ 

๑. เลือกให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายและเรื่องที่สอน 
๒. เลือกให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
๓. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่เด็กอยู่หรือสถานภาพของสถานศึกษา 
๔. มีวิธีการใช้ง่าย และน าไปใช้ได้หลายกิจกรรม 
๕. มีความถูกต้องตามเนื้อหาและทันสมัย 



๔๑ 
 

๖. มีคุณภาพดี เช่น ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไม่ใช้สีสะท้อนแสง 
๗. เลือกสื่อที่เด็กเข้าใจง่ายในเวลาสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
๘. เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได้ 

   ๙. เลือกสื่อเพ่ือใช้ฝึก  และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น และกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยความมั่นใจ 
    กำรจัดหำสื่อ   สามารถจัดหาได้หลายวิธี  คือ 
  ๑.  จัดหาโดยการขอยืมจากแหล่ งต่ างๆ เช่น ศูนย์สื่ อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ         
สถานศึกษาเอกชน ฯลฯ 
  ๒.จัดซื้อสื่อและเครื่องเล่นโดยวางแผนการจัดซื้อตามล าดับความจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ทางสถานศึกษาสามารถจัดสรรให้และสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
  ๓.ผลิตสื่อและเครื่องเล่นขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและหาง่ายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้  
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น กระดาษแข็งจากลังกระดาษ รูปภาพจากแผ่นป้ายโฆษณา  
รูปภาพจากหนังสือนิตยสารต่าง ๆ  เป็นต้น 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรผลิตสื่อส ำหรับเด็ก  มีดังนี ้
 ๑. ส ารวจความต้องการของการใช้สื่อให้ตรงกับจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่จัด 

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

 
กำรใช้สื่อ  ด าเนินการดังนี้ 

 ๑.กำรเตรียมพร้อมก่อนใช้สื่อ  มีข้ันตอน  คือ 
๑.๑  เตรียมตัวผู้สอน 

 ผู้สอนจะต้องศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
 เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใช้สื่อ 
 จัดเตรียมสื่อและวัสดุอ่ืน ๆ  ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
 ทดลองใช้สื่อก่อนน าไปใช้จริง 

๑.๒ เตรียมตัวเด็ก 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเดิมของเด็กให้สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
 เร้าความสนใจเด็กโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 ให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ไม่ใช่ท าลาย  



๔๒ 
 

     เล่นแล้วเก็บให้ถูกที่                          
๑.๓  เตรียมสื่อให้พร้อมก่อนน ำไปใช้ 

 จัดล าดับการใช้สื่อว่าจะใช้อะไรก่อนหรือหลัง  เพื่อความสะดวกในการสอน 
 ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อ 

 ๒.กำรน ำเสนอสื่อ เพ่ือให้บรรลุผลโดยเฉพาะใน  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม 
/ กิจกรรมกลุ่มย่อย ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑   สร้างความพร้อมและเร้าความสนใจให้เด็กก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
  ๒.๒  ใช้สื่อตามล าดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  ๒.๓  ไม่ควรให้เด็กเห็นสื่อหลายๆชนิดพร้อมๆกัน  เพราะจะท าให้เด็กไม่สนใจ 
              กิจกรรมที่สอน 
  ๒.๔   ผู้สอนควรยืนอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของสื่อท่ีใช้กับเด็ก  
          ผู้สอนไม่ควรยืน หันหลังให้เด็ก  จะต้องพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจ  
          ของเด็ก  พร้อมทั้งส ารวจข้อบกพร่องของสื่อที่ใช้  เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
                      ให้ดีขึ้น 

๒.๕เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมใช้สื่อ 
 

ข้อควรระวังในกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่อในระดับปฐมวัยควรระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑.วัสดุที่ใช้ ต้องไม่มีพิษ ไม่หัก และแตกง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ไม่เป็นเสี้ยน 

 ๒.ขนำด ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะยากต่อการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก เป็น 
อันตรายต่อเด็กหรือใช้ไม่สะดวก เช่น กรรไกรขนาดใหญ่ โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใหญ่และสูงเกินไป และไม่ควรมีขนาดเล็ก 
เกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือกลืนท าให้ติดคอหรือไหลลงท้องได้ เช่น ลูกปัดเล็ก  ลูกแก้วเล็ก  ฯลฯ   
 ๓. รูปทรง ไม่เป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม  เป็นสัน 
 ๔.  น้ ำหนัก ไม่ควรมีน้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไม่ไหว อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อตัว
เด็ก 

๕.  ส่ือหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็ก เช่น  สารเคมี วัตถุไวไฟ  ฯลฯ 
๖.  สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็นอันตรายต่อสายตา เช่น  สีสะท้อนแสง  ฯลฯ 
 

กำรประเมินกำรใช้สื่อ 
  ควรพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้สอน เด็ก และสื่อ เพ่ือจะได้ทราบว่าสื่อนั้นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด จะได้น ามาปรับปรุงการผลิตและการใช้สื่อให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีสังเกต ดังนี้ 
 ๑. สื่อนั้นช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพียงใด 

๒. เด็กชอบสื่อนั้นเพียงใด 
๓. สื่อนั้นช่วยให้การสอนตรงกับจุดประสงค์หรือไม่ ถูกต้องตามสาระการเรียนรู้และทันสมัยหรือไม่ 
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๔. สื่อนั้นช่วยให้เด็กสนใจมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
 

กำรเก็บ รักษำ และซ่อมแซมสื่อ    
 การจัดเก็บสื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ ความมีน้ าใจ ช่วยเหลือ ผู้สอนไม่ควรใช้การเก็บสื่อเป็นการลงโทษเด็ก  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๑. เก็บสื่อให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของสื่อ สื่อที่เหมือนกันจัดเก็บหรือจัด
วางไว้ด้วยกัน  
 ๒. วางสื่อในระดับสายตาของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบใช้ จัดเก็บได้ด้วยตนเอง 
 ๓.  ภาชนะที่จัดเก็บสื่อควรโปร่งใส  เพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ง่ายและควรมีมือจับเพ่ือให้
สะดวกในการขนย้าย 
 ๔. ฝึกให้เด็กรู้ความหมายของรูปภาพหรือสีที่เป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ ประเภทสื่อ  เพื่อเด็กจะได้
เก็บของเข้าที่ได้ถูกต้อง การใช้สัญลักษณ์ควรมีความหมายต่อการเรียนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ควรใช้สื่อของจริง 
ภาพถ่ายหรือส าเนา ภาพวาด ภาพโครงร่างหรือภาพประจุด หรือบัตรค าติดคู่กับสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๕.ตรวจสอบสื่อหลังจากท่ีใช้แล้วทุกครั้งว่ามีสภาพสมบูรณ์ จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
 ๖. ซ่อมแซมสื่อช ารุด และท าเติมส่วนที่ขาดหายไปให้ครบชุด 
 

กำรพัฒนำสื่อ 
  การพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยนั้น ก่อนอ่ืนควรได้ส ารวจข้อมูล  สภาพ
ปัญหาต่างๆของสื่อทุกประเภทที่ใช้อยู่ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 
  แนวทางการพัฒนาสื่อ ควรมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงสื่อให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ ใช้ได้สะดวก ไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะสมกับวัย 
ของเด็ก 
  ๒. รักษาความสะอาดของสื่อ  ถ้าเป็นวัสดุที่ล้างน้ าได้  เมื่อใช้แล้วควรได้ล้างเช็ด หรือ ปัดฝุ่นให้สะอาด 
เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ วางเป็นระเบียบหยิบใช้ง่าย 
  ๓. ถ้าเป็นสื่อที่ผู้สอนผลิตขึ้นมาใช้เองและผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ควรเขียนคู่มือประกอบการใช้สื่อ
นั้น โดยบอกชื่อสื่อ ประโยชน์และวิธีใช้สื่อ รวมทั้งจ านวนชิ้นส่วนของสื่อในชุดนั้นและเก็บคู่มือไว้ในซองหรือถุง  
พร้อมสื่อที่ผลิต 
  ๔. พัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ ใช้ได้เอนกประสงค์  คือ เป็นได้ท้ังสื่อเสริมพัฒนาการ 
และเป็นของเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน 



๔๔ 
 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ซึ่งจัดไว้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้

ผู้เรียน สามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ภายในโรงเรียน ในการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน

มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด

โรงเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน สวนต่างๆ ในโรงเรียน ฯลฯ 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นสถานที่ บุคคล เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันส าคัญ 
ทางราชการ ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น และเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้หลากหลาย
ประเภทแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น  เช่น  วัดมหำกำร  ศูนย์วัฒนธรรมและสวนบูรพำจำรย์  พิพิธภัณฑ์ 
ระโนด สถำนีต ำรวจภูธรระโนด  โรงพยำบำลระโนด  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลระโนด  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระโนด ทะเลสำบในต ำบลระโนด 
 
กำรประเมินพัฒนำกำร 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาเด็กต้องน ามาจัดท าสารนิทัศน์หรือจัดท าข้อมูลหลักฐานหรือเอกสาร
อย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ท่ี
เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมา
พิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

๑. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่

พึงประสงค ์
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 

ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก พฤติกรรม การ
สนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 

ขั้นตอนกำรประเมินพัฒนำกำร 

 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษา และท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕60 อย่างละเอียด จึงจะ
ท าให้ด าเนินการประเมินพัฒนาการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความจริง 



๔๕ 
 

๒.วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมินพัฒนาการ เช่น   
แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใช้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน เหมาะกับการบันทึกกิจกรรม
หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวัน การบันทึกการเลือกของเด็กเหมาะส าหรับใช้บันทึกลักษณะเฉพาะ
หรือปฏิกิริยาที่เด็กมีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว  เป็นต้น  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะเลือกใช้เครื่องมือประเมิน
พัฒนาการให้เหมาะสม เพ่ือจะได้ผลของพัฒนาการที่ถูกต้องตามความต้องการ 

๓. ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการหลังจากท่ีได้วางแผนและเลือกเครื่องมือที่จะใช้ประเมิน

และบันทึกพัฒนาการแล้ว  ก่อนจะลงมือประเมินและบันทึกจะต้องอ่านคู่มือหรือค าอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือ

นั้นๆ อย่างละเอียด  แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 ๔. ประเมินและสรุป  การประเมินและสรุปนั้นต้องดูจากผลการประเมินหลายๆครั้ง มิใช่เพียงครั้งเดียว  

หรือน าเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุปอาจท าให้ผิดพลาดได้  ผลการประเมินดูได้จากผลที่ปรากฏ

ในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ  เช่น  ประเมินการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กอายุ ๓ ปี ปรากฏว่ายัง

เดินขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้  ก็ต้องมาตีความว่าก าลังขาของเด็กยังมีไม่พอที่จะเดินสลับเท้าขึ้นบันได  อาจสรุปได้

ว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ยังไม่แข็งแรงเหมาะสมกับวัยต้องจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ส่วนขาต่อไป 

 ๕. รายงานผลเมื่อได้ผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแล้ว ผู้สอนจะต้องตัดสินใจว่าจะ

รายงานข้อมูลไปยังผู้ใดเพ่ือจุดประสงค์อะไร และจะต้องใช้รูปแบบใดส าหรับรายงาน เช่น ต้องรายงานผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้เด็กนั้น ส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กแต่ละคนอย่างไรเป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่เพ่ือจะได้วางแผนช่วยเหลือเด็กได้ตรงตามความต้องการ

ต่อไป  โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  ผู้สอนใช้สมุดรายงานนั้นเป็นเครื่องมือหรือแบบรายงาน

ผู้ปกครองได้  และถ้าผู้สอนมีข้อเสนอแนะหรือจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กก็อาจจะเพ่ิมเติมลงไปในสมุดรายงานและต้องค านึงไว้เสมอไม่ว่าจะใช้แบบรายงานใดข้อมูลควรจะมีความ 

หมายเกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นส าคัญ การบันทึกข้อความลงในสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ผู้สอนควรใช้ภาษา

ในทางสร้างสรรค์มากกว่าในทางลบ 

 ๖.การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผู้สอนต้องตระหนักว่าการท างานร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยว 

กับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องส าคัญมาก ผู้สอนควรยกย่องผู้ปกครองที่พยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ผู้สอน

จะต้องต้อนรับผู้ปกครองที่มาสถานศึกษาขอบคุณส าหรับความร่วมมือเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพ่ือรายงาน

เรื่องเด็กพูดคุยด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและ  

ต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับผู้สอนในการพัฒนาเด็กของตน 

 การติดต่อสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองควรจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ๒ ทาง คือ จากสถานศึกษาไปสู่บ้าน

และจากบ้านมายังสถานศึกษา  กระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์

ให้แก่เด็ก  เพราะผู้ปกครองจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเด็กซ่ึงผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนได้เป็นอย่างดี  ส าหรับการติดต่อกับผู้ปกครองอาจท าได้หลายวิธีเช่น  



๔๖ 
 

การติดต่อด้วยวาจา  ได้แก่  การสนทนาด้วยตนเอง  ทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง     

การติดต่อด้วยวิธีอ่ืน เช่น ป้ายติดประกาศ วารสาร ข่าวสาร ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  นอกจากนี้อาจให้

ผู้ปกครองอาสาสมัครมาช่วยงานผู้สอนในสถานศึกษา เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงและอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  ช่วย

ในเวลาเด็กท ากิจกรรมเสรี ช่วยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอ่ืนๆอีกมากมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

เด็ก  ซึ่งสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 
 

วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก 

 ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละครั้ง  ควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด  วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัย มีด้วยกันหลายวิธี  

ดังต่อไปนี้ 

๑.  กำรสังเกตและกำรบันทึก  การสังเกตมีอยู่ ๒ แบบ คือ การสังเกตอย่างมีระบบ  ได้แก่          การ

สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ  เป็น

การสังเกตในขณะที่เด็กก าลังท ากิจกรรมประจ าวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และผู้สอนจด

บันทึกไว้  การสังเกตเป็นวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก  เมื่อมีการสังเกตก็ต้องมีการบันทึก 

ผู้สอนควรทราบว่าจะบันทึกอะไร  การบันทึกพฤติกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ  

เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงต้องน ามาบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน     

การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบง่ายๆ คือ 

  ๑.๑  แบบบันทึกพฤติกรรม  ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่าง  โดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก   

ผู้บันทึกต้องบันทึกทุกวัน  เดือน  ปีเกิดของเด็ก  และวัน เดือน ปีที่ท าการบันทึกแต่ละครั้ง 

  ๑.๒   กำรบันทึกรำยวัน   เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

ทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการศึกษา ข้อดีของการบันทึก

รายวัน คือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนได้พิจารณาปัญหาของเด็ก

เป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลมากขึ้นส าหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะได้รับค าปรึกษาเพ่ือลดปัญหา

และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นยังช่วยชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ได้เป็นอย่างด ี

  ๑.๓  แบบส ำรวจรำยกำร  ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด

เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 

๒.  กำรสนทนำ  สามารถใช้การสนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  เพ่ือประเมินความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการใช้ภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรม

หรือบันทกึรายวัน 



๔๗ 
 

๓.  กำรสัมภำษณ์  ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล  ผู้สอนควรใช้ค าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่าง

อิสระ  จะท าให้ผู้สอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดย

บันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ 

๔.  กำรรวบรวมผลงำนที่แสดงออกถึงควำมก้ำวหน้ำแต่ละด้ำนของเด็กเป็นรำยบุคคล 

โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มผลงาน ( Portfolio ) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ

ตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือต่างๆรวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการแต่

ละด้าน  นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพ

อนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟ้มผลงาน  เพ่ือผู้สอนจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง  การเก็บ

ผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการประเมินผลถ้างานแต่ละชิ้นถูกรวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอน

และไม่มีการน าผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผู้สอน  ดังนั้นจึงเป็นแต่การเก็บสะสม

ผลงานเท่านั้น เช่น แฟ้มสะสมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟ้มสะสมงานเด็กถ้าไม่มีการประเมิน

แฟ้มสะสมงานนี้จะเป็นเครื่องมือการประเมินต่อเมื่องานที่สะสมแต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่งบอกความก้าวหน้า 

ความต้องการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องที่สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็ก 

ผู้สอนสามารถใช้พอตโฟลิโออย่างมีคุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครอง เพราะการเก็บผลงานเด็กอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอในแฟ้มสะสมงานเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ลูก
ของตนมีเพ่ิมขึ้นจากผลงานชิ้นแรกกับชิ้นต่อๆมา  ข้อมูลในแฟ้มสะสมงานประกอบด้วย  ตัวอย่างผลงานการ
ขีดเขียน  การอ่าน  และข้อมูลบางประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก  เช่น  จ านวนเล่มของหนังสือที่เด็ก
อ่าน ความถี่ของการเลือกอ่านที่มุมหนังสือในช่วงเวลาเลือกเสรี  การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น  
ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพของความงอกงามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่ำเกรดการประเมินโดยใช้การให้
เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแต่ละชิ้นที่สะสมในแฟ้มสะสมงาน เช่น 
เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น เป็นชิ้นงานที่แสดงความต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ  
ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุในแฟ้มของเด็ก 

ข้อควรพิจารณาในการเลือกเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มผลงาน มีดังนี้ คือ 
๔.๑ ข้อมูลที่แสดงถึงระดับพัฒนาการและความส าเร็จ  เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กกระท าซึ่งได้มา 

จากเครื่องมือการประเมิน 
  ๔.๒ ข้อมูลที่รวบรวมจากผลงานต่างๆของเด็ก  อาจให้เด็กช่วยเลือกเก็บด้วยตัวเด็กเอง หรือ
ผู้สอนกับเด็กร่วมกันเลือก 

๔.๓  ข้อมูลของเด็กท่ีได้จากผู้ปกครอง 
 

เกณฑ์กำรประเมินและระดับคุณภำพ 



๔๘ 
 

 การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการให้ระดับคุณภาพผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน
สถานศึกษาก าหนดค าอธิบายคุณภาพตามระดับคุณภาพของสภาพที่พึงประสงค์ของพัฒนาการในแต่ละด้าน
เป็น ๓ ระดับ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การผ่านตัวบ่งชี้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 
  ๓  หรือ  ดี 
  ๒  หรือ  พอใช้ 
  ๑  หรือ  ควรส่งเสริม 

ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ 
ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์โดยมีการกระตุ้น 
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุที่เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ 

 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงค์  ผู้สอนควรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล  โดยสภาพที่พึงประสงค์ ๑ ตัว  ควรได้รับการประเมินพัฒนาการอย่างน้อย ๒ 
ครั้งต่อ ๑ ภาคเรียน  ระยะแรกควรเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้าไม่ควรเป็นการประเมินเพ่ือตัดสิน
พัฒนาการเด็ก ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์จึงเป็นการ
ยืนยันว่าเด็กเกิดพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์นั้น ๆ ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ 

๕.  กำรประเมินกำรเจริญเตบิโตของเด็ก  ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใช้ทั่วๆไป ได้แก่  น้ าหนัก  
ส่วนสูง  เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก  แนวทางประเมินการเจริญเติบโต  มีดังนี้ 
  ๕.๑ กำรประเมินกำรเจริญเติบโต โดยการชั่ งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ  ในกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งจะบอกการ
เจริญเติบโตโดยรวม  วิธีการใช้กราฟมีข้ันตอนดังนี้ 
  เมื่อชั่งน้ าหนักเด็กแล้ว  น าน้ าหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการ
เจริญเติบโตของเด็ก  โดยดูดเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด  อ่านข้อความที่อยู่บนแถบสีนั้น  ซึ่งแบ่ง
ภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่ม คือ น้ าหนักตามเกณฑ์ น้ าหนักค่อนข้างมาก  น าหนักค่อนข้างน้อย  หากพบว่า
เด็กมีน้ าหนักมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์มากเกินไปควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที 
  ๕.๒  กำรวัดเส้นรอบศีรษะ  มีความส าคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของสมอง  ในเด็กที่
มีเส้นรอบศีรษะเล็กกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความปกติของสมอง เช่น สมองเล็กกว่าปกติ
หรือกระโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกว่าปกติ  ซึ่งหากวินิจฉัยได้เร็วและส่งต่อเด็กไปรับการรักษาทันท่วงที  อาจช่วย
แก้ไขความพิการนี้ได้  ในท านองเดียวกันถ้าเส้นรอบศีรษะวัดได้มากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก  ซึ่ง
แสดงถึงเด็กมีหัวโตกว่าปกติอาจเกิดจากมีน้ าในสมองมากกว่าปกติ  โรคนี้หากวินิจฉัยได้เร็วและเด็กได้รับการ
รักษาทันท่วงทีก็จะช่วยแก้ไขเป็นปกติได้เช่นกัน จึงควรวัดเส้นรอบศีรษะในเด็กอายุต่ ากว่า ๒ ปี ทุกครั้งที่รับ
บริการตรวจสุขภาพ 

๕.๓   กำรตรวจสุขภำพปำกและฟัน  คือการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของฟันและ 
ปาก การรักษาให้ฟันและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยู่เสมอ ผู้สอนควรแนะน าให้ผู้ปกครองพาเด็กไปให้   
ทันตแพทย์ตรวจอย่างสม่ าเสมอปีละ ๑-๒ ครั้ง 



๔๙ 
 

  นอกจากนี้ผู้สอนควรเข้าใจวิธีดูแลฟัน  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้พิมพ์เผยแพร่เพ่ือแนะน า
เด็กและผู้ปกครองเพ่ือดูแลรักษาฟันให้ดีอยู่เสมอ  เช่น  การแปรงฟันได้แนะน าให้วางแปรงตั้งฉากกับตัวฟัน  ถู
แปลงไปมาสั้นๆในแนวนอนให้ทั่วถึงฟันทุกซี่ในปากทั้งด้านหน้าและด้านหลังควรแปรงฟันทุกครั้งหลังกินขนม
หวานหรือหลังมื้ออาหาร 
  ๕.๔  กำรรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐำน  การให้ภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ แก่เด็กเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็น  เพราะจะท าให้เด็กไม่เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก ไอกรน และอ่ืนๆซึ่ง
อาจจะท าให้เด็กพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้  ก าหนดเวลาการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ใน
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 

๑. บทบำทผู้บริหำรสถำนศึกษำปฐมวัย 
 การจัดการสถานศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
  ๑.๒ สร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรโดยการประชุมชี้แจงความส าคัญและความจ าเป็น
ที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน 
  ๑.๔ จัดท าโครงการ งบประมาณเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   ๑) ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเดิม 
   ๒) ระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ สภาพ/ปัญหา การจัดการศึกษาที่ผ่านมา     
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ความส าเร็จ จุดเด่น ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย สภาพสังคมวัฒนธรรม ความต้องการของโรงเรียนเพ่ือน าไปสู่การออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   ๓) ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยครู บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การพิจารณาน า
ความรู้ที่เป็นข้อมูลในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา 



๕๐ 
 

  ๑.๖ น าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
โรงเรียนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  ๑.๗ ขออนุมัติต่อกรรมการสถานศึกษา และประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย 
รายงานการด าเนินการต่อกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบและจัดท าประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
  ๑.๘ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพ่ือไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๙ การรับและพัฒนาครู ด าเนินการโดยคัดเลือกบุคลากรที่ท างานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พ่ี
เลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณสมบัติหลักตามเกณฑ์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด าเนินงานตามที่
ออกแบบหลักสูตรไว้ พัฒนาครูประจ าการให้สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ และ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑.๑๐ จัดท าโครงการ/งบประมาณสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้  การจัด
สภาพแวดล้อม ตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๑.๑๑ นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
  ๑.๑๒ นิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินการ
สอนของครู รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  ๑.๑๓ ก ากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
  ๑.๑๔ ก ากับ ติดตาม ให้มีการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ ๓ เพ่ือน าผลจาก
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบท
สังคมและให้มีความทันสมัย  
 

 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบำทผู้น ำหลักสูตรไปใช้ 
 ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ร่วม
ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี ส าหรับการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนค านึงถึง
ความสามารถและความเชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการ
และเต็มตามศักยภาพ ครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก เป็นโค้ช ดังนั้น ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท/หน้าที่ ดังนี้ 

 



๕๑ 
 

  ๒.๑ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ใช้หลักสูตร  
   ๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ กับสาระการเรียนรู้รายปี 
   ๒) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ หรือแผนการจัดการเรียนรู้

ให้เด็กมีอิสระการเรียนรู้ทั้งกายและใจ จัดประสบการณ์/จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ท างานและ
เรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินพัฒนาการที่มีความทันสมัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   ๓) จัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
   ๔) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๕) ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินการสอนของครู 
ร่วมจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   ๖) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   ๗) จัดส่งเอกสาร หลักฐานเพ่ือจัดท าข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
   ๘) ประเมินการน าหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ ๓ เพ่ือน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่นและให้
มีความทันสมัย 
  ๒.๒ บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เสริมหลักสูตร 
   ๑) สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
   ๒) ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
   ๓) ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก 
   ๔) ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี 
   ๕) จ าแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
   ๖) ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

๓. บทบำทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 



๕๒ 
 

 การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสารกัน
ตลอดเวลา เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควร
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๓.๑ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบก าหนดสาระการ
เรียนรู้รายปี แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  ๓.๓ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

๔. บทบำทของชุมชน 
 ชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/
ชมรมผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของ
สถานศึกษา 
  ๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้  เครือข่ายการเรียนรู้  ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
  ๔.๔ ส่งเสริมให้การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
  ๔.๕ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.๖ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท าหน้าที่
เสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (เด็กอำยุ ๓-๕) ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไป
ปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ
ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 



๕๓ 
 

 ๑. การก าหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก 
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือน าไปจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ๒. การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีมีความพิการแต่
ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพความพิการของเด็ก ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 
 ๓. สถานศึกษาท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพ่ีเลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการ
ส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 
 
กำรสร้ำงรอยเชื่อมต่อระหว่ำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษำปีท่ี ๑ 

 การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการ

เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบ

ผลส าเร็จได้ บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่าง 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยต้องศึกษา
หลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอ้ือต่อการเชื่อมต่อ
การศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจ
รอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและ
บุคลากรอ่ืนๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กับ
พ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 

*ในกรณีที่โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรท า
โครงการ การเตรียมความพร้อมสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน



๕๔ 
 

เพ่ือมาอธิบาย เพ่ือสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองในการช่วยเหลือสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่
ได ้

๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
 ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวเด็กเพ่ือส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมในช่วง ๑ เดือนปลายปีสุดท้ายให้มีประสบการณ์
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษำ 
 ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเจตคติที่ดีต่อการจัด
ประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ภายในห้อง เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมของเล่น เพ่ือ
ช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน และเพ่ือ
ช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรักความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 



๕๕ 
 

  ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนา
พูดคยุซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลานเพ่ือช่วยให้บุตรหลาน
ปรับตัวได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเชื่อมต่อสำระกำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัย กับ ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ 
 

สำระกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย สำระกำรเรียนรู้รำยปี (ที่สัมพันธ์กันที่สุด) 



๕๖ 
 

(ประสบกำรณ์ส ำคัญ) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ 
ด้ำนร่ำงกำย 
๑. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจ าวัน 
๒. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
๓. การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
๔. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ีและการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
๕. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
๖. การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
๗. การเขียนภาพและเล่นกับสี 
๘. การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆด้วยเศษวัสดุ 
๙. การหยิบจับ  การใช้กรรไกร  การฉีก  การตัด  การ
ปะ  และการร้อยวัสดุ 
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
๑. การฟังเพลง  การร้องเพลงและการแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
๒. การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม 
๓. การเล่นอิสระ 
๔. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
๕. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
๖. การร้องเพลง 
ด้ำนสังคม 
๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
๒. การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
๔. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และ
ความเป็นไทย 
๕. การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ด้ำนสติปัญญำ 
๑. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ 
๒. การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
๓. การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

๑. การบริโภคอาหาร เครื่องดื่มและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
๒. ความปลอดภัยในการท างาน  
๓. ใช้ เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ตามค าแนะน า 
๔. สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ และเคลื่อน 
ไหวตามจังหวะต่าง ๆ  
๕. รู้เข้าใจและแสดงท่าทางประกอบจังหวะได้อย่างอิสระ 
๖. ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในการเล่น 
๗. รู้รูปลักษณะ รูปร่าง รูปทรง เส้น สีของสิ่งต่าง ๆ ที่ 
อยู่รอบตัว 
๘. การเลือกใช้ เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
๙. สามารถใช้ร่างกาย เสียง และภาษาในการแสดง 
บทบาทสมมุติตามจินตนาการ 
๑๐. ข้อตกลง กติกา ระเบียบ ของการเล่นร่วมกัน 
๑๑. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ 
๑๒. แสดงความรู้สึกชื่นชมกับการแสดงออกทางนาฏศิลป์ 
๑๓. ขับร้องและเคาะจังหวะได้ 
๑๔. หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
๑๕. หลักธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๑๗. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัย 
๑๘. สามารถท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่ม 
๑๘. สามารถท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่ม 
๑๙. การพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ การยอมรับ การ
ปฏิเสธโดยใช้ภาษาท่ีสุภาพ 
๒๐. สามารถใช้ร่างกาย เสียง และภาษาในการแสดง

บทบาทสมมุติตามจินตนาการ 



๕๗ 
 

๔. การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย ๒๑. การเลือกใช้ค าเขียนเป็นประโยคตรงตามความหมาย 

และเรียบเรียงเป็นเรื่องสั้น ๆ ที่แสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึก ความต้องการ และประสบการณ์ 

๒๓. การเปรียบเทียบจ านวน 

 

สำระกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
(ประสบกำรณ์ส ำคัญ) 

สำระกำรเรียนรู้รำยปี (ที่สัมพันธ์กันที่สุด) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  ๑ 

๕. การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ 
๖. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
๗. การคัดแยก  การจัดกลุ่มและการจ าแนกสิ่งต่างๆ 
ตามลักษณะและรูปร่างรูปทรง 
๘. การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๙. การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
๑๐. การนับสิ่งต่าง ๆ  
๑๑. การส ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
๑๒. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่
ต่างกัน 
๑๓. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อ
สงสัยต่าง ๆ  
การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
๑๔. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุของเล่น 
และชิ้นงาน 
๑๕. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านภาษาท่าทาง 
การเคลื่อนไหวและศิลปะ 
๑๖. การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/
รูปแบบ 

๒๔. การเรียงล าดับจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ 

๒๕. การวัดความยาวและระยะทาง 

๒๖. จ านวนนับ ๑ - ๑๐๐ และ ศูนย์ 

๒๗. มีความสามารถในการสังเกตสิ่งรอบตัว 

๒๘. บอกความรู้ ในการรับรู้ความงามของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่

รอบตัว 

๒๙. บอกแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในโรงเรียนได้ 

๓๐. ถ่ายทอดการรับรู้ลักษณะของสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว 

เป็นผลงานทางทัศนศิลป์ได้โดยอิสระ  

๓๑. การเลือกอ่านหนังสือท่ีมีประโยชน์ ทั้งประเภท

ความรู้และความบันเทิง 

๓๒. การเล่าถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

๓๓. สามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ ได้ 

๓๔. สามารถตั้งค าถามจากการส ารวจ 

 
 



๕๘ 
 

๑๗. การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน 
การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
๑๗. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท า 
๑๘. การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 
๑๙. การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 

 
 
 
 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำน 
 การจัดสถานศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมจ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็น
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน การวางแผน และ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกตั้งแต่ระดับชาติ เขตพ้ืนที่ทุกระดับและทุกอาชีพ การก ากับดูแล
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือน าข้อมูลจากรายงาน
ผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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บรรณำนุกรม 

 

ประคอง  สิทธิวงศ์. (๒๕๕๕). กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ระดับปฐมวัย 

  ศึกษำโรงเรียนโพนทองพิทยำ จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ 

 จัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ปริญดา  ใจป้อ. (๒๕๕๗). กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำที่ เน้นสำระท้องถิ่น ระดับปฐมวัยศึกษำ  

 โรงเรียนอนุบำลรุ้งเพชร อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี .  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

 บัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. (๒๕๖๐). หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร :  

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

............... (๒๕๖๑). คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ (ส ำหรับเด็กอำยุ ๓-๖ ปี).  

 เอกสารอัดส าเนาฉบับใช้ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑. 

............... (๒๕๕๓). แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ. เอกสารล าดับที่ ๓๖/๒๕๕๓  

กรุงเทพมหานคร : ไทยพับบลิค เอ็ดดูเคชั้น. 

............... (๒๕๔๗). คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร :  

คุรุสภาลาดพร้าว. 

สะอาด  รักตลาด. (๒๕๕๕). กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ เน้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดับ

 ปฐมวัยศึกษำ โรงเรียนบ้ำนเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ

จัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

สุจิตรา  แบบประเสริฐ. (๒๕๕๒). วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง กำรพัฒนำหลักสูตร 

สถำนศึกษำปฐมวัยตำมแนวทฤษฏีพหุปัญญำ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒. 

สุภาพร  พัฒน์มะณี. (๒๕๕๕). กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นเกษตรกรรมในท้องถิ่น ระดับ 

 ปฐมวัยศึกษำ โรงเรียนบ้ำนนำมน จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ

 จัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

อัญชลี  ไสยวรรณ. (๒๕๕๘). หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑. เอกสารประกอบการบรรยาย  

๗-๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง. 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดมหำกำร 
ที ่๗๓/๒๕๖๕ 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย  โรงเรียนวัดมหำกำร 
พุทธศักรำช ๒๕๖๕ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

____________________________ 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๔๖๐ ให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉะนั้นเพ่ือให้การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการในการจัดท า
หลักสูตรดังกล่าว  คือ 
 

๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการปฐมวัย  ประกอบด้วย 
     ๑.๑. นางสาวสุภาพร  บุญทวี          ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธาน 
     ๑.๒  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน     หวัหน้าวิชาการโรงเรยีน     รองประธาน 
     ๑.๓. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย    หัวหน้างานปฐมวัย      กรรมการ 
    ๑.๔. นางณัฐฐาพร    มาแดง          ตัวแทนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     กรรมการ 
   ๑.๕ .นางประณีต  เฉิดฉิ้ม     ตัวแทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
     ๑.๖. นางนวลแข  พงศ์เจริญ    ตัวแทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
     ๑.๗ .นายธวัชชัย  เกตุแก้ว    ตัวแทนชุมชน       กรรมการ 
     ๑.8. นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย    หวัหน้างานปฐมวัย             กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช ๒๕๖5 ตามหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ให้เสร็จภายในวันที่   
9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โรงเรียนวัดมหาการ ต่อไป 
  

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                 สั่ง  ณ  วันที่   1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                                          

                                             
                  (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
  
แนวคิด 

ปฐมนิเทศเป็นสัปดาห์แรกที่ครูแนะน าเด็กให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับโรงเรียน  ของใช้ส่วนตัว  ชื่อตนเอง  ชื่อเพ่ือน  ชื่อครู  ชื่อพ่ี เลี้ยง  สัญลักษณ์ประจ าตัว  
สถานที่ในโรงเรียน  การปฏิบัติตนตามข้อตกลงและมารยาทไทย  เพ่ือน ามาใช้ในกิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  การเล่นและท า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  การแบ่งปัน  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 

กำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑ 

ร่างกาย
เจริญเติบโต 

ตามวัยและมสีุข
นิสัย ท่ีด ี

๑.๒ มสีุขภาพ
อนามัย สุขนิสยัที่

ด ี
 
 
 
 
 
 

1.3 รักษาความ
ปลอดภัย ของ
ตนเองและผู้อื่น 

1.2.1 รับประทาน 
อาหารที่มีประโยชน์ 
และดืม่น้ าสะอาดได ้

ด้วยตนเอง 
1.2.2 ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร 

และหลังจากใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย 

ตนเอง 
1.3.1 เล่นและท า

กิจกรรมอยา่ง 
ปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑. รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และดื่ม

น้ าสะอาดไดด้้วย
ตนเอง 

2. ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร 

และหลังจากใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

 
3. เล่นและท ากิจกรรม 

อย่างปลอดภัยด้วย 
ตนเองได ้

 

1.1.3 การรักษาสุขภาพ 
อนามัยส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตาม สุข 
อนามัย สุขนิสยัที่ดีใน

ชีวติประจ าวัน 
1.1.4 การรักษาความ 

ปลอดภัย 
(1) การปฏิบัตตินให้ปลอดภยั 

ในกิจวัตรประจ าวัน 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 

ประจ าวัน 
(1) การช่วยเหลือตนเองใน 

กิจวัตรประจ าวัน 
1.1.4 การรักษาความ 

1. การปฏิบัติตนในการ รับประทานอาหาร 
2. การปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน/กจิกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
3. การเล่นและท ากิจกรรมด้วย ตนเองและกับผู้อื่นได้อย่าง 

ปลอดภัย 
4. การพูดแนะน าช่ือของตนเอง 
5. ช่ือครูประจ าช้ัน ช่ือครูพี่เลี้ยง 
6. สัญลักษณ์ประจ าตัวของเด็ก 

7. การเดินส ารวจสถานท่ีต่าง ๆ ที ่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น 
ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ า 

8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 
- การสวัสด ี

- การขอบคุณ 
- การขอโทษ 

9. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
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ปลอดภัย 10. การบอกลักษณะของสิ่ง ต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

 
 

 มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 
กล้ามเนื้อใหญ่
และ กล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
และประสาน
สัมพันธ์ กัน 

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกาย อย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน สัมพันธ์
และทรงตัวได ้

2.1.3 วิ่งหลบหลีก 
สิ่งกีดขวาง 

4. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด 
ขวางได ้

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
อย่างอิสระ 

 

มาตรฐานที ่3  
มีสุขภาพจติที่ดี
และมี ความสุข 

3.2 มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อ ตนเองและ
ผู้อื่น 

3.2.1 กล้าพูดกล้า 
แสดงออกอย่าง 
เหมาะสมบาง 
สถานการณ ์

5. กล้าพูดกล้าแสดง 
ออกอย่าง เหมาะสม  
6. พูดแสดงความคดิ 
ความรูส้ึก และความ 
ต้องการได้  
7. แสดงความพอใจ 
ในผลงานของตน 

1.4.1 การใช้ภาษา  
(2) การฟังและปฏิบัตติาม 
ค าแนะน า  
(๔) การพูดแสดงความคดิ 
ความรูส้ึก และความต้องการ 

 

มาตรฐานที ่4  
ช่ืนชมและ
แสดงออก ทาง

4.1 สนใจ มี
ความสุขและ 
แสดงออกผ่านงาน

4.1.1 สนใจมี 
ความสุขและแสดงออก
ผ่านงาน ศิลปะ  

8. ท างานศิลปะอย่าง 
มีความสุข  
9. ร่วมกิจกรรมการ 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (2) 
การเขียนภาพและการเล่น กับ
สี  
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ศิลปะ ดนตรี 
และ การ
เคลื่อนไหว 

ศิลปะ ดนตรี และ
การ เคลื่อนไหว 

4.1.3 สนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตร ี

เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงและดนตรีอย่างมี 
ความสุข 

(3) การปั้น  
1.2.4 การแสดงออกทาง อารมณ์  
(5) การท างานศิลปะ  
1.2.1 สุนทรีภาพและดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตาม 
เสียงเพลงและดนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
จิตใจที่ดีงาม 

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 5.1.1 ขออนุญาต 
หรือรอคอยเมื่อ 
ต้องการสิ่งของของ 
ผู้อื่นเมื่อมผีู้ช้ีแนะ 

10. ขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นเมื่อ มี
ผู้ช้ีแนะได ้

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน  
(1) การช่วยเหลือตนเองใน 
กิจวัตรประจ าวัน  
1.3.4 การมีปฏิสมัพันธ์ วินัยมี 
ส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก 
ของสังคม  
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน 

 

มาตรฐานที่ 6 มี
ทักษะชีวิตและ 
ปฏิบัติตนตาม
หลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 

6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 

6.2.1 เก็บของเล่น 
ของใช้เข้าที่ด้วย 
ตนเอง 

11. เก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที่ด้วยตนเองได ้

1.3.4 การมีปฏิสมัพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก 
ของสังคม   
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก 
ที่ดีของห้องเรียน 
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พอเพียง 
มาตรฐานที่ 7  
รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

7.2 มีมารยาท
วัฒนธรรม และรัก
ความเป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทยได้ด้วย 
ตนเอง 

12. กล่าวสวัสดี 
ขอบคุณ และขอโทษ 
ได้อย่างเหมาะสม 

1.3.3 การปฏิบัติตาม 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย  
(1) การเล่นบทบาทสมมติการ 
ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย  
(5) การละเล่นพ้ืนบ้านของ
ไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 8  

อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมี

ความสุขและ

ปฏิบัติ ตนเป็น

สมาชิกที่ดีของ

สังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข  

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีกับ ผู้อื่น 

8.2.1 เล่นหรือ 
ท างานร่วมกับเพื่อน 
เป็นกลุ่ม 

13. เล่นและท างาน 
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 
ได ้

1.2.2 การเล่น  
(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล       
กลุ่มย่อย และกลุม่ใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์/มมุเล่นต่าง ๆ 
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มาตรฐานที่ 9 

การใช้ ภาษา

สื่อสารได้

เหมาะสม กับ

วัย  

9.1 สนทนา
โต้ตอบและ เล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

9.1.2 เล่าเป็น 
ประโยคต่อเนื่องได ้

14. พูดเล่าประโยค
ต่อเนื่องได ้

1.4.1 การใช้ภาษา  
(5) การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 10  

มีความสามารถ

ในการ ติดที่เป็น

พื้นฐานใน การ

เรียนรู ้

10.1 มีความ 
สามารถในการคิด
รวบยอด 

10.1.1 บอก 
ลกัษณะของสิ่งต่างๆ 
จากการสังเกตโดย
ใช้ ประสาทสัมผสั 

14. จับคู่ภาพเหมือน 
และภาพสัมพันธ์กันได ้

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิด 
เชิงเหตุผล การตดัสินใจและ 
แก้ปัญหา  
(6) การต่อของช้ินเล็กเติมใน 
ช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์  
(13) การจับคู่ภาพเหมือนและ 
ความสัมพันธ์ 

 

 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 11 
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

11.2 แสดง
ท่าทาง/

เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง

สร้างสรรค ์

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือ

แปลกใหม ่

16. ร่วมกิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ 

1.4.3 การแสดงความคดิ
สร้างสรรคผ์่านภาษา ท่าทาง 
การเคลื่อนไหว และศิลปะ 

 

มาตรฐานที่ 12 12.2 มี 12.1.2กระตือรือร้น 15. ร่วมส ารวจสิ่ง ต่าง 1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
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มีเจตคติทดีีต่อ

การ เรียนรู้และมี 

ความสามารถใน

การแสดงหา

ความรู้ได้ 

เหมาะสมกับวัย 

ความสามารถใน 
การแสวงหา
ความรู ้

ในการเข้าร่วมกิจ
กรร 

ๆ และแหล่งเรยีนรู้ 
รอบตัวได ้

และการแสวงหาความรู้  
(1)การส ารวจสิ่งต่าง ๆ และ 
แหล่งเรียนรู้รอบตัว 
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กำรวำงแผนกิจกรรมรำยหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  ชั้นอนุบำลปีที่  2  หน่วยปฐมนิเทศ 
 

วันที ่
กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบกำรณ์ ศิลปะสร้ำงสรรค์ กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ 
๑ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  

- เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 
“ช่ือของเธอ” 

การพูดแนะน าช่ือของ ตนเอง 
- ช่ือจริง  
- ช่ือเล่น 

1. วาดภาพอิสระด้วย     
สีเทียน  
2. ปั้นดินน้ ามันอิสระ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ การเล่นน้ า  
เล่นทราย 

เกมจับคู่ภาพกับเงา 
(นักเรียน-เงา) 

๒ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง  
“โรงเรียนของฉัน” 

การแนะน าช่ือ  
- ช่ือครู  
- ช่ือพ่ีเลี้ยง  
- สัญลักษณ์ประจ าตัว 

1. วาดภาพอิสระด้วย       
สีเทียน  
2. พับสี 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เกมส่งบอลเป็นวงกลม เกมการจับคู่ภาพที่ 
สัมพันธ์กัน 
(บุคคล-หน้าท่ี) 

๓ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวตามจังหวะ  
ช้า-เร็ว 

การแนะน าสถานท่ี(เดิน
ส ารวจ)  
- ห้องเรียน       - ห้องน้ า  
- ห้องอาหาร 

1 วาดภาพอิสระด้วย       สี
เทียน  
2 ปั้นดินน้ ามันอิสระ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน (ห้องเรียน-
ห้องเรียน) 

๔ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ผู้น าผูต้าม 

การปฏิบัตตินในการ     
รับประทานอาหาร 

1.วาดภาพอิสระด้วย        
สีเทียน  
2. พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เกมลิงชิงหลัก เกมจับคู่ภาพของใช้คู่
กัน(โต๊ะ-เก้าอี้) 

๕ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวร่างกายตาม
ค าสั่ง 

การปฏิบัตตินตาม มารยาท
ไทย   
- การสวัสดี - การขอบคุณ  - 
การขอโทษ 

1.วาดภาพอิสระด้วยสีน้ า  
2.ป้ันแป้งโดว์ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ การละเล่นไทย  มอญ
ซ่อนผ้า 

เกมภาพตดัต่อ(การ
แสดงความเคารพ) 
จ านวน 4-5 ช้ิน 
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ผังควำมคิดแผนกำรจัดประสบกำรณ์หน่วยปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีที่ ๒ 
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แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๑  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และดนตรีอยา่งมี
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่  
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงละดนตร ี

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป ท่ัว
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยิน สัญญาณ 
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ครูแนะน าเพลง “ช่ือของเธอ” ให้เด็กร่วมกัน ร้อง
เพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง อิสระ 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง ช่ือของเธอ 

สังเกต 
พฤติกรรมเด็กขณะท า
ท่าทางประกอบเพลง
และดนตร ี

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
กล้าพูดกลา้แสดงออก
อย่างเหมาะสม 

(2) การฟังและปฏิบัติ
ตามค าแนะน า 

การแนะน าตัวเอง - 
ช่ือเล่น  
- ช่ือจริง 

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ช่ือของเธอ”  แนะน า
ช่ือของคุณครูให้เด็กได้รู้จัก  
2. ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม เมื่อครูกลิง้บอลไปข้างหน้า 
เด็กคนใด ให้เด็กบอกช่ือของตนเอง จากน้ัน ให้เด็ก
กลิ้งบอลไปใหเ้พื่อนคนท่ีอยาก รู้จกัคนต่อไป และ
แนะน าช่ือจนครบทุกคน  
3. ให้เด็กร่วมทายช่ือเพื่อนทีละคน 

1. เพลง ช่ือของเธอ 2. 
ลูกบอล 

สังเกต 
พฤติกรรมเด็กขณะพูด
ช่ือตนเองและเพื่อน 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค์  
1. ท างานศิลปะอย่างมี 
ความสุข   

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ก ามือ แบบมือ  
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน     
-  การปั้นดินน้ํามันอิสระ 

1. เพลง ก ามือ แบมือ 2. 
กระดาษวาดภาพ  
3. สีเทียน  
4.ดินน้ํามัน  

1. สังเกตพฤติกรรม 
ขณะท างานศิลปะ  
2. สังเกตพฤติกรรมการ 
กล้าแสดงออก  
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2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก  
3. แสดงความพอใจใน 
ผลงานของตนเอง 

3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม     
ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอยให้    
ค าแนะน า การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ    
อุปกรณ์ในการวาดภาพ  
5. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก 
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

5.แผ่นรองปั้น 3. สังเกตการเก็บของ 
เข้าท ี

 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น 
ตำมมุม  
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อน
ได้  
2.ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการสิ่งของ
ของ ผู้อื่นเมื่อมีผู้ช้ีแนะ
ได้  
3.เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ ่
(๓) การปฏิบตัิตนเป็น 
สมาชิกที่ดีของ 
ห้องเรียน 

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่นใน
แต่ละมุม และให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม      
ความสนใจ เช่น      
- มุมธรรมชาติศึกษา             
- มุมหนังสือ      
- มุมบล็อก                        
- มุมบทบาทสมมติ     
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยดุเล่น เด็ก      
ช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

1. สังเกตพฤติกรรม  
การเล่นร่วมกับผู้อื่น  
2. สังเกตการเก็บของ 

กิจกรรมกำรเล่น 
กลำงแจ้ง   

(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อย และกลุม่ ใหญ ่

 1. ครูแนะน าข้อตกลงและอุปกรณใ์นการเล่นน้ํา   
และเล่นทราย พร้อมทั้งแนะน าวิธีการเล่นอยา่ง    

1.อุปกรณ์ในการเล่น 
เล่นน้ าและเล่นทราย  

สังเกต 
พฤติกรรมเด็กในการ
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เล่นและท ากิจกรรม
อย่าง ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้อย่าง 
ปลอดภัยด้วยตนเองได ้

ปลอดภัย  
2.เด็กเล่นเล่นน้ าและทรายโดยมีครูดูแลอยา่ง     
ใกล้ชิด  
3. เมื่อครูให้สญัญาณหมดเวลา เดก็เก็บของและ    ท า
ความสะอาดร่างกาย 
 

2.ระฆังสามเหลี่ยม เล่นอย่างปลอดภัย 

กิจกรรมเกมกำรศึกษา  
เกมจับคู่ภาพกับเงาได ้

(13) การจับคู่ 
ภาพเหมือน 

การบอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆจากการ 
สังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพกับเงา  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกม    
เกมจับคู่ภาพกับเงาไปเล่น กลุม่อืน่ๆ เล่นเกม    
การศึกษาชุดเดมิ  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพกับเงา 
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การเล่นเกมการศึกษา 

 
 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๒  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ จังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และดนตรีอยา่งมี
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่  
(3) การเคลื่อนไหว ตาม
เสียงเพลงและ ดนตร ี

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว    
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ    
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้น ทันที  
2. ครูแนะน าเพลง “โรงเรียนของฉัน”   
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวท าท่าทางประกอบเพลง      
โรงเรียนของฉัน โดยให้แตล่ะคนคดิท่าทางอย่างอิสระ 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง โรงเรียน ของ
ฉัน 

สังเกต 
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงและดนตรีอย่างมี 
ความสุข 

กิจกรรมเสริม (1) ส ารวจสิ่งต่างๆ และ การแนะน าช่ือ                ๑.เด็กและครูร่วมกันร้องและท าท่าทางประกอบ เพลง 1. เพลง โรงเรียน ของ สังเกต 
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ประสบกำรณ์  
ร่วมส ารวจสิ่งต่างๆและ 
แหล่งเรียนรู้รอบตัวได ้

แหล่งเรียนรู้ รอบตัว - ช่ือครู  
- ช่ือพ่ีเลี้ยง  
- สัญลักษณ์ 
ประจ าตัว 

“โรงเรียนของฉัน”  
2. ครูแนะน าชื่อครูประจ าชั้นและพี่เลี้ยงประจ า    
ห้องเรียน โดยครูบอกช่ือและใหเ้ดก็ๆพูดตาม   
3. ครูน าภาพสญัลักษณ์ประจ าตัวมาให้เด็กดูพร้อม    
กันแล้วให้บอกว่าเป็นภาพอะไร เชน่ ภาพดอกไม้  
ภาพบ้าน ฯลฯ  แนะน าภาพท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัว
เด็กแตล่ะคน แล้วแจกภาพให้กับเด็ก  
4.แบ่งเด็กเป็นกลุม่ย่อยประมาณ 5 กลุ่ม เพื่อเล่น    
เกมหาสญัลักษณ์ประจ าตัว  โดยให้เด็กน าภาพ    
สัญลักษณ์ประจ าตัวไปเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ที่ตดิ
ไว้ตาม แก้วน้ า ช้ันวางรองเท้า  ตู้เก็บของ หรือกล่อง
ใส่ผลงานของตนเอง 

ฉัน  
2. ครู/พี่เลีย้ง  
3. ภาพสัญลักษณ์ 
ประจ าตัวเด็ก 

การร่วมส ารวจสิ่ง 
ต่างๆและแหล่งเรียนรู้ 
รอบตัว 

 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้  
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควร
เรียนรู้ 

 

กิจกรรมศิลปะ 
สร้ำงสรรค ์ 
1. ท างานศิลปะ
อย่างมี ความสุข   

1. การชื่นชมและ 
แสดงออกทางศิลปะ  
2. การกล้า
แสดงออก 3. ความ

  1. ครูและครูร่วมกันท่องค าคล้องจองนิ้ว
มือของฉัน  
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์
ประกอบด้วย      

1. ค าคล้องจอง น้ิว 
มือของฉัน  
2. กระดาษ A4  
3. สีเทียน 4. สีน้ํา 

สังเกต  
1. การท างาน
ศิลปะ อย่างมี
ความสุข   
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2.กล้าพูดกล้า
แสดงออก  
3. แสดงความพอใจ
ใน ผลงานของ
ตนเอง 

พอใจใน ตนเอง -  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน      
-  การพับสี  
3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 
กิจกรรม     ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอย
ให้ค าแนะน า การใช้สีเทียนอุปกรณ์ใน
การวาดภาพ และการพับสี  
5. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง 
และบอก    ความรู้สึกท่ีมีต่อผลงาน 

2. การกล้าพูด       
กล้าแสดงออก  
3. การแสดงความ 
พอใจในผลงานของ 
ตนเอง 

กิจกรรมกำรเล่น 
ตำมมุม  
1. เล่นร่วมกับกับ
เพื่อนได้  
2. ขออนุญาตหรือ
รอคอย เมื่อ
ต้องการสิ่งของของ 
ผู้อื่นได้  
3.เก็บของเล่นของ
ใช้  เข้าที่ได้ 

(1) การเล่นอิสระ 
(2)การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ ่
(๓) การปฏิบตัิตน
เป็น สมาชิกท่ีดีของ 
ห้องเรียน 

  1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิา
และวิธีการเล่น    ในแต่ละมุม และให้
เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุม
ประสบการณ์ตาม     ความสนใจ เช่น       
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ       
- มุมบล็อก               
- มุมบทบาทสมมติ     
๓. เมื่อหมดเวลาครูใหส้ัญญาณหยดุเล่น 
เด็กช่วยกันเก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1. การเล่นร่วมกัน
กับ เพื่อน  
2. การขออนุญาต
หรือ รอคอยเมื่อ
ต้องการ สิ่งของ
ของผู้อื่น  
3.การเก็บของเล่น
ของ ใช้เข้าที่ 
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จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น 
กลำงแจ้ง  
เล่นและท ากิจกรรม
อย่าง ปลอดภัยด้วย
ตนเองได ้

(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อย และกลุม่ ใหญ ่

การส่งบอลเป็น 
วงกลม 

1. ครูแนะน ากติกาและสาธิตการ ส่งบอลเป็น    
วงกลม พร้อมทั้งแนะน าการเล่นอย่างปลอดภยั  
2. เด็กเล่นเกมส่งบอลเป็นวงกลม  
3. เมื่อครูให้สญัญาณหมดเวลา เดก็เก็บของและท า    
ความสะอาดร่างกาย 

1. ลูกบอล  
2. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นและท า 
กิจกรรมอยา่งปลอดภยั 
ด้วยตนเอง 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
ได ้

(13) การจับคู่ที่ สัมพันธ์
กัน 

การบอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆจากการ 
สังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพท่ีสมัพนัธ์กัน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกม     
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม     
การศึกษาชุดเดมิ  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การจับคู่ภาพท่ี สมัพันธ์
กัน 
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แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๓  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงและดนตรีอย่างมี 
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที ่

 1. ครูแนะน าเด็กใหรู้้จักจังหวะช้า-เร็ว โดยฟัง    จาก
เครื่องเคาะจังหวะ  
2. ให้เด็กท าท่าทางตามค าสั่ง เช่น ก ามือ  แบมือ      
สะบัดมือ หมุนมือ ตบมือ ฯลฯ ตามจังหวะท่ีครูให้โดย
ครูให้จังหวะช้า-เร็ว สลับกัน  
3. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและท าท่าทางประกอบ
เพลง “ก ามือ แบมือ” 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง ก ามือ แบมือ 

สังเกต 
การร่วมกิจกรรม 
การเคลื่อนไหว
ประกอบ เพลงและ
ดนตรีอย่างมี ความสุข 

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
ล้างมือก่อนรับประทาน 
อาหารและหลังจากใช้ 
ห้องน้ําห้องส้วมด้วย 
ตนเองได ้

(1) การปฏิบัติตนตาม 
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
ในชีวิตประจ าวัน   
(๒) การปฏิบตัิตนให้ 
ปลอดภัยในกิจวตัร 
ประจ าวัน  
(๓) การช่วยเหลือ 
ตนเองในกิจวัตร 
ประจ าวัน 

การเดินส ารวจ
สถานท่ี ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ ตนเอง 
เช่น ห้องเรียน 
ห้องอาหาร ห้องน้ํา 

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ลา้งมือ”   
2. ครูพาเด็กเข้าแถวเดินส ารวจห้องต่าง ๆ  ในโรงเรียน 
พร้อมกับแนะน าวิธีการปฏิบัตตินในการใช้ห้องต่างๆ
ให้ถูกต้อง      
- ห้องเรียน     
- ห้องอาหาร       
- ห้องน้ า  
3. ครูสาธิตการใช้ห้องน้ า การล้างมือ แล้วให้เด็ก      
ได้ปฏิบตัิจริง   
4. กลับจากห้องน้ าเด็กและครูร่วมกันสรุปถึงขั้นตอนการ
ใช้ห้องน้ า  
5.เด็กและครูร่วมกันร้องและท าท่าประกอบเพลง      

1. เพลง “ล้างมือ”  
2. ห้องต่างๆใน โรงเรียน  
3. ภาพห้องต่างๆใน 
โรงเรียน 

สังเกต 
การล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ําห้อง 
ส้วมด้วยตนเอง 
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“ล้างมือ”(ครูต้องคอยตดิตามและสังเกตเด็กในการ
ปฏิบัติ ตนเมื่อใช้ห้องน้ํา ทุกครั้ง) 

 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
1. ท างานศิลปะอย่างมี 
ความสุข   
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก  
3. แสดงความพอใจใน 
ผลงานของตนเอง 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น  
(๔) การพูดแสดง 
ความคิด ความรู้สึก 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงลา้งมือ   
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน      
-  การปั้นดินน้ ามันอิสระ  
3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม     
ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอยให้ค าแนะน า 
การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และอุปกรณ์ในการวาด
ภาพ  
5. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเองและบอก
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

1. เพลง ล้างมือ  
2. กระดาษวาดภาพ  
3. สีเทียน  
4. ดินน้ ามัน  
5. แผ่นรองปั้น 

สังเกต  
1. การท างานศิลปะ 
อย่างมีความสุข   
2.การกล้าพูดกล้า 
แสดงออก  
3. การแสดงความ 
พอใจในผลงานของ 
ตนเอง 

กิจกรรมกำรเล่นตำม
มุม  
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อน
ได้  
2. ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการสิ่งของ

(1) การเล่นอิสระ 
(2)การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ 
(3)การเล่นตามมุม 
ประสบการณ ์

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น    
ในแต่ละมมุ และใหเ้ด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม     
ความสนใจ เช่น       
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ       

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1. การเล่นร่วมกับกับ 
เพื่อน  
2. การขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ 
สิ่งของของผู้อื่น  
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ของผู้อื่นได้  
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได ้

- มุมบล็อก           
- มุมบทบาทสมมติ     
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยดุเล่น เด็กช่วยกัน
เก็บของ 

3. การเก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที ่

 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น
กลำงแจ้ง  
๑. เล่นและท ากิจกรรม
อย่าง ปลอดภัยด้วย
ตนเองได้  
๒. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได ้

(5) การเล่นเครื่องเล่น 
สนามอย่างอิสระ 

การเล่นเครื่องสนาม 1. ครูแนะน าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่นชนิดพร้อมทั้งแนะนาํวิธีการเลน่อย่างปลอดภัย  
2. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครูดูแลความ 
ปลอดภัยของเด็ก  
3. ครูให้สัญญาณหยุดเล่น ให้เด็กเข้าแถวและท าความ     
สะอาดร่างกาย 

เครื่องเล่นสนาม สังเกต  
๑. การเล่นและท า 
กิจกรรมอยา่งปลอดภยั 
ด้วยตนเอง  
๒. การวิ่งหลบหลีกสิ่ง 
กีดขวาง 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน 

(13) การจับคู่ภาพท่ี 
เหมือนกัน 

การบอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆจากการ 
สังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพท่ีเหมือนกัน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกม    
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกม    
การศึกษาชุดเดมิ  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพท่ี 
เหมือนกัน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน 
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แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๔  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ จังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลงและดนตรี อย่างมี
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที ่

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว     
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ให้เด็กเข้าแถวตอน เรียงแถวประมาณ 5-8 คน  
3. ให้คนแรกของแถวคิดท่าทางขึ้นมาขณะเคลื่อนไหวไป
ตามจังหวะ ให้เพื่อนที่อยู่ในแถวท าตาม เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุด ให้คนแรกของแถวไปต่อท้ายแถว และ

เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต 
การร่วมกิจกรรม  
การเคลื่อนไหว
ประกอบ เพลงและ
ดนตรีอย่างมี ความสุข 



80 
 

เปลี่ยนให้คนถัดมาเป็นผู้น าท าท่าทางไมซ่้ ากับผู้น าที่ท าไปแลว้  
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ าอีก 

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์ 
รับประทานอาหารที่มี 
ประโยชน์และดืม่น้ํา
สะอาด ได้ด้วยตนเองได ้

(1) การปฏิบัติตนตาม 
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
ในชีวิตประจ าวัน  
(2) การช่วยเหลือ 
ตนเองในกิจวัตร 
ประจ าวัน 

1. การปฏิบัติตนใน 
การรับประทาน 
อาหาร  
2. การปฏิบัติ 
กิจวัตรประจ าวัน/ 
กิจกรรมต่างๆด้วย 
ตนเอง 

๑. ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนของน้องเกมเด็กและ ครู
ร่วมกันสนทนาถึงนิทาน โดยใช้ค าถาม  เช่น  
- ท าไมน้องเกมจึงท้องเสีย       
- ก่อนรับประทานอาหารเราควรท าอย่างไร  
๒. ครูน าของใช้ในการรับประทานอาหารมาใหเ้ด็กดู  เช่น 
ถาดอาหาร ช้อนส้อม แก้วน้ า สาธติการใช้ช้อนส้อม
รับประทานอาหารและการเก็บเมือ่รับประทานอาหาร
เสร็จแล้ว  
๓. เด็กทดลองปฏิบัตจิริง เช่น จับช้อนส้อม การถือ     
ถาดอาหาร   
4. เด็กบอกวิธีการจับช้อนส้อม และวิธีการถือถาด     
อาหาร ครูช่วยอธิบายเพิม่เตมิ 
 
 
 

1. นิทานเรื่อง บทเรียน
ของน้องเกม  
2. หุ่นมือ  
3. ถาดอาหาร, ช้อน
ส้อม,แก้วน้ า 

สังเกต 
การรับประทาน อาหาร
ที่มีประโยชน์ และดืม่
น้ าสะอาดได้ ด้วย
ตนเอง  
  
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
1. ท างานศิลปะอย่างมี 
ความสุข   
2. กล้าพูดกล้า

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น  
(๔) การพูดแสดง 
ความคิด ความรู้สึก และ

 1. เด็กและครูร่วมกันท่องค าคล้องจองนิ้วมือของฉัน 2. 
ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  พิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ      
-  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน  
3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม     

1. ค าคล้องจองนิ้วมือ 
ของฉัน  
2. กระดาษ A4 
3. แท่นหมึกพิมพ์สี 
ต่างๆ  

สังเกต  
1. การท างานศิลปะ 
อย่างมีความสุข   
2.การกล้าพูดกล้า 
แสดงออก  
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แสดงออก  
3. แสดงความพอใจใน 
ผลงานของตนเอง 

ความต้องการ ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอยให้ค าแนะน า 
การใช้ดินน้ ามัน การใช้สีเทียน และอุปกรณ์ในการวาด
ภาพ  
5. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก     
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

4. สีเทียน 3. การแสดงความ 
พอใจในผลงานของ 
ตนเอง 

กิจกรรมกำรเล่น 
ตำมมุม  
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อน
ได้  
2. ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่นได้  
3. เก็บของเล่นของใช้
เข้าที่ได ้

(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ ์

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น    
ในแต่ละมมุ และใหเ้ด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม     
ความสนใจ เช่น      
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ       
- มุมบล็อก              
- มุมบทบาทสมมติ   
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยดุเล่นเด็กช่วยกัน
เก็บของ 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1. การเล่นร่วมกับกับ 
เพื่อน  
2. การขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ 
สิ่งของของผู้อื่น 
3. การเก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที ่

 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น (2) การเล่นรายบคุคล กติกาการเล่นเกมลิง 1. ครูแนะน ากติกาและสาธิตการพร้อมท้ังเล่นเกม    1. กรวยพลาสติก  สังเกต 
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กลำงแจ้ง  
เล่นหรือท างานร่วมกับ 
เพื่อนเป็นกลุ่มได ้

กลุ่มย่อย และกลุม่ใหญ ่ เปลี่ยนหลัก ลิงเปลี่ยนหลัก พร้อมท้ังแนะน าการเล่นอยา่ง    
ปลอดภัย  
2. เด็กเล่นเกมลิงเปลี่ยนหลัก  
3.เมื่อครูให้สญัญาณหมดเวลาเด็กเข้าแถวและท า    
ความสะอาดร่างกาย 

2. นกหวีด การเล่นหรือ ท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น กลุม่ 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
ได ้

(13) การจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน 

การบอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆจากการ 
สังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพท่ีสมัพนัธ์กัน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกมจบัคู่
ภาพที่สัมพันธ์กันไปเล่น กลุ่มอื่นๆ เล่นเกมการศึกษา
ชุดเดิม  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การจับคู่ภาพท่ี สมัพันธ์
กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๕  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๒ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลงและดนตรี อย่างมี
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที ่

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว   
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ    
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ครูเป็นผู้ให้จังหวะโดยการใช้เครื่องเคาะจังหวะ  
3. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามค าสัง่และเลยีนแบบ     
ท่าทางการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต ์

เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต 
การร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงและดนตรีอย่างมี 
ความสุข 

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
กล่าวค าสวสัดี ขอบคณุ 
และขอโทษอย่าง
เหมาะสม 

(1) การเล่นบทบาท 
สมมติการปฏิบัติตนใน
ความเป็นไทย 

การปฏิบัตตินตาม 
มารยาทไทย   
- การสวัสดี  
- การขอบคุณ   
- การขอโทษ 

1. เด็กๆ และครูร่วมกันร้องเพลง “ขอบคุณ      
ขอบใจ” พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง และ     
สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง  
2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับมารยาทไทยโดยใช้    
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กดังน้ี     
- ตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนพบคณุครู เด็กควร  ท า
อย่างไร    
- ถ้าเด็กเดินไปชนเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ เด็กควรท า 
อย่างไร    
- ถ้าผู้ใหญ่ให้สิ่งของกับเด็ก เด็กควรท าอย่างไร  
3. ครูให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการการปฏิบัติตน     
ตามมารยาทไทย โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะ  
4. ให้เด็กจับคู่ และร่วมกันฝึกการไหว้ในแบบต่างๆ      

เพลง “ขอบคุณ 
ขอบใจ” 

สังเกต 
การกล่าวค า สวัสดี 
ขอบคุณ และขอ โทษ
อย่างเหมาะสม 
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พร้อมกัน  
5 เด็กและครูร่วมกันสรุป การปฏบิัติตนตาม     
มารยาทไทย 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
1. ท างานศิลปะอย่างมี 
ความสุข   
2.กล้าพูดกล้าแสดงออก  
3. แสดงความพอใจใน 
ผลงานของตนเอง 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น  
(๔) การพูดแสดง 
ความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงขอบคุณขอบใจ   
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย     
-  วาดภาพอิสระด้วยสีน้ า      
-  ป้ันแป้งโดว์  
3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม     
ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอยให้ค าแนะน า 
การใช้ดินน้ ามัน การใช้สีเทียน สีน้ า และอุปกรณ์ใน
การวาดภาพ  
5. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก     
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

1. เพลงขอบคุณ ขอบใจ 
2. กระดาษ A4  
3. สีเทียน  
4. สีน้ า  
5.แป้งโดว  ์  
6.แผ่นรองปั้น 

สังเกต  
1. การท างานศิลปะ 
อย่างมีความสุข   
2. การกล้าพูดกล้า 
แสดงออก  
3. การแสดงความ 
พอใจในผลงานของ 
ตนเอง 

กิจกรรมกำรเล่น 
ตำมมุม  
1. เล่นร่วมกับกับเพื่อน
ได้  
2.ขออนุญาตหรือรอ
คอย เมื่อต้องการสิ่งของ

(1) การเล่นอิสระ 
(2)การเล่นรายบุคคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ 
(3)การเล่นตามมุม 
ประสบการณ ์

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น     
ในแต่ละมมุ และใหเ้ด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม      
ความสนใจ เช่น       
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ       

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1. การเล่นร่วมกับกับ 
เพื่อน  
2.การขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ 
สิ่งของของผู้อื่น  
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ของผู้อื่นได้  
3.เก็บของเล่นของใช้เข้า
ที่ ได ้

- มุมบล็อก           
- มุมบทบาทสมมติ    
3. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยดุเล่น เด็กช่วยกัน
เก็บของ 

3.การเก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที ่

 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น
กลำงแจ้ง  
เล่นหรือท างานร่วมกับ 
เพื่อนเป็นกลุ่มได ้

(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
(5) การละเล่น พื้นบ้าน
ของไทย 

การละเล่น มอญ
ซ่อนผ้า 

1. ครูแนะน ากติกาและสาธิตการเล่นมอญซ่อนผ้า     
พร้อมท้ังแนะน าการเล่นอย่างปลอดภัย  
2. เด็กเล่นมอญซ่อนผา้โดยมีครดูแูลอย่างใกล้ชิด  
3. เมื่อครูให้สญัญาณหมดเวลา เดก็เข้าแถวและท า     
ความสะอาดร่างกาย 

1. เพลง มอญซ่อนผ้า 2. 
ผ้าเช็ดหน้า  
3. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นหรือ ท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น กลุม่ 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ  
ต่อส่วนประกอบของ
ภาพ เป็นภาพท่ีสมบูรณ์
ได ้

(6) การต่อของ ช้ินส่วน
เล็กเติมใน ช้ินส่วนใหญ่
ให้ สมบูรณ ์

การบอกลักษณะ 
ของสิ่งต่างๆจาก 
การสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

1. ครูแนะน าเกมตัดต่อภาพการแสดงความเคารพ 
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกมตัด
ต่อภาพที่แนะน าไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกม     
การศึกษาชุดเดมิ  
3. ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา 

1. เกมภาพตัดต่อภาพ  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การต่อ ส่วนประกอบ
ของภาพ เป็นภาพท่ี
สมบูรณ ์
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก  หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีที่  ๒ 
 

เลข
ที ่

ชื่อ – นำมสกลุ 
พัฒนำกำร หมำย 

เหตุ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 
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สุข

 

๙.
ขอ

อน
ุญา

ตห
รือ

รอ
คอ

ยเ
มื่อ

ต้อ
งก

าร
สิ่ง

ขอ
งข

อง
ผู้อ

ื่นด้
วย

ตน
เอ

งได้
 

๑๐
.ป

ฏิบ
ัติต

นเ
กี่ย

วก
ับก

ิจว
ัตร

ปร
ะจ

 าว
ันแ

ละ
กิจ

กร
รม

ต่า
ง ๆ

ได้
ด้ว

ย
ตน

เอ
ง 

๑๑
.เก

็บข
อง

เล
่นข

อง
ใช

้เข้
าท

ี่ด้ว
ยต

นเ
อง

ได้
 

๑๒
.ท

ิ้งข
ยะ

ถูก
ที่ด้

วย
ตน

เอ
งได้

 

๑๓
.ป

ฏิบ
ัติต

นต
าม

มา
รย

าท
ไท

ย 
กล

่าว
ค า

สว
ัสดี

 ข
อบ

ใจ
ขอ

บค
ุณ 

ขอ
โท

ษไ
ด้ด้

วย
ตน

เอ
ง 

๑๔
.เล

่นห
รือ

ท า
งา

นร
่วม

กับ
เพ

ื่อน
อย

่าง
มีเ

ป้า
หม

าย
ได้

 

๑๕
.พ

ดูเ
ลาํ

เรื่อ
งร

าว
ต่อ

เน
ื่อง

ได้
 

๑๖
.บ

อก
ลัก

ษณ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์ขอ
งส

ิ่งต่
าง

 ๆ
 จ

าก
กา

รส
ังเก

ตไ
ด้ 

๑๗
.ร่ว

มก
ิจก

รร
มส

 าร
วจ

สิ่ง
ต่า

ง ๆ
 แ

ละ
แห

ล่ง
เรีย

นร
ู้รอ

บตั
วไ

ด้ 

๑                    
๒                    
๓                    
๔                    
๕                    
๖                    
๗                    
๘                    
๙                    

๑๐                    
๑๑                    

 
ค ำอธิบำย ครูสังเกตพฤติกรรมเดก็รายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบรุะดับคุณภาพเป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับ  ๓  ดี  ระดบั  ๒  ปานกลาง  ระดับ  ๑  ควรส่งเสริม 

หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๓ 
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แนวคิด            
ปฐมนิเทศเป็นสัปดาห์แรกที่ครูแนะน าเด็กให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับ โรงเรียน ของใช้ส่วนตัว ชื่อตนเอง ชื่อเพ่ือน ชื่อครู ชื่อพ่ีเลี้ ยง สัญลักษณ์ประจ าตัว 

สถานที่ใน โรงเรียน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงและมารยาทไทย เพ่ือน ามาใช้ในกิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี การเล่นและท า
กิจกรรม ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน การแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 

กำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 1  
ร่างกาย
เจริญเติบโตตาม 
วัยและมสีุขนิสยั
ที่ด ี

1.2 มีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสยัที่
ดี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.2.1 รับประทาน 
อาหารที่มีประโยชน์ 
ได้หลายชนิดและดืม่ 
น้ าสะอาดไดด้้วย 
ตนเอง  
  
  
1.2.2 ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร 
และหลังจากใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วมด้วย 
ตนเอง  

1. รับประทานอาหาร 
ที่มีประโยชน์และดื่ม 
น้ าสะอาดไดด้้วย 
ตนเองได้  
  
  
  
2. ล้างมือก่อน 
รับประทานอาหาร 
และหลังจากใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมด้วยตนเอง  
  

1.1.3 การรักษาสุขภาพ 
อนามัยส่วนตน  
(1) การปฏิบัติตนตาม 
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน 
ชีวิตประจ าวัน  
  
  
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน  
(1) การช่วยเหลือตนเองใน 
กิจวัตรประจ าวัน  
  

1. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร   
2. การปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน/ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
3. การเล่นและท ากิจกรรมด้วย ตนเองและกับผู้อื่นได้อย่าง ปลอดภัย  
4. การพูดแนะน าช่ือเด็ก ช่ือครู ช่ือพ่ีเลี้ยง และช่ือเพื่อน  
5. การแนะน าสญัลักษณ์ ประจ าตวัของเด็กและของใช้ ส่วนตัว 
6. การส ารวจ การแนะน า ห้องเรยีน โรงอาหาร ห้องน้ า อาคาร
เรียนสนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ าท่ีถูกวิธี  
7. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของ ห้องเรียน 
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มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

   1.3 รักษาความ 
ปลอดภัยของ
ตนเองและ ผู้อื่น 

 1.3.1 เล่นท า
กิจกรรมและปฏิบัติ 
ต่อผู้อื่นอย่าง 
ปลอดภัย 

 3. เล่นท ากิจกรรม 
และปฏิบตัิต่อผู้อื่น 
อย่างปลอดภัยได ้

 1.1.4 การรักษาความ 
ปลอดภัย  
(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
ในกิจวัตรประจ าวัน  
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่าง 
ปลอดภัย  

 

มาตรฐานที่ 2 
กล้ามเนื้อใหญ่
และ กล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

2.1 เคลื่อนไหว
ร่างกาย อย่าง
คล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์
และทรง ตัวได ้
 
 
 

2.1.3 วิ่งหลบหลีก 
สิ่งกีดขวางได้อย่าง 
คล่องแคล่ว 
 
 
 
 
 

4. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด 
ขวางได้  
5. เล่นเครื่องเล่น 
สนามอย่างปลอดภัย 
 
 
 
 

๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่  
(1) การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี (2) 
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ (5) 
การเล่นเครื่องเล่นสนาม อย่าง
อิสระ 
 
 
 

8. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย   
- การสวัสดี  
- การขอบคุณ   
- ขอบใจ   
- การขอโทษ  
๙. การพูดเล่าเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับตนเอง  
1๐. การบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

มาตรฐานที่ 3  
มีสุขภาพจติที่ดี
และมี ความสุข 
 
 
 

3.2 มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อ ตนเองและ
ผู้อื่น 
 
 
 

3.2.1 กล้าพูดกล้า 
แสดงออกอย่าง 
เหมาะสมบาง 
สถานการณ ์
 
 

6.กล้าพูดกล้า 
แสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
 
 
 

1.4.1 การใช้ภาษา  
(2) การฟังและปฏิบัตติาม 
ค าแนะน า  
(4) การพูดแสดงความคดิ 
ความรูส้ึก และความต้องการ 
(5)พูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 
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  ตัวเอง 

 
 
 
 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 4  
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง 
ศิลปะ ดนตรี 
และการ 
เคลื่อนไหว  
  
 
 

4.1 สนใจ มี
ความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน 
ศิลปะ ดนตรี และ
การ เคลื่อนไหว 
 

4.1.1 สนใจมี 
ความสุขและ 
แสดงออกผ่านงาน 
ศิลปะ  
  
 
 4.1.3 สนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลง
จังหวะ และดนตร ี

7 ท างานศิลปะอย่างมี 
ความสุข  
  
  
 
 
 8 ร่วมกิจกรรมการ 
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงและดนตรีอย่างมี 
ความสุข 

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (2) 
การเขียนภาพและการเล่น กับ
สี  
(3) การปั้น  
1.2.4 การแสดงออกทาง 
อารมณ์  
(5) การท างานศิลปะ  
1.2.1 สุนทรีภาพและดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตาม 
เสียงเพลงละดนตร ี
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มาตรฐานที่ 5  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
มีจิตใจท่ีดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 ขออนุญาต 
หรือรอคอยเมื่อ 
ต้องการสิ่งของของ 
ผู้อื่นด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

9. ขออนุญาตหรือ  
 รอคอยเมื่อต้องการ 
สิ่งของของผู้อื่นด้วย 
ตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4 การมีปฏิสมัพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก 
ของสังคม  
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ 
ดีของห้องเรียน  
(3) ให้ความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน  
(1) การช่วยเหลือตนเองใน 
กิจวัตรประจ าวัน  

 

 
 
 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 6  
มีทักษะชีวิต
และปฏิบตัิ ตน
ตามหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน  
  
6.2 มีวินัยใน
ตนเอง 

6.1.1 แต่งตัวด้วย 
ตนเองได้อย่าง 
คล่องแคล่ว  
  
  
6.2.1 เก็บของเล่น 
ของใช้เข้าที่อย่าง 

10. ปฏิบัติตน 
เกี่ยวกับกิจวัตร 
ประจ าวันและ 
กิจกรรมต่าง ๆ ไดด้้วย 
ตนเอง  
11.เก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที่ด้วยตนเองได ้

1.3.4 การมีปฏิสมัพันธ์ มีวินัย 
มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิก
ของสังคม  
(1)การร่วมก าหนดข้อตกลง
ของ ห้องเรียน  
(2)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดี ของห้องเรียน  
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เรียบร้อยด้วยตนเอง (4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
มาตรฐานที ่7  
รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ
ความ เป็นไทย  
  
  
  
  
  

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
  
  
 7.2 มีมารยาท
ตาม วัฒนธรรม
ไทยและความ 
เป็นไทย  
  

7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกท่ี  
  
  
  
7.2.2กล่าวค า 
ขอบคุณและขอโทษ 
ด้วยตนเอง  
  
  

12.ทิ้งขยะถูกท่ีด้วย 
ตนเองได้  
  
  
  
13. ปฏิบัติตนตาม 
มารยาทไทย กล่าวค า 
สวัสดี ขอบใจ 
ขอบคุณ ขอโทษ ได้ 
ด้วยตนเอง  

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
(1) การมีส่วนร่วมรับผดิชอบ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายใน ภายนอกห้องเรยีน 
1.3.3 การปฏิบัติตาม 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย  
(1) การปฏิบัติตนในความเป็น 
ไทย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 8  
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่าง มี
ความสุขและ
ปฏิบัติตน เป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม ใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข  

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับ ผู้อื่น    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8.2.1 เล่นหรือ 
ท างานร่วมกับเพื่อน 
อย่างมีเป้าหมาย 
8.2.2 ยิ้ม ทักทาย 
และพูดคยุกับผู้ใหญ่ 
และบุคคลที่คุ้นเคย 
ได้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์  
  
  
  

14 เล่นหรือท างาน 
ร่วมกับเพื่อนอย่างมี 
เป้าหมายได้  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.2.2 การเล่น  
(1)การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล       
กลุ่มย่อย และกลุม่ใหญ่ 
(3)การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์/มมุเล่นต่าง ๆ    
  
  
  
  
 

 

มาตรฐานที่ 9 
การใช้ ภาษา
สื่อสารได้
เหมาะสม กับ
วัย  

9.1 สนทนา
โต้ตอบและ เล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

9.1.2 เล่าเป็น 
เรื่องราวต่อเนื่องได ้

14. พูดเล่าเรื่องราว 
ต่อเนื่องได ้

1.4.1 การใช้ภาษา  
(5) การพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 
มำตรฐำนหลักสูตรปฐมวัย จุดประสงค์ 

กำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 10  
มีความสามารถ
ในการ คิดที่เป็น
พื้นฐานในการ 
เรียนรู้  
  
  

10.1 มีความ 
สามารถใน การ
คิดรวบยอด  
  
  
  
  
  

10.1.1 บอก 
ลักษณะ 
ส่วนประกอบ     
การเปลีย่นแปลง
หรือ ความสมัพันธ์
ของสิ่ง ต่าง ๆ จาก
การสังเกต โดยใช้
ประสาทสัมผัส  

15. บอกลักษณะ 
ความสัมพันธ์ของสิ่ง 
ต่าง ๆ จากการสังเกต
ได้  
  
  
 

1.4.2 การคิดรวบยอดการคิด 
เชิงเหตุผลการตัดสินใจและ
การ แก้ปัญหา  
1. การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ประสาทสมัผสัอย่าง 
เหมาะสม  

 

มาตรฐานที่ 11 
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

11.2 แสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

11.2.1 เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม ่

16. ร่วมกิจกรรม 
เคลื่อนไหวและจังหวะ 

1.4.3 การแสดงความคดิ
สร้างสรรคผ์่านภาษา ท่าทาง 
การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
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มาตรฐานที่ 12  
มีเจตคติทีดีต่อ
การเรยีนรู้ และ
มีความสามารถ
ใน การแสดงหา
ความรู้ได้ 
เหมาะสมกับวัย 

12.1 มีเจตคติที่ดี
ต่อ การเรยีนรู้  

12.1.2กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วม 
กิจกรรม  

17. ร่วมกิจกรรม 
ส ารวจสิ่งต่าง ๆ และ 
แหล่งเรียนรู้รอบตัวได้ 
ได้  

1.4.1 การใช้ภาษา  
(2) การฟังและปฏิบัตติาม 
ค าแนะน า  
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้ 
และการแสวงหาความรู้  
(1) ส ารวจสิ่งต่าง ๆ และแหล่ง 
เรียนรูร้อบตัว 

 

 
 

กำรวำงแผนกิจกรรมรำยหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์  ชั้นอนุบำลปีที่  ๓  หน่วยปฐมนิเทศ 
 

วันที ่
กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบกำรณ์ ศิลปะสร้ำงสรรค์ กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ 
๑ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  

- เคลื่อนไหวประกอบ เพลง 
ช่ือของเธอ 

แนะน า ช่ือเด็ก  ช่ือครู  ช่ือพ่ี
เลี้ยง ช่ือเพื่อน 

1 วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน  
2. ปั้นดินน้ ามันอิสระ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เกมส่งลูกโป่ง เกมจับคู่ภาพเหมือน 

๒ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวประกอบเพลง 
ช้า – เร็ว 

แนะน าสัญลักษณ์ ประจ าตัว
และของใช้ ส่วนตัว 

1. ระบายสสีัญลักษณ์ ของ
ตนเอง (รูปภาพ น่ารัก)  
2. วาดภาพของใช้ ส่วนตัว 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้า (อิสระ) 

จับคู่ภาพสมัพันธ์ของใช้ 
ส่วนตัว 

๓ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวประกอบ 
อุปกรณ ์

แนะน าเดินส ารวจ  
- ห้องเรียน  
- ห้องน้ า  
- โรงอาหาร  

1. วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน  
2. ปั้นดินน้ ามัน 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เดินต่อเท้าถอยหลังบน 
เส้นตรง 

ภาพตัดต่อโรงเรียน 
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- สนามเด็กเล่น  
- อาคารเรียน 
มารยาทในการ รับประทาน
อาหาร 

๔ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  
- เคลื่อนไหวตามค าสั่ง 
(คณิต/ทิศทางซ้าย ขวา) 

การปฏิบัตตินตามข้อตกลง
ของห้องเรียน 

1. การหยดสีบน กระดาษ
เปียก  
2.ขย ากระดาษ 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ วิ่งซิกแซก หลบเครื่อง
กีดขวาง 

เรียงล าดับเหตุการณ์  
การมาโรงเรียน 

๕ - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 
- เคลื่อนไหว ผู้น า ผู้ตาม 

มารยาทไทย  การแสดงความ
เคารพ กล่าวค าสวสัดี ขอบใจ 
ขอบคุณ ขอโทษ 

1 วาดภาพอิสระด้วยสีเทียน 
2. ปั้นดินน้ ามัน 

เล่นตามมุมประสบการณ ์ เล่นเครื่องเล่นสนาม จับคู่ภาพกับจ านวน 
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ผังควำมคิดแผนกำรจัดประสบกำรณ์หน่วยปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีที่  ๓ 
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แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๑  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีที่  ๓ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ จังหวะ  
ร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลงและดนตรี อย่างมี
ความสุข 

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่  
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงละ ดนตร ี

 1. กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว   
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ   
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ครูแนะน าเพลง “ช่ือของเธอ” ให้เด็กร่วมกัน    
ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง    
อิสระ 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง ช่ือของเธอ 

สังเกต 

การร่วมกิจกรรม  

การเคลื่อนไหว

ประกอบ เพลงและ

ดนตรีอย่างมี ความสุข  

 
กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
กล้าพูดกลา้แสดงออก
อย่าง เหมาะสมบาง
สถานการณ์ได ้

(4) พูดเล่าเรื่องราว 
เกี่ยวกับตัวเอง 

การพูดแนะน า  
- ช่ือเด็ก  
- ช่ือครู  
- ช่ือพ่ีเลี้ยง  
- ช่ือเพื่อน 

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “ช่ือของเธอ”และ
ท าท่าประกอบเพลง   
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ร้อง     
เพลง กลุ่มสองเป็นผู้ท าท่าประกอบเพลงเมื่อกลุม่ที่
ร้องเพลงร้องจบ ให้เด็กช้ีไปทางกลุ่มที่ท าท่าประกอบ
เพื่อให้เด็กแตล่ะคนลุกข้ึน พูดแนะน าช่ือตนเองหนึ่ง
คน สลับกันร้องเพลง และท าท่าประกอบเพลง เด็ก
แนะน าช่ือจนครบทุกคน  
3. ครูแนะน าชื่อครู  ช่ือพ่ีเลี้ยง ครใูห้เด็กจ าชื่อแล้ว
ทบทวนว่าเด็กจ าชื่อครูและพ่ีเลีย้งหรือไม่   
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาช่ือเพื่อนท่ีเด็กรู้จัก      
และที่จ าได ้

1. เพลง ช่ือของเธอ สังเกต 

การกล้าพูด   

กล้าแสดงออกอย่าง 

เหมาะสมบาง 

สถานการณ ์
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จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ

สร้ำงสรรค ์ 

1. ท างานศิลปะอย่างมี 

ความสุข   

2.กล้าพูดกล้าแสดงออก  

3. แสดงความพอใจใน 

ผลงานของตนเอง  

 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ช่ือของเธอ พร้อม     
ท าท่าทางประกอบเพลง  
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย     -  
วาดภาพตนเอง      
-  การปั้นดินน้ํามันอิสระ  
3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม     
ตามความสนใจ  
4. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครคูอยให้     
ค าแนะน า การใช้ดินน้ํามัน การใช้สีเทียน และ     
อุปกรณ์ในการวาดภาพ  
5. เมื่อเวลาหมดครูให้สัญญาณ เดก็ช่วยกันเก็บของ 6. 
ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก    
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

1.เพลง ช่ือของเธอ  
2. กระดาษวาดภาพ  
3. สีเทียน  
4. ดินน้ ามัน  
5. แผ่นรองปั้น 

สังเกต  

1. การท างานศิลปะ 

อย่างมีความสุข   

2.การกล้าพูดกล้า 

แสดงออก  

3. การแสดงความ 

พอใจในผลงานของ 

ตนเอง  

 

กิจกรรมกำรเล่นตำม

มุม  

1. เล่นร่วมกับกับเพื่อน

ได้  

2. ขออนุญาตหรือรอ

คอย เมื่อต้องการสิ่งของ

ของผู้อื่นได้  

(1) การเล่นอิสระ  
(2 )การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(๓) การปฏิบตัิตนเป็น 
สมาชิกที่ดีของ 
ห้องเรียน 

การเล่นและท า 
กิจกรรมด้วยตนเอง 
และกับผู้อื่นได ้

1.ครูแนะน ามมุประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น    
ในแต่ละมมุ และใหเ้ด็กเลือกเล่นตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม     
ความสนใจ เช่น      
- มุมธรรมชาติศึกษา             - มุมหนังสือ      
- มุมบล็อก                        - มุมบทบาทสมมติ     
- มุมเกมการศึกษา               - มุมเครื่องเล่นสัมผสั   
2. เมื่อหมดเวลาครูให้สัญญาณหยดุเล่นเด็กช่วยกัน

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  

1. เล่นร่วมกันกับเพื่อน 

2.ขออนุญาตหรือรอ 

คอยเมื่อต้องการสิ่งของ 

ของผู้อื่น  
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3. เก็บของเล่นของใช้

เข้าที่ ได ้

เก็บของ 3. เก็บของเล่นของใช้ 

เข้าที ่

 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น

กลำงแจ้ง   

เล่นท ากิจกรรมและ 

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง 

ปลอดภัยด้วยตนเองได้  

 

(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อย และกลุม่ใหญ ่

 1. ครูน าเด็กลงไปท่ีสนาม  แบ่งเดก็ออกเป็น 5     
กลุ่มๆละ 6 คนให้ยืนเข้าแถวตอนเรียง 1  
2. ครูน าลูกโป่งที่เป่าแล้วมา 6 ลูก และให้แจกให้    
เด็กคนท่ียืนด้านหน้าสดุเป็นผู้ถือ  
3. จากนั้นครูอธิบายวิธีการเล่นเกมส่งลูกโป่งให้เด็ก    
ฟัง เมื่อครูให้สัญญาณเครื่องเคาะจังหวะให้เด็กท่ี    
ถือลูกโป่งวิ่งไปอ้อมตะกร้าที่ครูวางไว้ด้านหน้าแถวของ
ตัวเองแล้งวิ่งเอาลูกโป่งมาส่งให้เพือ่นคนต่อไปจนครบ
ทั้งแถว 

1. ลูกโป่ง  
2. เครื่องเคาะจังหวะ 

สังเกต 
การเล่นท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอยา่ง
ปลอดภัย ด้วยตนเอง 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

จับคู่ภาพเหมือนได ้

(13) การจับคู่การ
เปรียบเทยีบความ 
เหมือนความต่าง 

การเปรยีบเทียบ 
ความเหมือนความ 
ต่าง 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพท่ีเหมือนกัน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกมที่
จับคู่ภาพเหมือนไปเล่น กลุม่อื่นๆ เล่นเกม     
การศึกษาชุดเดมิ  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพท่ี 
เหมือนกัน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต 
การจับคู่ภาพเหมือน 

 
 



101 
 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๒  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๓ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ  
สนใจและมีความสุข 
และแสดงท่าทาง/ 
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงจังหวะและดนตร ี

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี  
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่  
(3) การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลงและ ดนตร ี

 1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว    
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2. ครูแนะน าเพลง “สวสัดีเธอจา๋” ให้เด็กร่วมกัน    
ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงอย่าง     
อิสระ 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง สวัสดเีธอจ๋า 

สังเกต 
การสนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลงจังหวะ 
และดนตร ี

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์ 
กระตือรือร้นในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมได ้

(1) การสังเกต ตัวอักษร
ในช่ือของ ตนเองหรือค า
ที่ คุ้นเคย 

การแนะน าช่ือ                
- สัญลักษณ์ 
ประจ าตัว  
- ของใช้ส่วนตัว 

๑.เด็กและครูร่วมกันร้องและท าท่าทางประกอบ     
เพลง “สวัสดเีธอจ๋า”   
2. ครูน าภาพสญัลักษณ์ประจ าตัวมาให้เด็กดูพร้อม 
กันแล้วให้บอกว่าเป็นภาพอะไร เชน่ พยัญชนะ ก – ฮ  
แนะน าภาพท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวเด็กแตล่ะคน  
3. ครูน าภาพสญัลักษณ์ทั้งหมดใสล่งในภาชนะและ
ล้วงขึ้นที่ละภาพ ให้เจา้ของสัญลักษณ์มารบัไปและ
น าไปหาของใช้ส่วนตัวให้ตรงกับภาพสัญลักษณ์
ประจ าตัวเด็ก 

1. เพลง“สวัสดเีธอ จ๋า” 
2. ภาพสัญลักษณ์ 
ประจ าตัวเด็ก 

สังเกต 
การกระตือรือร้น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมสร้ำงสรรค ์
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ 
สื่อสารความคดิ 
ความรูส้ึกของตนเอง 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(๒) การปั้น 

 1. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  ระบายสภีาพสญัลักษณ์ด้วยสีเทียน      
-  การปั้นดินน้ํามันอิสระ  
2. ให้เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 2 กิจกรรมตามความ
สนใจ  
๓. ในระหว่างที่เด็กท ากิจกรรม ครูคอยให้ค าแนะน า 
การใช้ดินน้ ามัน การใช้สีเทียน และอุปกรณ์ในการวาด
ภาพ  
๔. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก     
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

1. กระดาษวาดภาพ  
2. สีเทียน  
3. ดินน้ ามัน  
4. แผ่นรองปั้น 

สังเกต 
การสร้างผลงาน ศลิปะ
เพื่อสื่อสาร ความคิด
ความรูส้ึกของ ตนเอง 

กิจกรรมเล่นตำมมุม 
เล่น ท างานร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมีเป้าหมาย  
 

(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์  
(๔) การเล่นและ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการ เล่น
ในแต่ละมมุและให้เด็กเลือกเล่นมมุตามความ สนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม 
ความสนใจ เช่น   
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ   
- มุมบล็อก            
- มุมบทบาทสมมติ     
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมี เป้าหมาย 
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จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกลำงแจ้ง  
เล่นหรือท างานร่วมกับ 
เพื่อนเป็นกลุ่มได ้

(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อย และกลุม่ ใหญ ่

 1.ครูแนะน า การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการสะบดั มือ 
เท้า หมุนไหล่ กระโดดเพื่ออบอุ่นรา่งกายและ แนะน า
กิจกรรม การกระโดดขาเดียวไปขา้งหน้า  
2.แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 6 คน ใหเ้ข้าแถว เรียง
หน้ากระดานแล้วให้กระโดดขาเดยีวไปข้างหน้า 
พร้อมๆกันไปจนถึงจุดหมาย  
3.จากนั้นให้กลุ่มอื่นๆเข้าแถวเรียงหน้ากระดานท า 
กิจกรรมเหมือนกลุม่แรก 

1. ลูกบอล  
2. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นหรือ ท างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็น กลุม่ 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
1. เก็บของเล่นของใช้ 
เข้าที่อย่างเรียบร้อย 
ด้วยตนเอง 2.บอก
ลักษณะ ความสมัพันธ์
ของสิ่ง ต่างๆจากการ
สังเกตได ้

(๑) การเล่นและ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  
(๒) การสังเกต ลักษณะ
ส่วนประกอบ ความ 
สัมพันธ์ของสิ่ง ต่างๆ
โดยประสาท สัมผัส 

จับคู่ภาพสมัพันธ์ 
ของใช้ส่วนตัว 

1. ครูแนะน าการจบัคู่ภาพท่ีสมัพนัธ์กัน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกมไป
เล่น กลุม่อื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต  
1. การเก็บของเล่นของ 
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย 
ด้วยตนเอง  
2. การบอกลักษณะ 
ความสัมพันธ์ของสิ่ง 
ต่างๆจากการสังเกต 
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แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๓  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๓ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ จังหวะ  
สนใจและมีความสุข
และ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลงจังหวะและ ดนตร ี

(๑) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่  
(๒)การเคลื่อนไหว 
พร้อมวัสดุอุปกรณ ์

 1.กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณ 
อย่างอิสระตามจังหวะเคาะเมื่อไดย้ินสัญญาณหยุด ให้
หยุดเคลื่อนไหวทันที  
2.ครูแนะน ากิจกรรมและอุปกรณ์ โดยน าลูกบอล มา 1 ลูก  
3. ครูแนะน าวิธีการเล่น การส่งบอลโดยใหเ้ด็กยืน เป็น
วงกลมน าลูกบอลมาให้เด็กคนแรกเริ่มส่งไปให้ เพื่อนๆ
ไปรอบวงกลม พร้อมกับร้องเพลง ก ามือ แบมือ 4.
กติกาการเล่นส่งบอลให้เด็กส่งบอลไปให้เพื่อนๆ ไป
เรื่อยๆตามเสียงเพลงก ามือ แบมือ และเครื่อง เคาะ
จังหวะเมื่อเสียงเครื่องเคาะจังหวะหยุดที่ใคร ให้คนน้ัน
ออกนอกวงกลมและให้เด็กคนอ่ืนเล่น ต่อไปจนเหลือผู้
เล่นตามจ านวนท่ีครูก าหนด 

1. เครื่องเคาะจังหวะ  
2. เพลง ก ามือ แบมือ 

สังเกต 
การสนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลงจังหวะ 
และดนตร ี

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
1.ล้างมือก่อน
รับประทาน อาหารและ
หลังจากใช้ ห้องน้ําห้อง
ส้วมด้วย ตนเองได ้
2.รับประทานอาหารที่มี 
ประโยชน์และดืม่น้ า 

(1) การปฏิบัติตนตาม 
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
ในชีวิตประจ าวัน   
(๒) การช่วยเหลือ 
ตนเองในกิจวัตร 
ประจ าวัน 

1.การแนะน า 
สถานท่ี(เดินส ารวจ) 
- ห้องเรียน  
- ห้องน้ า  
- อาคารเรียน  
- สนามเด็กเล่น  
- โรงอาหาร 
- มารยาทในการ 

1.เด็กและครูพูดค าคล้องจองของใช้   
2.ครูพาเด็กเข้าแถวเดินส ารวจห้องต่างๆในโรงเรยีน 
พร้อมกับแนะน าวิธีการปฏิบัตตินในการ ใช้ห้องต่างๆ
ให้ถูกต้อง      
- ห้องเรียน        
- ห้องน้ า      
- อาคารเรียน                 
- สนามเด็กเล่น   

1.ค าคล้องจองของใช้ 2.
ห้องต่างๆใน โรงเรียน 3. 
อาคารเรยีน  
4.สนามเด็กเล่น  
5.โรงอาหาร  
6.ถาดอาหาร ช้อน ส้อม 
แก้วน้ํา 

สังเกต  
1.การล้างมือก่อน 
รับประทานอาหารและ 
หลังจากใช้ห้องน้ าห้อง 
ส้วมด้วยตนเอง  
2.การรับประทาน 
อาหารที่มีประโยชน์ 
และดืม่น้ําสะอาด 



105 
 

สะอาดไดด้้วยตนเอง รับประทานอาหาร - โรงอาหาร   
- มารยาทในการรับประทานอาหาร  

 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

   3.สนทนากับเด็กเกีย่วกับช่ือของใช้ในค าคล้องจอง ว่า
มีอะไรบ้างเด็กเคยเห็นหรือไม่ใช้ท าอะไรบ้าง 
๔. ครสูาธิต การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แล้ว
ให้เด็กได้ปฏิบัตจิริง 4.ครสูาธิตการใช้ช้อนส้อมในการ
รับประทาน อาหารและการเก็บเมือ่รับประทานเสรจ็
แล้ว  
5.ให้เด็กทดลองปฏิบตัิจริงเช่นการจับช้อนส้อม 
รับประทานอาหาร การถือถาดอาหาร  (ครูต้องคอย
ติดตามและสังเกตเด็กในการขณะ รับประทานอาหาร
กลางวัน ทุกวัน) 

  

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ 
สื่อสารความคดิ
ความรูส้ึก ของตนเอง 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น  
(๔) การพูดแสดง 
ความคิด ความรู้สึก และ
ความต้องการ 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง ก ามือ แบมือพร้อม ท า
ท่าทางประกอบเพลง  
2.ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน      
-  การปั้นดินน้ํามันอิสระ  
3. ให้เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ และเลือกเล่นมุม ประ
การณ์ เมื่อเวลาหมดครูให้สญัญาณ เด็ก ช่วยกันเก็บ
ของ  

1.เพลง ก ามือ แบมือ  
2.กระดาษวาดภาพ  
๓. สีเทียน  
๔.ดินน้ ามัน  
๕.แผ่นรองปั้น 

สังเกต 
การสร้างผลงาน ศลิปะ
เพื่อสื่อสาร ความคิด
ความรูส้ึกของ ตนเอง 
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4. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเอง และบอก 
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่นตำม
มุม  
เล่นหรือท างานร่วมกับ 
เพื่อนได้อย่างมี
เป้าหมาย 

(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ ์

 1. ครูแนะน ามุมประสบการณ์ กตกิาและวิธีการ เล่น
ในแต่ละมมุและให้เด็กเลือกเล่นมมุตามความ สนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม 
ความสนใจ เช่น   
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ   
- มุมบล็อก            
- มุมบทบาทสมมติ     
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต 
การเล่นหรือ ท างาน
ร่วมกับเพื่อนได้ อยา่งมี
เป้าหมาย 

กิจกรรมกำรเล่น 
กลำงแจ้ง 
เล่นหรือท างานร่วมกับ 
เพื่อนได้อย่างมี
เป้าหมาย 

(๑) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่  
(๒) การเล่นและ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

เดินต่อเท้าถอยหลัง 
บนเส้นตรง 

1. ครูสาธิตการเดินต่อเท้าถอยหลงับนเส้นตรงให้เด็กดู  
2. ให้เด็กเข้าแถวหันหลังยืนบนเสน้ตรงต่อกันเว้น
ระยะ 3 ก้าวต่อจากเพื่อน  
3. จากนั้นให้เด็กเดินต่อเท้าถอยหลังบนเส้นตรงไป 
เรื่อยๆจนถึงจดุหมาย 

เชือกฟาง สังเกต 
เล่นหรือท างาน ร่วมกับ
เพื่อนได้อย่างมี 
เป้าหมาย 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
1. เก็บของเล่นเข้าท่ีได้ 
ด้วยตนเอง  
2. ต่อส่วนประกอบของ 

(2) เล่นและท างาน 
ร่วมกับผู้อื่น 

การสังเกตราย 
ละเอียดของภาพ 

1. ครูแนะน าเกมภาพตัดต่อโรงเรยีน  
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกม ไป
เล่น กลุม่อื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม  
3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา 

1. เกมภาพตัดต่อ 
โรงเรียน  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต  
1. การเก็บของเล่นเข้า 
ที่ได้ด้วยตนเอง  
2. การต่อส่วนประกอบ 
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ภาพเป็นภาพทีส่มบูรณ์
ได ้

ของภาพเป็นภาพที่ 
สมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๔  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๓ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว
และ จังหวะ 
สนใจและมีความสุข
และ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบ
เพลงจังหวะและ ดนตรี  
 

(1) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที ่

 1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว 
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2.ครูแนะน ากิจกรรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่ง เช่นไป 
ทางซ้าย – ขวา  
3.ครูสั่งให้เคลื่อนไหวไปทางซ้าย เคาะสญัญาณ หยุด 
เคลื่อนไหวไปทางขวา เคาะสัญญาณหยุด  
4. ปฏิบัติตามข้อ 3 ซ้ าอีก 

เครื่องเคาะจังหวะ สังเกต 
การสนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลงจังหวะ 
และดนตร ี
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กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์  
1. กระตือรือร้นในการ 
ร่วมกิจกรรมได้  
2. กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

(2) การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของ 
ห้องเรียน 

การปฏิบัตตินตาม 
ข้อตกลงของ 
ห้องเรียน 

1.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เลน่กัน”  
2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาและแสดงความ คิดเห็นใน
การปฏิบัตตินตามเนื้อเพลง  
3.เด็กและครูร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน  
4.สร้างสถานการณส์มมุติให้เด็กไดใ้ช้สถานการณ์ 
แก้ปัญหา  
5.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงและท าท่าทาง ประกอบ
เพลง “เล่นกัน” 

1. เพลง เล่นกัน  
2. ชาร์จ การปฏิบัติ ตน
ตามข้อตกลงของ 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1.การกระตือรือร้นใน 
การร่วมกิจกรรม 
2.การกล้าพูดกล้า 
แสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ 
สื่อสารความคดิวามรูส้ึก 
ของตนเอง  

(2) การเล่นกับสี  
(3) การปั้น 

 1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง เลน่กัน  
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย     
-  การหยดสีบนกระดาษเปียก      
-  การปั้นดินน้ํามันอิสระ  
3. ครูสาธิตการหยดสีบนกระดาษเปียก  
4. ให้เด็กปฏิบัตติามขั้นตอน  

1.เพลง เล่นกัน  
2. กระดาษ A4  
3. สีน้ า  
4.พู่กัน  
5.ส าลี  
6.น้ า  

สังเกต 
การสร้างผลงาน ศลิปะ
เพื่อสื่อสาร ความคิด
วามรู้สึกของ ตนเอง 
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5. ปั้นดินน้ํามันอิสระ  
6. น าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็น 

7.ดินน้ ามัน  
8.แผ่นรองปั้น 

กิจกรรมกำรเล่นตำม
มุม  
(1)ขออนุญาต/รอคอย
เมื่อ ต้องการสิ่งของ 
ของผู้อื่น ด้วยตนเองได้ 
(2)เก็บของเล่นเข้าท่ีได้ 
ด้วยตนเอง 

(1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์  
(2) การเล่นและ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 1.ครูแนะน ามมุประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น ใน
แต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมมุตามความสนใจ  
2.ครูแนะน ามมุประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น ใน
แต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมมุตามความสนใจ  
3. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม 
ความสนใจ เช่น   
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ   
- มุมบล็อก            
- มุมบทบาทสมมติ    
4. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1.การขออนุญาต/รอ 
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ 
ของผู้อื่นด้วยตนเอง  
2.การเก็บของเล่นเข้าท่ี 

 
จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น 
กลำงแจ้ง  
เล่นท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติ ต่อผู้อื่นอยา่ง
ปลอดภัยด้วย ตนเองได ้

(1) การปฏิบัติตนให้ 
ปลอดภัยในกิจวตัร 
ประจ าวัน  
(1) เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ 

เล่นและท ากิจกรรม 
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง 
ปลอดภัย 

1 ครูแนะน าวิธีเล่นและกติกาข้อตกลงในการวิ่ง ซิก
แซก หลบเครื่องกีดขวางอย่างปลอดภัย  
2.ให้เด็กเข้าแถวและวิ่งซิกแซกหลกีเครื่องกีดขวาง ท่ี
ละคนจนครบ 3. เมื่อครูใหส้ัญญาณหมดเวลา เด็ก
ช่วยกันเก็บ อุปกรณ ์

1.สนามโรงเรียน  
2.กรวยยาง  
3. นกหวีด 

สังเกต 
การเล่นท า กิจกรรม
และปฏิบตัิต่อ ผู้อื่น
อย่างปลอดภัยด้วย 
ตนเอง 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
1. เก็บของเล่นเข้าท่ีได้ 
ด้วยตนเอง  

(2) การเล่นและ ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

การเรยีงล าดับ 
เหตุการณไ์ด ้

1. ครูแนะน าเกมเรียงล าดับเหตุการณ์การมา โรงเรียน 
2. แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เดก็ 1 กลุ่มรับเกม ไป
เล่น กลุม่อื่นๆ เล่นเกมการศึกษาชุดเดิม  

1. เกมเรียงล าดับ 
เหตุการณ์  
2. เกมการศึกษาชุด เดมิ 

สังเกต  
1.การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
2.การกระตือรือร้นใน 
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2. กระตือรือร้นในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กเกบ็เกมการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม 

 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์รำยวัน  วันที่  ๕  หน่วยที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีท่ี  ๓ 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ  
สนใจและมีความสุข 
และแสดงท่าทาง/ 
เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลงจังหวะและดนตร ี

(1) การเคลื่อนไหวอยู่ 
กับท่ี 
(2) การเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที ่

การชื่นชมแสดงออก 
ทางดนตรีและการ 
เคลื่อนไหว 

1.กิจกรรมพื้นฐาน ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว 
บริเวณอยา่งอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ 
“หยุด “ ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที  
2.ให้เด็กยืนเป็นวงกลม หันหน้าเขา้ในวงกลมให้มี 
ระยะห่างพอกันสมควร  
3.ให้อาสาสมัครออกมาเป็นผู้น า ท าท่าตาม ความคดิ
ของตนเองแล้วให้เด็กที่เหลือท าตาม  
4.หมุนเวียนให้เด็กคนอ่ืนออกมาเป็นผู้น าในการ 
เคลื่อนไหว 

1. เครื่องให้จังหวะ สังเกต 
การสนใจและมี 
ความสุขและแสดง 
ท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ประกอบเพลงจังหวะ 
และดนตร ี

กิจกรรมเสริม 
ประสบกำรณ์ 
ปฏิบัติตนตามมารยาท 
ไทย รู้จักกลา่วค าสวสัดี 
ขอบใจ ขอบคุณ ขอ 
โทษ ได้ด้วยตนเอง 

(1) การปฏิบัติตนใน 
ความเป็นไทย 

มารยาทไทย     
การแสดงความ 
เคารพด้วยการไหว้ 
การกราบ การโค้ง 
ค านับ 

1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนามารยาทไทยที่ควรปฏิบตัิ  
- การไหว้     
- การกราบ    
- การโค้งค านับ  
2.ฝึกให้เด็กท าความเคารพด้วยการไหว้ การกราบ การ
โค้งค านับ  
3.ให้เด็กแสดงวิธีท าความเคารพเมือ่อยู่ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น   

ภาพการไหว้   
- การกราบ  
- การโค้งค านับ 

สังเกต 
การปฏิบัตตินตาม
มารยาทไทย รู้จัก 
กล่าวค าสวสัดี ขอบใจ 
ขอบคุณ ขอโทษ ได้
ด้วย ตนเอง 
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- เมื่อไปวัด    
- เมื่อพบญาตผิู้ใหญ่  
- เมื่อได้ยินเพลงชาติ  
4.เด็กและครูร่วมสนทนามารยาทไทยดีงามและการ
ปฏิบัต ิ
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค ์ 
สร้างผลงานศิลปะเพื่อ 
สื่อสารความคดิ
ความรูส้ึก ของตนเอง 

(2) การเขียนภาพ และ
การเล่นกับสี  
(3) การปั้น 

 1.ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวสัดีเธอจ๋า ครูแนะน า
กิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย      
-  วาดภาพอิสระด้วยสเีทียน     
-  ปั้นดินน้ ามันอิสระ  
2. ให้เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ และเลือกเล่นมุม 
ประสบการณ์ เมื่อเวลาหมดครูใหส้ัญญาณเด็กช่วยกัน
เก็บของ  
3. ให้เด็กน าเสนอผลงานของตนเองและบอก
ความรูส้ึกท่ีมีต่อผลงาน 

1.เพลงสวัสดีเธอจ๋า   
2.กระดาษA4  
๓. สีเทียน  
๔.ดินน้ ามัน  
๕.แผ่นรองปั้น 

สังเกต 
การสร้างผลงาน ศลิปะ
เพื่อสื่อสาร ความคิด
ความรูส้ึกของ ตนเอง 

กิจกรรมกำรเล่นตำม
มุม  
1.ขออนุญาต/รอคอย
เมื่อ ต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น ด้วยตนเองได้  
2.เก็บของเล่นเข้าท่ีได้

(1) การเล่นอิสระ  
(2) การเล่นรายบคุคล 
กลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่  
(3) การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์  
(2) การเล่นและ ท างาน

 1.ครูแนะน ามมุประสบการณ์ กตกิาและวิธีการเล่น ใน
แต่ละมุมและให้เด็กเลือกเล่นมมุตามความสนใจ  
2. เด็กเลือกกิจกรรมเสรีตามมุมประสบการณ์ตาม 
ความสนใจ อย่างน้อย 4 มุม เช่น   
- มุมธรรมชาติศึกษา    
- มุมหนังสือ   

มุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียน 

สังเกต  
1.การขออนุญาต/รอ 
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ 
ของผู้อื่นด้วยตนเองได้ 
2.การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
ได้ด้วยตนเอง 
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ด้วย ตนเอง ร่วมกับผู้อื่น - มุมบล็อก            
- มุมบทบาทสมมติ     
3. เมื่อหมดเวลาเด็กเก็บของเล่นเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
กำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ สื่อ 

กำรประเมิน
พัฒนำกำร ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเล่น 
กลำงแจ้ง  
เล่นเครื่องเล่นอย่าง 
ปลอดภัย 

(5) การเล่นเครื่องเล่น 
สนามใหญ่อยา่งอิสระ 

 1.ครูแนะน าข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม แตล่ะ
ชนิดพร้อมทั้งแนะน าวิธีการเล่นอย่าง ปลอดภัย  
2.เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามโดยมีครดููแลอย่างใกล้ชิด 3.
เมื่อครูใหส้ัญญาณหมดเวลาเด็กเขา้แถวและท า ความ
สะอาดร่างกาย 

เครื่องเล่นสนาม สังเกต 
การเล่นเครื่อง เล่น
อย่างปลอดภัย 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
จับคู่และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างและความ 
เหมือนของสิ่งต่างๆ 

(13) การจับคู่การ 
เปรียบเทยีบและการ 
เรียงล าดับสิ่งตา่งๆ ตาม
ลักษณะ 

การสังเกต 
เปรียบเทยีบความ 
แตกตาง ความ 
เหมือน 

1.ครูแนะน าเกมจับคู่ตัวเลขกับภาพ  
2.แบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม ให้เด็ก 1 กลุ่มรับเกมที่ 
แนะน าไปเล่น และกลุ่มอื่นเล่นเกมการศึกษาชุด เดิม 
3.ให้เด็กเก็บเกมการศึกษา 

1.เกมจับคู่ตัวเลขกับ 
ภาพ   
2.เกมการศึกษาชุด เดิม 

สังเกต 
การจับคู่และ 
เปรียบเทยีบความ 
แตกต่างและความ 
เหมือนของสิ่งต่างๆ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก  หน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ที่  ๑  ปฐมนิเทศ  ชั้นอนุบำลปีที่  ๓ 

เลข
ที ่

ชื่อ – นำมสกลุ 

พัฒนำกำร 

หมำย 
เหตุ 
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๑                    
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๑๐                    
๑๑                    

ค ำอธิบำย ครูสังเกตพฤติกรรมเดก็รายบุคคล จดบันทึกสรุปเป็นรายสัปดาห์ระบรุะดับคุณภาพเป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับ  ๓  ดี  ระดบั  ๒  ปานกลาง  ระดับ  ๑  ควรส่งเสริม 


